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1 INTRODUÇÃO 

O presente diagnóstico apresenta uma avaliação das características físicas do ambiente onde 
será instalado o Parcelamento de Solo Urbano Greenville, a ser implantando na Fazenda Santa 
Bárbara, Região Administrativa do Jardim Botânico. O diagnóstico compreende informações 
sobre o clima, geologia, geomorfologia, geotecnia pedologia, hidrogeologia, espeleologia, 
declividade, susceptibilidade erosiva e outros elementos que caracterizem a região de estudo. 

1.1 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

1.1.1 Área Diretamente Afetada – ADA 

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.  

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 1.1). 

 

Figura 1.1: Área Diretamente Afetada (ADA) do meio físico. 
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1.1.2 Área de Influência Direta – AID 

Para os aspectos do Meio Físico, foi definida como AID a poligonal de estudo, ou seja, a totalidade 
da gleba em estudo, contemplando as áreas edificáveis e não edificáveis. A Figura 1.2, a seguir, 
apresenta a delimitação da AID. 

 

Figura 1.2: Área de Influência Direta (AID) do meio físico. 

1.1.3 Área de Influência Indireta – AII  

A AII é representada segundo a resolução CONAMA 001/86 pela bacia hidrográfica no qual o 
empreendimento se insere (Figura 1.3). Para este estudo ambiental considerou-se, do ponto de 
vista dos aspectos do meio físico, como a Área de Influência Indireta a área de drenagem do 
ribeirão Santana, uma vez que as águas da rede de drenagem de águas pluviais do Parcelamento 
de Solo Greenville alcançarão esta bacia. 
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Figura 1.3: Área Influência Indireta (AII) do meio físico. 
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2 METODOLOGIA GERAL 

O desenvolvimento deste diagnóstico teve como base a coleta de dados secundários, 
provenientes de estudos técnicos e científicos, documentos oficiais, bases georreferenciadas, 
estudos ambientais prévios e projetos de engenharia que guardam relação com a região de 
estudo e, sobretudo, com o Parcelamento de Solo Urbano Greenville. Estes elementos propiciam 
um panorama geral do ambiente, permitindo identificar as relações do empreendimento com o 
meio e os possíveis impactos ambientais diretos e indiretos dele decorrentes.  

Além disso, foi feito levantamento de dados de campo (dados primários) com objetivo de 
verificar os elementos de origem secundária, bem como acrescentar detalhes às características 
ambientais advindas do levantamento de dados secundários e, eventualmente, sanar as 
incertezas, o que resultou em um diagnóstico com a maior precisão possível sobre as áreas de 
influência do empreendimento. 

Toda a informação foi reunida em escritório para as devidas interpretações, elaboração de mapas 
e composição do diagnóstico. Finalmente, com os dados primários e secundários reunidos, as 
informações foram interpretadas e compiladas, os mapas finais foram elaborados e o diagnóstico 
de meio físico teve sua composição final redigida e revisada. 

2.1 CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA E METEREOLÓGICA 

A metodologia utilizada para caracterização do clima e condições meteorológicas no diagnóstico 
ambiental da região central de Brasília e mais especificamente do parcelamento Greenville, se 
deu por meio de dados secundários históricos de meteorologia de estações meteorológicas 
convencionais e automáticas. Para a aquisição de dados secundários, foram utilizadas as 
informações da Estação Meteorológica Brasília código nº 83377, de responsabilidade do INMET, 
no período de 01/01/2000 a 23/11/2021. 

Além de aquisição de dados secundários em fontes públicas utilizou levantamento bibliográfico 
sistemático de estudos em nível regional e local do empreendimento. 

2.2 GEOLOGIA 

A metodologia utilizada para o diagnóstico ambiental da geologia da ADA, AID e AII do 
parcelamento de solo Greenville se deu por meio de dados primários e secundários. Para a 
aquisição de dados primários foram realizados levantamentos de campo na ADA e AID onde 
procurou-se identificar os aspectos do meio físico e as características litológicas presentes 
através de afloramentos, saprólitos e perfis pedogenizados das rochas associadas considerando 
a sua interação com outros fatores físicos. 

Para a aquisição de dados secundários foram realizados levantamentos bibliográficos de estudos 
em nível regional e local do empreendimento e posteriormente a integração de dados em 
Sistema de Informação Geográfica (SIG) na delimitação de contatos de unidades geológicas, 
domínios geomorfológicos e pedológicos existentes e elaboração de mapas temáticos. 
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2.3 GEOMORFOLOGIA 

A metodologia utilizada para o diagnóstico ambiental da geomorfologia da ADA, AID e AII do 
Parcelamento de Solo Urbano Greenville se deu por meio de dados primários e secundários. Para 
a aquisição de dados primários foram realizados levantamentos de campo na ADA e AID, onde 
procurou-se identificar as características morfodinâmicas da área, presença de erosão, 
propensão ao assoreamento e inundações. 

Para a aquisição de dados secundários foram realizadas consultas bibliográficas de estudos nas 
proximidades do empreendimento e posteriormente se utilizou o auxílio do Sistema de 
Informação geográfica (SIG) na delimitação das compartimentações geomorfológicas existentes 
e elaboração de mapas temáticos. O diagnóstico geomorfológico apresentado no EIA/RIMA 
apoiou-se na análise bibliográfica dos trabalhos realizados na região e nos levantamentos 
cartográficos existentes, em escalas 1:10.000 da CODEPLAN, (1997) e mapeamento da 
compartimentação geomorfológica do DF na escala de 1:100.000 definida por Novaes Pinto 
(1994), Martins e Baptista (1998), Carneiro (1999) e interpretação de imagens de satélite. 

2.4 HIDROGEOLOGIA 

A metodologia utilizada para o diagnóstico ambiental da hidrogeologia da ADA, AID e AII do 
Parcelamento de Solo Urbano Greenville se deu por meio de dados primários e secundários.  

Foram realizadas consultas bibliográficas de estudos nas proximidades do empreendimento e 
posteriormente se utilizou o auxílio do Sistema de Informação geográfica na delimitação dos 
domínios hidrogeológicos e elaboração de mapas temáticos. O diagnóstico hidrogeológico 
apresentado no EIA/RIMA apoiou-se na análise bibliográfica dos trabalhos realizados na região e 
nos levantamentos cartográficos existentes, em escalas 1:100.000 definidos no inventario 
hidrogeológico do Distrito Federal (CAMPOS e FREITAS, 1998 e CAMPOS, 2004). 

Os caminhamentos de campo na ADA e AID procuraram observar as características litológicas do 
domínio fraturado por meio de afloramentos e as características do domínio poroso pelo 
reconhecimento das principais unidades geológicas e estruturas que caracterização os domínios 
hidrogeológicos mais expressivos do local. 

2.5 PEDOLOGIA 

A metodologia utilizada para o diagnóstico ambiental das classes de solo da ADA, AID e AII do 
parcelamento de solo Greenville se deu por meio de dados primários e secundários. Para a 
aquisição de dados primários foram realizados levantamentos de campo na ADA e AID onde 
procurou-se identificar as características morfológicas dos solos através de perfis e cortes. 

Para a aquisição de dados secundários foram realizadas consultas bibliográficas de estudos nas 
proximidades do empreendimento e posteriormente se utilizou o auxílio do Sistema de 
Informação geográfica na delimitação das classes de solos e elaboração de mapas temáticos. O 
diagnóstico pedológico apresentado no EIA/RIMA apoiou-se na análise bibliográfica dos 
trabalhos realizados na região e nos levantamentos cartográficos existentes, em escalas 
1:100.000 definidos pela Embrapa (1978, 1999, 2004 e 2005) e Carneiro (1999) para a região do 
Distrito Federal. 
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2.6 SUSCETIBILIDADE EROSIVA 

A suscetibilidade erosiva é um parâmetro importante na previsão da erosão e planejamento do 
uso da terra. Depende principalmente da capacidade de infiltração de água no solo, da resistência 
ao desprendimento e transporte das partículas sólidas do solo pelo escoamento superficial. 
Bouyoucos (1935) relacionou a erodibilidade ao tamanho das partículas sólidas e à estabilidade 
dos agregados do solo. Assim, a erodibilidade tende a aumentar quando os teores de areia muito 
fina e silte são elevados, e a diminuir, com a elevação dos teores de argila e matéria orgânica 
(WISCHMEIER & SMITH, 1958). 

As argilas comportam-se como elemento agregante do solo, devido a sua alta atividade 
eletroquímica, enquanto a areia é transportada com dificuldade devido ao seu peso. Por outro 
lado, o silte é a porção textural mais suscetível aos agentes erosivos, pois não possui a 
característica agregante da argila ou o peso da areia. 

O processo de erosão é causado por forças ativas, como as características da chuva, a declividade 
e comprimento do talude ou encosta e a capacidade que o solo tem de absorver água, e por 
forças passivas, como a resistência que exerce à ação erosiva da água e à densidade da cobertura 
vegetal (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1999). 

A erodibilidade do solo representa o efeito integrado dos processos que regulam a infiltração de 
água e a resistência do solo a desagregação e transporte de partículas (LAL, 1988), portanto 
refere-se à sua predisposição a erosão. 

Segundo Prandini (1985), no meio geotécnico tem-se dado maior importância ao estudo das 
erosões ditas lineares, classificadas como ravinamentos e voçorocas, estas últimas mais 
estudadas por serem mais graves. 

Para a AII, AID e ADA do parcelamento de solo urbano Greenville, a metodologia para a geração 
do mapa de suscetibilidade a erosão foi desenvolvida de acordo com Silva e Oliveira (2015). O 
procedimento metodológico seguiu os passos abaixo: 

a) Extração de mapas pedológicos, declividade e uso e ocupação do solo da área a ser 
analisada; 

b) Determinação das classes para cada um dos parâmetros de acordo com o grau de 
susceptibilidade que eles possam representar; 

c) Combinação da pedologia e declividade para a geração do mapa de susceptibilidade 
erosiva; 

d) Combinação do mapa de susceptibilidade erosiva com o uso e ocupação do solo para 
geração do mapa de potencial à erosão laminar do empreendimento. 

A estruturação e a geração dos mapas foram efetuadas utilizando o software de 
geoprocessamento e classes foram determinadas a partir da consideração da susceptibilidade 
erosiva a ser avaliada e do risco erosivo no seu estado natural. As definições dos pesos foram 
montadas conforme as tabelas a seguir a partir dos dados dos respectivos mapas do 
empreendimento. 
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2.7 HIDROLOGIA 

Pode-se observar que no decorrer do estudo para o parcelamento de solo urbano Greenville está 
localizado entre o córrego pau de cacheta e o ribeirão Santana os quais estão situados na Bacia 
do Paraná, Bacia Hidrográfica do São Bartolomeu, Unidade Hidrográfica do ribeirão Santana, os 
quais de acordo com o Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito 
Federal (PGIRH/DF) de 2012. O qual tem intuito de obter um diagnóstico das águas superficiais e 
subterrâneas do DF qualitativa e quantitativamente, além de identificar locais mais sensíveis, 
fazer projeções e sugestões para mitigação de eventuais impactos. 

2.8 QUALIDADE DA ÁGUA 

As amostragens de qualidade da água realizadas para o diagnóstico do parcelamento de solo 
Greenville foram realizadas por meio de duas campanhas contemplando o período de seca e de 
chuva, executadas no dia 06 de agosto de 2021 e 29 de novembro de 2021. Todo o detalhamento 
do Diagnóstico da Qualidade das Águas Superficiais foi executado de acordo com as diretrizes do 
Termo de Referência.  

A caracterização físico-química e biológicas das águas na área de influência da implantação do 
Empreendimento Greenville, possibilita identificar e quantificar os elementos presentes no meio, 
fundamentando a compreensão dos processos naturais e a influência antrópica sobre a área de 
estudo. 

Os resultados obtidos foram comparados com os limites definidos pela Resolução CONAMA nº 
357/2005, que define os padrões para a classificação das águas. Devido aos usos preponderantes 
na região, os resultados das análises foram comparados com os parâmetros para enquadramento 
das águas na Classe 2, que são águas voltadas para abastecimento humano com tratamento 
convencional, proteção de comunidades aquáticas, recreação de contato primário, irrigação de 
hortaliças, aquicultura e pesca (Resolução CONAMA nº 357/2005).  

2.8.1 Caracterização da Área de Amostragem 

Para a execução do Diagnostico da Qualidade da Água nas áreas de influência do 
empreendimento foram selecionados quatro pontos de coleta, conforme apresentado na Tabela 
2.1, Figura 2.1  e  Foto 2.1. a Foto 2.4. Os pontos estão distribuídos na área de influência do 
Empreendimento. 

Tabela 2.1: Coordenadas geográficas dos pontos amostrais do Empreendimento. 

Pontos 
Coordenadas Geográficas UTM 22L  

Localização 
X Y 

QA-01 200421 8230213 Córrego. Sta. Barbara 

QA-02 201442 8228552 Córrego. Sta. Barbara 

QA-03 200215 8227379 Ribeirão. Santana 

QA-04 201356 8227323 
Confluência do Rib. Santana 
com o Córrego. Sta. Barbara 
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Figura 2.1: Pontos de amostragem da Qualidade da Água. 

  

Foto 2.1: Visão geral do ponto QA-01. Foto 2.2: Visão geral do ponto QA-02. 
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Foto 2.3: Visão geral do ponto QA-03. Foto 2.4: Visão geral do ponto QA-04. 

2.8.2 Coleta dos Dados Físico-químico 

Em relação a coleta superficial, as amostras de água foram coletadas sub-superficialmente (0 - 
20 cm de profundidade) e armazenadas em frascos de vidro de 1 l cor âmbar, ou em frascos 
plásticos de 500 ml e 50 ml, dependendo do tipo de análise.  

As análises de oxigênio dissolvido, pH, turbidez, temperatura ambiente e temperatura da água 
foram realizadas in loco. As demais determinações das amostras de água foram preservadas para 
posterior análise em laboratório. As amostras foram conservadas em caixas portáteis térmicas e 
transportadas em condições de resfriamento com gelo sólido acondicionado em sacos plásticos 
até o laboratório de análise. 

A amostragem foi realizada por técnico especializado e habilitado para conduzir as coletas 
conforme protocolo específico, obedecida a ABNT NBR 9898:1987. As análises físico-química e 
biológicas das amostras de água foram realizadas de acordo com os métodos descritos no 
documento “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater da Awwa (2017)”, 
em laboratório habilitado. 

A Tabela 2.2 apresenta os parâmetros físico-químicos e biológicos para a avaliação da qualidade 
da água. As variáveis analisadas neste programa foram comparadas aos valores de referência das 
Resoluções CONAMA n° 357/2005. 

Tabela 2.2: Parâmetros de campo e laboratório para qualidade da água superficial no 
Empreendimento Greenville. 

Parâmetros de campo VMP 

Oxigênio dissolvido  >5,0 

pH  6,0 - 9,0 

Temp. Ambiente NR 

Temp. Amostra NR 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 1 (88433397)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 21



  

 
 

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.progepan.com.r 

 

Página 20 
007901-310RT-001-00 

Parâmetros de campo VMP 

Turbidez 100 

Parâmetro de laboratório VMP 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) NR 

Sólidos Totais NR 

Nitrogênio Total 2,18 

Coliformes Totais NR 

Coliformes Termotolerantes 1000 

Fósforo Total 0,1 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 5 

Cor Verdadeira 75 

Nitrito Total 1 

Nitrato Total 10 

Organoclorados Totais 0,1 

2.8.2.1 Índice da qualidade da água (IQA) 

Índices que incorporam variáveis consideradas relevantes para a avaliação da qualidade das 
águas refletem principalmente a contaminação dos corpos hídricos ocasionadas pelo lançamento 
de esgotos domésticos. O IQA se tornou uma importante ferramenta para a avaliação da 
qualidade das águas em diversos pontos de rios e lagos ao longo do tempo, permitindo, ainda, a 
comparação com os corpos d’água de outras regiões e países (NSF, 2006). No Brasil, este índice 
é utilizado pela CETESB desde 1975, tendo sido adaptado do original adotado pela National 
Sanitation Foundation (NSF).  

Para a realização do cálculo do IQA são utilizados os parâmetros: oxigênio dissolvido, 
temperatura da amostra, coliformes termotolerantes, pH, sólidos totais, DBO, nitrogênio total, 
fósforo total, turbidez e cloreto.  

A seguinte fórmula é utilizada:  

 

Equação 2.1: Equação do Índice de qualidade das Águas. 

Onde: 

IQA: Índice de qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva "curva 

média de variação de qualidade", em função de sua concentração ou medida e 
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wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em 

função da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 

 

Equação 2.2: Equação do Índice de qualidade das Águas. 

Em que: 

n: número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 

Na ausência de algum dos 9 parâmetros, o cálculo do IQA é inviabilizado.  

A partir do cálculo efetuado do IQA, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, variando 
numa escala de 0 a 100, conforme a 5. 

Tabela 2.3: Classificação do Índice de Qualidade da Água (IQA). 

IQA - Parâmetros 

Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

Fonte: Cetesb (2007). 

O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta visando seu uso para o 
abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em sua 
maioria indicadores de contaminação causados pelo lançamento de esgotos domésticos. 

A avaliação da qualidade da água obtida pelo IQA apresenta limitações, já que este índice não 
analisa vários parâmetros importantes para o abastecimento público, tais como substâncias 
tóxicas (ex: metais pesados, pesticidas, compostos orgânicos), protozoários patogênicos e 
substâncias que interferem nas propriedades organolépticas da água. 

2.8.2.2 Análises estatísticas 

Para realizar a análise dos dados estatisticamente e por se tratar de amostras de uma única 
campanha, foi escolhido O Teste de T para população-única, pois deseja-se descobrir se há 
diferenças significativas entre as amostras obtidas de cada ponto somente durante a atual 
campanha. Sendo assim assumem-se duas hipóteses: 

H0: o ponto de coleta não influencia nos resultados das amostras; 

H1: o ponto de coleta exerce influência nos resultados das amostras. 
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O teste T é utilizado para testar hipóteses sobre a média de uma população em questão, 
assumindo que a variância da população não seja conhecida (Casella e Berger, 2010). Cuja 
fórmula corresponde a: 

 

Equação 2.3: Equação do teste t. 

Em que: 

X: média da amostra;  

μ0: valor da hipótese nula; 

s: valor do desvio padrão; 

n: tamanho da amostra. 
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3 RESULTADOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA E METEREOLÓGICA 

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (ONM, 1989), a normal climatológica, o 
período de estudo do clima de uma região, é de no mínimo 30 anos. Durante este período as 
variações dos elementos climáticos – chuva, temperatura, umidade relativa do ar – definem o 
clima do local.  

A região do parcelamento de solo Greenville está inserida de Clima Tropical Brasil Central, 
apresentando clima tropical úmido e sub úmido, no qual há um período de 5 meses secos no ano 
e a temperatura média mensal é superior a 21 °C em todos os meses do ano (IBGE, 2002), 
característicos do bioma Cerrado.  

Em relação a umidade relativa do ar, os meses chuvosos apresentam maiores valores e durante 
a seca estes valores caem bastante, podendo ficar próximo a 50%.  

No intuito de obter um panorama mais específico para a região do empreendimento, foram 
utilizados dados meteorológicos de 1990 até 2021, da Estação convencional controlada pelo 
INMET Brasília, código 83377. Desta estação extraíram-se os seguintes dados: precipitação total 
mensal (mm); temperaturas mínima, média e máxima mensais (°C); umidade relativa do ar (%); 
vento velocidade média mensal (m/s); e direção predominante dos ventos (°). 

As médias mensais dos anos 1990 a 2021 dos parâmetros analisados são apresentados na Tabela 
3.1. 

3.1.1 Pluviometria 

Os presentes na Figura 3.1 apresentam claramente a distribuição pluviométrica proporcionada 
por um padrão típico da região Centro-Oeste do Brasil e do domínio morfoclimático do cerrado. 
O regime de chuvas caracteriza a forte sazonalidade e define bem duas estações: um verão 
chuvoso e um inverno seco. Durante os meses de novembro, dezembro e janeiro, em média, 48% 
do volume total das chuvas são precipitados, como mostrado na Figura 3.1. 

Para os objetivos propostos, o conhecimento dos totais mensais de precipitação de chuvas é 
importante, contudo, mais relevante é o conhecimento dos valores de picos de precipitação, uma 
vez que este tipo de regime de precipitação é o mais importante no controle do desenvolvimento 
dos processos erosivos, assim como outros processo ligados a hidrologia e hidrogeologia. A 
análise da espacialização das chuvas no território do Distrito Federal pode ser vista no mapa de 
isoietas (Figura 3.2) no qual é possível observar as maiores concentrações de chuva nos extremos 
noroeste, sudeste e em uma área centro-oeste. Na área em estudo os valores médios totais de 
longo período ficam entre 1.140 - 1.280 e 1.280 – 1.420 milímetros, considerada como uma 
região de elevada taxa de precipitação. 
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Tabela 3.1: Dados climatológicos de 1990 a 2021 extraídos da estação Brasília (n° 83377). 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Precipitação 
(mm) 

207,3 188,8 219,1 142,6 27,9 3,9 4,4 16,2 39,2 142,3 251,2 236,1 

Temperatura 
Máxima (°C) 

26,9 27,2 27,0 26,8 26,0 25,3 25,6 27,4 29,2 28,9 27,0 26,9 

Temperatura 
Média (°C) 

21,9 21,9 21,8 21,6 20,3 19,3 19,3 20,9 22,8 23,0 21,7 21,7 

Temperatura 
Mínima (°C) 

18,2 18,2 18,2 17,7 15,6 14,2 13,8 15,2 17,5 18,5 18,1 18,2 

Umidade 
Relativa do ar 

(%) 
74,3 74,6 75,8 72,2 65,5 58,8 51,3 43,9 46,5 59,2 74,4 75,9 

Velocidade 
Vento (m/s) 

2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,5 2,81 2,6 2,2 1,9 2,1 

Direção Vento 
(°) 

9,5 4,0 2,3 5,3 6,7 9,0 8,7 9,5 7,2 3,7 5,9 6,8 
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Figura 3.1: Gráfico da média de precipitação mensal (mm) dos anos de 1990 a 2021 na estação 
Brasília. 

 

Figura 3.2: Mapa de Isoietas no Distrito Federal (Fonte: ADASA, 2018). 
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3.1.2 Temperatura 

Os dados referentes as temperaturas máxima, média e mínima mensais médias referentes aos 
anos de 1990 a 2021 estão na Figura 3.3. As temperaturas médias anuais variam entre 19,3 a 
23°C. As médias mais elevadas ocorrem nos meses de setembro-outubro e variam de 28,9 a 
29,2°C. As médias mais baixas se observam nos meses de junho-julho, quando caem para 
próximo 14,2 e 13,8 °C, respectivamente. Mesmo nesse período mais frio podem ocorrer 
temperaturas mais elevadas, de modo que as médias nem sempre são muito representativas. 

Assim como a temperatura média, a temperatura máxima também se fez maior no mês de 
setembro. Comportamento análogo ocorre para a temperatura mínima que é menor no mês de 
julho (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3: Temperaturas mínima, média e máxima mensais médias dos anos de 1990 a 2021 
extraídas da estação Brasília. 

3.1.3 Umidade Relativa do Ar 

Os dados de umidade relativa do ar extraídos da estação Brasília estão representados na Figura 
3.4. Nota-se que os meses de junho a outubro apresentam menor umidade relativa do ar, com 
agosto representando o mês com menor valor (43,9%), e os meses de novembro a maior, em que 
dezembro é o mês de maior umidade relativa do ar (75,9%). É importante ressaltar que estes 
dados são as médias mensais, dias com umidade relativa do ar abaixo de 20% ocorrem com 
frequência nos meses de seca (junho – setembro).  
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Figura 3.4: Umidade relativa do ar (%) média mensal entre os anos de 1990 e 2021 extraída da 
estação Brasília. 

3.1.4 Ventos 

3.1.4.1 Velocidade Média 

A Figura 3.5 apresenta os valores de velocidade média do vento (m/s) entre os anos de 1990 e 
2021 na estação Brasília. Observa-se que nos meses de seca, junho a outubro, são registradas as 
maiores velocidades médias, com destaque para o mês de agosto com 2,81 m/s. Os meses de 
fevereiro, março, abril, maio e novembro possuem a menor velocidade média, 1,9 m/s.  
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Figura 3.5: Velocidade média mensal do vento entre os anos de 1990 e 2021 extraídos da 
estação Brasília. 

3.1.4.2 Direção 

A direção média mensal do vento está presente na Tabela 3.1. A partir destes dados, pode-se 
observar que a direção, em graus, varia de 2,3°, em março, até 9,5 em janeiro e agosto. Contudo, 
acredita-se que estas médias não representem muito bem a realidade diária da área. Dentre os 
dados extraídos, há alguns registros de 32° para os meses de janeiro, novembro e dezembro, 
além de 14° para os demais meses. Não é possível diferenciar se os valores registrados como 0 
(zero) são valores não medidos ou a direção 0°.  

3.1.5 Considerações finais do Clima e Meteorologia  

Segundo Monteiro (1969), o ritmo climático regional do Cerrado encontra-se comandado pela 
dinâmica atmosférica e fluxo extra e intertropical, que pode ser assim caracterizado. Os meses 
chuvosos são explicados pelas instabilidades de noroeste em confronto com as ingressões dos 
fluxos polares. A umidade normalmente proveniente de norte e noroeste é explicada pelos 
contra-alísios, após processo de recirculação na região amazônica.  

O período seco é explicado pelo domínio dos ventos de leste e nordeste, associados ao 
posicionamento continental da massa Tropical Atlântica, responsável pela estabilidade 
atmosférica, dificultando a ingressão dos fluxos extratropicais, o que justifica a constante 
mudança de direção das massas polares em direção ao oceano e consequente situação de 
frontólise. 

Ademais, os dados apresentados são característicos do clima do bioma cerrado em zona tropical: 
inverno seco de maio a setembro e verão chuvoso de outubro a abril.  
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3.2 GEOLOGIA 

3.2.1 Geologia da AII 

A geologia da AII do parcelamento de solo Greenville é composta pelo Grupo Paranoá, formações 
Serra da Meia noite, Ribeirão Contagem e Córrego do Sansão, Grupo Bambuí, formações Serra 
da Saudade e Três Marias, e Grupo Canastra (Figura 3.6).   

 

Figura 3.6: Geologia da AII do parcelamento de solo Greenville. 

3.2.1.1 Grupo Paranoá 

A proposta de Faria (1995) para o empilhamento estratigráfico do Grupo Paranoá é considerada 
completa e adequada. Entretanto Campos et. al., 2013, definiram as áreas-tipos e 
holoestratótipos para cada unidade definida como formação, além de detalhar as condições de 
deposição das Formações. A formações do Grupo Paranoá são descritas a seguir, segundo 
Campos et. al., 2013: 

a) Formação Serra da Meia Noite 

Esta Formação é caracterizada por alternâncias de estratos centimétricos a métricos de 
quartzitos finos a médios com níveis geralmente mais delgados de metassiltitos argilosos, 
metalamitos siltosos e metalamitos micáceos. A quantidade relativa de termos arenosos é 
sempre importante, justificando, assim, a denominação deste pacote como unidade de 
metarritmito arenoso. 
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Além dos estratos decimétricos a métricos, duas camadas de quartzito com coloração 
branca/ocre, granulação fina a média e espessura variável entre 8 e 20 m se destacam próximas 
da base e do topo desta formação. A interestratificação dos diferentes tipos petrográficos que 
compõem os metarritmitos é representada por estratos de 1 a 5 cm de espessura, onde 
localmente é possível observar o caráter granocrescente do conjunto. Raramente, são 
observados camadas e lentes de quartzito muito grosso a conglomerático, com seixos de quartzo 
e quartzito arredondados e esféricos. O acunhamento lateral e o aspecto lenticular de alguns 
estratos são feições bastante comuns. 

As estruturas sedimentares do tipo estratificações plano-paralelas, marcas onduladas (simétricas 
e assimétricas com cristas sinuosas ou paralelas), estratificações lenticulares e diques de areia 
são bastante frequentes na Formação Serra da Meia Noite, enquanto as laminações cruzadas e 
truncadas por ondas, estratificações sigmoidais, hummockys e estratificações do tipo Swaley são 
mais raras. 

b) Formação Ribeirão Contagem 

A Formação Ribeirão Contagem possui contato brusco e concordante com a Formação Serra da 
Meia Noite. É caracterizada por quartzitos finos a médios, brancos a cinza claro (cinza escuro 
quando frescos), bem selecionados, maturos mineralogicamente, silicificados e, onde se 
encontram menos recristalizados, apresentam grãos arredondados. Seu aspecto maciço é 
constante na maioria das exposições, em razão da intensa silicificação. Localmente, em condições 
de maior intemperismo, é possível identificar o acamamento plano-paralelo em bancos 
decimétricos a métricos. Muitas vezes, o acamamento original é de difícil percepção em virtude 
da silicificação e do intenso fraturamento, comumente desenvolvidos nesta litofácies. Além do 
acamamento, são observadas estratificações cruzadas de pequeno a médio porte e de caráter 
variado, mais comuns as tabulares, tangenciais, acanaladas e do tipo espinha de peixe, além de 
raras marcas onduladas assimétricas de cristas sinuosas ou paralelas. A estruturação interna de 
algumas estratificações tipo espinha de peixe mostra, raramente, a presença de estruturas tipo 
tidal bundles. 

Lentes de metarritmitos, com espessuras variando de decimétricas até 10 m (comumente 
interceptadas por poços tubulares profundos), ocorrem geralmente próximas à base e ao topo 
desta sucessão de quartzitos. 

As seções delgadas de amostras desta unidade mostram a intensa silicificação já observada nos 
afloramentos. A forma dos grãos e seu contato não são mais aqueles originais, tendo sido 
intensamente modificados pelo metamorfismo; contudo, o alto grau de selecionamento pode 
ser ainda observado em amostras que exibem sobrecrescimento marcado por uma fina película 
de óxidos em torno do grão original. Além do quartzo, que, geralmente, perfaz mais de 95% do 
arcabouço, ocorrem grãos de feldspatos muito alterados, nas seções estudadas, e muscovita 
detrítica, além de minerais opacos, turmalina e zircão. 

c) Formação Córrego do Sansão 

A formação é bem exposta em áreas dissecadas que se sucedem às chapadas sustentadas pelos 
quartzitos da Formação Ribeirão Contagem. Seu contato com a unidade sotoposta é nitidamente 
gradacional e se deve ao afogamento rápido da plataforma. 
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É representada por metarritmitos homogêneos com intercalações centimétricas regulares de 
metassiltitos, metalamitos e quartzitos finos que apresentam coloração cinza, amarelada, rosada 
ou avermelhada em função dos diferentes graus de intemperismo. Raros bancos (de 0,5 até 1,0 
m) de metassiltitos maciços amarelados ou rosados e de quartzitos finos, feldspáticos e rosados 
ocorrem localmente, quebrando a regularidade das camadas rítmicas centimétricas. Dentre as 
estruturas sedimentares, são comuns as estratificações plano-paralelas, níveis ricos em 
estruturas do tipo lentes arenosas, climbing ripples, hummockys de pequeno porte, raras marcas 
onduladas de oscilação (simétricas) e pequenas sigmoides geralmente amalgamadas em bancos 
mais espessos. Comumente, é possível observar que os bancos arenosos apresentam base plana 
e topo ondulado. 

Os níveis de quartzitos são mal selecionados e sempre apresentam concentrações variáveis de 
material pelítico intersticial aos grãos de quartzo. A recristalização de grãos é comum, sendo 
localmente possível observar sobrecrescimento. Proporções entre 5 e 10% de feldspatos (sendo 
o plagioclásio mais comum) permitem enquadrar os protolitos dos níveis quartzíticos como 
arenitos feldspáticos. Nos casos em que o material pelítico ultrapassa os 15%, o protolito é 
representado por grauvaca quartzosa. Os níveis pelíticos mostram apenas algumas lamelas de 
muscovita detrítica em meio a uma massa de óxidos e hidróxidos de ferro, provavelmente 
resultante da alteração dos filossilicatos e argilominerais originais da rocha. 

3.2.1.2 Grupo Canastra 

Segundo o Mapa Geológico do Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico da Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – ZEE RIDE FASE I (ZEE RIDE, 2002), o Grupo 
Canastra é amplamente distribuído em uma faixa de direção Norte-Sul, que atravessa a região 
Centro-leste do Distrito Federal, estendendo-se para norte, em forma de cunha, por onde se 
desenvolve o vale e parte da bacia do rio São Bartolomeu. 

Esta unidade é caracterizada por um conjunto litológico amplamente dominado por filitos 
variados e raros quartzitos, calcifilitos, mármores e filitos carbonosos. Na bacia do rio São 
Bartolomeu, o Grupo Canastra é representado por um conjunto de litologias dentre as quais se 
têm sericita filitos, clorita filitos, quartzo-sericita-clorita filitos, metarritmitos e filitos carbonosos 
(Figura 3.7). 

No geral os afloramentos são bastante intemperizados, mas há, contudo, raros locais onde a 
alteração não é completa, sendo possível observar o bandamento original dos filitos, com níveis 
mais claros, ricos em mica branca, carbonato e quartzo, contrastando com níveis mais escuros 
enriquecidos em clorita. 

Materiais não alterados e com estrutura preservada somente são observados em testemunhos 
de sondagens, ou de poços tubulares que alcançam profundidades onde o intemperismo ainda 
não alcançou a rocha. 

Na superfície, as rochas do Grupo Canastra geralmente são observadas em afloramentos com 
cores de alteração esbranquiçadas e rosadas, até mesmo avermelhadas, decorrente da formação 
de óxidos de alumínio e ferro liberados da alteração dos minerais. 
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Figura 3.7: Coluna estratigráfica do Grupo Canastra, no Distrito Federal (Modificado 
(Modificado de Dardenne, 2000; FARIA, 1995 e Pereira, 1992). 

3.2.1.3 Grupo Bambuí 

Trata-se de uma sequência de metassedimentos clasto-químicos e clásticos depositados em 
ambientes de mares epicontinentais, sob regime de plataforma estável. Estende-se pelos estados 
de Goiás, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal, sendo descrito inicialmente por e Derby 
(1880), Rimann (1917), seguidos por Branco & Costa (1961), Oliveira (1967), Almeida (1967b), 
Braum (1968), Barbosa et al. (1969, 1970a), Schöll (1972, 1973), Beurlen (1974) Alvarenga & 
Dardenne (1978) e Dardenne (1978a, b; 1979).  

De acordo com Dardenne (1978), o Grupo Bambuí é subdividido em seis formações, da base para 
o topo: Formação Jequitaí (posteriormente separada do Grupo Bambuí); seguida por uma 
sequência pelito-carbonática na qual estão incluídas as formações Sete Lagoas, Serra de Santa 
Helena, Lagoa do Jacaré e Serra da Saudade, caracterizadas como formadas em ambiente 
marinho raso e constituem o Subgrupo Paraopeba; e, por fim, a Formação Três Marias, composta 
por arcóseos e siltitos marinhos.  

Na AII do projeto Greenville são encontradas as formações Serra da Saudade e Três Marias 
(Figura 3.8). 

a) Formação Serra da Saudade 

A Formação Serra da Saudade é representada por folhelhos, siltitos e argilitos, além de restritas 
lentes de calcário. De acordo com Fragoso et al. (2011), o litotipo predominante é um siltito, por 
vezes argiloso, com laminação plano paralela. Seus afloramentos encontram-se normalmente 
muito intemperizados, o que confere a cor ocre a rosa para a rocha. Calcissiltito e, 
subordinadamente, calcarenito fino ocorrem em lentes de até 1 metro com estratificações plano 
paralelas e cruzadas tabulares. Ainda, intercalado no siltito ocorrem lente métricas de verdete, 
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um siltito verde enriquecido em potássio e que pode apresentar também altos teores de fósforo. 
Sua coloração verde deve-se à presença do filossilicato potássico glauconita.  

b) Formação Três Marias 

A Formação Três Marias é constituída por arcóseos, arenitos arcosianos e siltitos cinza-
esverdeados com intercalações subordinadas de rochas conglomeráticas. De acordo com 
Fragoso et al. (2011), sua composição predominante é de sub-arcósio e arenito feldspático 
grauvaquiano cinza-escuro, fino a médio, com camadas plano paralelas maciças ou laminadas. 
Em sua porção inferior são encontradas intercalações pelíticas (siltito e siltito argiloso) entre as 
camadas arenosas. Em direção ao topo predominam frações areníticas. Nos arenitos são 
frequentes marcas onduladas e laminações cruzadas, apesar de haver predomínio das camadas 
tabulares centimétricas a decimétricas de arenito maciço ou com laminação plano paralela. A 
classificação como grauvaca ocorre atrás da análise de lâmina delgada onde é possível observar 
a presença de matriz argilosa. Ademais, a disjunção esferoidal é uma feição comum nos 
afloramentos, provavelmente favorecida pelo sistema de fraturas existente.  
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Figura 3.8: Coluna estratigráfica do Grupo Bambuí na região de Presidente Olegário (MG). As 
formações Serra da Saudade e Três Marias, topo, estão presentes na AII do parcelamento de 

solo Greenville. (Modificado de Fragoso et al. 2011). 

3.2.2 Geologia da AID e ADA 

A geologia da AID e ADA do parcelamento de solo urbano Greenville é composta em sua maior 
parte pelo Grupo Bambuí – Topo e, em menor escala, pelo Grupo Paranoá – Formação Córrego 
do Sansão (Figura 3.9 e Figura 3.10).  

Na AID/ADA do empreendimento há o predomínio de solos em razão de seu relevo plano, 
características descritas em tópicos posteriores. Não são encontrados muitos afloramentos e os 
poucos exemplares presentes se encontram com um elevado grau de intemperismo (Foto 3.1 a 
Foto 3.3). É possível observar as direções da foliação presente nesta rocha metassedimentar 
arenosa. 
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Não há afloramentos rochosos da Formação do Córrego Sansão. Em seu local de ocorrência há 
apenas a presença de Latossolo Vermelho-Amarelo (Foto 3.4), característico da área em questão. 

 

Figura 3.9: Mapa geológico da AID do parcelamento de solo Greenville. 

 

  

Foto 3.1: Afloramento bastante 
intemperizadodo Grupo Bambuí na 

drenagem do ribeirão Santana, na parte sul 
da AID do empreendimento.  

Foto 3.2: Outra visão do afloramento 
presente na Foto 3.1. 
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Foto 3.3: Drenagem próxima ao córrego 
Santa Bárbara, na parte leste da AID do 

empreendimento, onde nota-se a presença 
de cascalho no horizonte superficial do solo. 

Foto 3.4: Visão geral da AID do projeto em 
que é possível notar o relevo plano sem a 

presença de afloramentos rochosos em sua 
maior parte. 

 

Figura 3.10: Mapa geológico da ADA do parcelamento de solo Greenville. 
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3.3 GEOMORFOLOGIA 

3.3.1 Geomorfologia da AII 

A Figura 3.11 apresenta as unidades geomorfológicas presentes na AII do parcelamento de solo 
urbano Greenville. De acordo com a caracterização geomorfológica de Novaes Pinto (1994), 
modificada por Carneiro (1999), o Distrito Federal possui três macrounidades ou domínios 
geomorfológicos, que englobam 13 unidades. Estão presentes na AII do projeto as seguintes 
unidades: 

a) As Chapadas, que constituem extensos níveis de topografia plana a plana ondulada, acima da 
cota de 1.000 m, coberturas formadas principalmente por couraças vesiculares/pisolíticas e 
latossolos, e perfazem cerca de 34% da área do Distrito Federal. São controladas pelos tipos 
litológicos do Grupo Paranoá; 

b) Áreas de dissecação intermediária (pediplanos, pedimentos e escarpas), que são planos 
inclinados, fracamente dissecados, que se estendem da base das chapadas e dos morros 
residuais em direção aos vales, apresentando em seus interflúvios lateritas, latossolos e 
colúvios/elúvios de pouca espessura e com predominância de concreções lateríticas e 
fragmentos de quartzo amorfo. Ocupam cerca de 30% do DF e são controladas pelas litologias 
dos Grupos Paranoá, Bambuí e Canastra; e 

c) Região dissecada de vales que são áreas fortemente entalhadas e dissecadas pelos 
formadores dos rios Paranoá, São Bartolomeu, Preto, Descoberto e outros. Esta região 
totaliza cerca de 35% do Distrito Federal. Os Vales Dissecados são condicionados por 
unidades impermeáveis de capacidade de infiltração restrita e maior potencial erosivo, 
conforme as litologias dos grupos Canastra, Araxá e algumas litologias do Grupo Paranoá. 
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Figura 3.11: Geomorfologia presente na AII do parcelamento de solo urbano Greenville. 

3.3.2 Geomorfologia da AID 

Na AID do projeto foi identificado apenas o compartimento geomorfológico de Região Dissecada 
de Vale (Figura 3.12). 

As unidades de dissecação se desenvolvem dentro das Unidade Geológicas do Grupo Bambuí e 
do Grupo Paranoá. Observa-se o aprofundamento dos talvegues do ribeirão Santana e córrego 
X, com a acentuação do relevo e formação de cambissolos e gleissolos. Em geral, a formação do 
último se dá em função do intenso processo de intemperismo químico e quebra de relevo, o que 
resulta em áreas alagadas. A drenagem, de padrão sub detrítico, densa, revela o seu 
condicionamento estrutural e a característica predominante das litologias com baixa 
permeabilidade. 

Apesar de toda a AID estar enquadrada como Região de Vale Dissecado, a maior parte dela ela 
relativamente plana e há o predomínio de Latossolo Vermelho-Amarelo (Foto 3.5 e Foto 3.6). Os 
locais por onde correm o ribeirão Santana e o córrego Santa Bárbara apresentam declividade 
mais acentuada juntamente com a ocorrência de gleissolo (Foto 3.7 e Foto 3.8) e cambissolo. 
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Figura 3.12: Mapa geomorfológico da AID do empreendimento. 

  

Foto 3.5: Visão geral da AID do parcelamento 
com o ribeirão Santa ao fundo. 

Foto 3.6: Visão geral da AID do parcelamento 
com o córrego Santa Barbara à direita. 
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Foto 3.7: Detalhe da drenagem escavada 
onde corre o ribeirão Santana. 

Foto 3.8: Drenagem escavada por onde se 
encontra o córrego Santa Bárbara. 

3.3.3 Geomorfologia da ADA 

A geomorfologia presente na ADA do empreendimento Greenville é apresentada na Figura 3.13. 
Assim como a AID, também é composta por Região Dissecada de Vale, porém os locais onde a 
declividade está acima de 30% ou há a presença de Gleissolo foram retirados da ADA. Em suma, 
compõem a ADA os área com o relevo menos acentuado onde há o predomínio de Latossolo 
Vermelho-Amarelo. 
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Figura 3.13: Geomorfologia presente na ADA do parcelamento de solo urbano Greenville. 

3.3.4 Declividade 

O relevo que ocorre na região estudada pode ser classificado pelos padrões de declividade do 
terreno de acordo com a categorização da Embrapa (1999), a partir de algumas adaptações. São 
previstas as seguintes classes nesta categorização: Plano - < 3%, Suave Ondulado - 3 - 8%, 
Ondulado - 8 - 20% e Forte Ondulado - 20 - 45%, Montanhoso – 45 – 75% e Escarpado - > 75%. 
As duas últimas não estão presentes na área do estudo e a abrangência das demais foi alterado 
em razão da Lei 6.766/79 não permitir o parcelamento em locais com declividade igual ou acima 
de 30% sem a autorização das autoridades competentes. Portanto, os limites utilizados foram: 0 
– 5%, 5 – 20%, 20 – 29% e 30% ou mais.   

Seguindo esta classificação, foram confeccionados os mapas de declividade do terreno presentes 
na AII (Figura 3.14), AID (Figura 3.15) e ADA (Figura 3.16). Também é apresentado o quantitativo 
de cada classe de declividade para a AII (Tabela 3.2), AID (Tabela 3.3) e ADA (Tabela 3.4). 

Na Área de Influência Indireta (AII), conforme expresso na Tabela 3.2, predomina a classe de 
declividade Plano (0-5%), ocupando uma área de 7065,92 ha, o que corresponde a 49,83% da AII. 
Em seguida temos a classe, Suave Ondulado (5-20%) com 38,59%, Forte Ondulado (≥ 30%) com 
6,38% e por último, sendo a classe com menor representatividade, Ondulado (20-29%), presente 
em 5,20% da área. 
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Tabela 3.2: Declividade presente na AII do empreendimento. 

Área de Influência Indireta (AII) 

Declividade Área (ha) Porcentagem (%) 

Plano – 0 - 5% 7065,92 49,83 

Suave Ondulado - 5 - 20% 5471,26 38,59 

Ondulado - 20 - 29% 736,76 5,20 

 Forte Ondulado - ≥ 30% 905,33 6,38 

Total 14179,27 100 

 

Figura 3.14: Declividade da AII do projeto. 

Na Área de Influência Direta (AID), conforme apresentado na Tabela 3.3 e Figura 3.15, predomina 
a classe de declividade Plano (0-5%), ocupando 69,79% da AID, seguida pela classe Suave 
Ondulado (5-20%) com 22,44%, classe Forte Ondulado (≥ 30%) com apenas 3,99% de 
representatividade na AID e por último a classe Ondulado (20-29%) ocupando apenas 3,79 % da 
AID. Portanto, pode-se afirmar que a classe Plano (0-5%) é predominante tanto na AID quanto 
na AII, representada por mais de 49% da área total da AID e AII. 

Tabela 3.3: Declividade presente na AID do projeto. 

Área de Influência Direta (AID) 

Declividade Área (ha) Porcentagem (%) 

Plano – 0 - 5% 118,96 69,79 
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Área de Influência Direta (AID) 

Declividade Área (ha) Porcentagem (%) 

Suave Ondulado - 5 - 20% 38,24 22,44 

Ondulado - 20 - 29% 6,45 3,78 

 Forte Ondulado - ≥ 30% 6,80 3,99 

Total 170,46 100 

 

Figura 3.15: Declividade da AID do parcelamento de solo Greenville. 

Na Área Diretamente Afetada (ADA), conforme apresentado na Tabela 3.4 e Figura 3.16, 
predomina a classe de declividade Plano (0-5%), ocupando cerca de 101,82 hectares, o que 
corresponde a 75,23% da ADA, seguida pela classe Suave Ondulado (5-20%) com 20,85%, 
Ondulado (20-29%) com apenas 2,62% e Forte Ondulado (≥ 30%) com 1,29% de 
representatividade na ADA. Da mesma forma que foi observado na AID, a classe Plano é 
predominante na ADA, com mais de 75% de representatividade.  

Desta forma, conclui-se que apenas 1,29% (6,8 ha) da área total da ADA, ou seja, da área passível 
para instalação das infraestruturas do parcelamento, estão em área com declividade igual ou 
superior a 30%. 
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Tabela 3.4: Declividade presente na ADA do parcelamento Greenville. 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

Declividade Área (ha) Porcentagem (%) 

Plano – 0 - 5% 101,82 75,23 

Suave Ondulado - 5 - 20% 28,22 20,85 

Ondulado - 20 - 29% 3,55 2,62 

 Forte Ondulado - ≥ 30% 1,75 1,29 

Total 135,33 100 

 

Figura 3.16: Declividade da ADA do empreendimento Greenville. 

Conforme apresentado na Figura 3.17 e sobretudo na Figura 3.18, observa-se que os lotes 
previstos no projeto de urbanismo respeitam essa limitação, não existindo lotes em áreas com 
declividade igual ou superior a 30%. As áreas com declividade acima de 30% estão localizadas na 
porção sul da poligonal. Os poucos trechos com infraestruturas projetadas presentes em áreas 
de declividade superior a 30% restringem-se a pequenos trechos do sistema viário localizados na 
porção sul da poligonal, conforme apresentado na Figura 3.18. 
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Figura 3.17: Declividade da ADA do empreendimento Greenville associada ao urbanismo. 

 

Figura 3.18: Declividade da ADA do empreendimento Greenville associada ao urbanismo. 
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Com relação aos pequenos trechos do sistema viários na porção sul da poligonal (Figura 3.18), 
onde constam áreas com declividade igual ou superior a 30%, conforme a Lei nº 6.766 de 
19/12/1979, sua ocupação só poderá ocorrer se atendidas as exigências específicas das 
autoridades competentes. 

Ademais, a grande maioria as áreas de declividade igual ou superior a 30% estão localizadas em 
áreas de APP. 

3.4 PEDOLOGIA 

O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) começou a ser estruturado em 1978, 
através de aproximações (documentos de trabalho), num total de quatro, sendo concluído e 
publicado pela Embrapa em 1999. O sistema foi testado através de viagens de correlação e 
classificação de solos, excursões técnicas de congressos de solos e nos levantamentos 
pedológicos executados em várias regiões do Brasil. Atualmente o documento está em sua quinta 
versão, do ano de 2018. Este foi o documento usado como base para a descrição deste tópico. 

De acordo com Embrapa (2018), solo é uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes 
sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e 
orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso 
planeta, contêm matéria viva e podem ser vegetados na natureza onde ocorrem e, 
eventualmente, terem sido modificados por interferências antrópicas.  

O solo é formado por cinco agentes formadores: 1) clima, com referência à disponibilidade 
hídrica; 2) atividade biológica, quanto maior o desenvolvimento biológico, maior o 
desenvolvimento da pedogênese; 3) relevo, quanto maior a declividade, menor a pedogênese; 
4) rocha matriz, a mineralógica e granulação ou granulometria e estrutura influenciam no tipo de 
solo; e 5) tempo, quanto maior o tempo, maior a pedogênese. 

Além disso, a definição e descrição das classes de solos, em termos pedológicos, também foram 
baseadas nos critérios e análises físico-químicas constantes no levantamento dos solos do 
Distrito Federal, realizado pela Embrapa (2005). 

3.4.1 Pedologia da Área de Influência Indireta – AII 

De acordo com a Figura 3.19, a AII do parcelamento de solo Greenville é composta pelos 
seguintes tipos de solo: 1) Cambissolo; 2) Latossolo Vermelho-Escuro; 3) Latossolo Vermelho-
Amarelo; 4) Gleissolo; e 5) Nitossolo Vermelho.  
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Figura 3.19: Mapa pedológico da AII do empreendimento Greenville. 

Os Latossolos constituem as classes de solo que dominam os ambientas das Chapadas. São solos 
maduros, cuja textura varia entre argilosa a arenosa, geralmente seguidos de cambissolos e solos 
lateríticos concrecionários, na medida que seu perfil se torna mais delgado. Carneiro (1999) 
classifica este tipo de solo apenas como “Latossolos”, na Classificação de Materiais Naturais de 
Construção que, em geral apresenta textura variando entre Argilosa-Siltosa até Argilo-Siltosa. 

Na classificação da EMBRAPA (1978), os latossolos são descritos como solos plenamente 
desenvolvidos, caracterizados como solos minerais, não hidromórficos, formados por uma 
mistura óxidos de ferro e/ou alumínio, com argilominerais de baixa capacidade de troca 
catiônica, presentes em áreas de relevo plano a suave ondulado, com profundidade acentuada. 
Em geral bem drenados e com sequência de horizontes A, B, C pouco diferenciados. No horizonte 
B latossólico, os teores de argila permanecem constantes ao longo do perfil ou aumentam 
levemente sem, contudo, configurar um horizonte B textural. Os componentes granulométricos 
principais são argila e areia, com a argila podendo variar entre 15 e 80% e a areia, entre 10 e 20%. 

Em condições naturais, os latossolos são solos de boa resistência a processos erosivos. A 
densidade aparente da maioria desses solos é baixa sob vegetação nativa. No entanto, podem 
ser compactados com uso inadequado de máquinas agrícolas ou pisoteio excessivo dos animais 
após o desmatamento. Com a redução de sua permeabilidade, pode se tornar altamente 
susceptível à erosão. 

Por outro lado, a classe do Cambissolo é constituída por solos pouco desenvolvidos em que a 
característica marcante é a presença do horizonte B câmbico (Bi), em que estão presentes alguns 
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minerais primários facilmente intemperizáveis (EMPRABA, 2004). Sua espessura é sempre menor 
do que 70 cm, as transições entre os seus horizontes são abruptas e evidentes, além de apresenta 
saprólito com grande espessura. 

Os solos hidromórficos são caracterizados por apresentarem grande umidade. Frequentemente 
estão localizados próximos a lagos e rios. Sua classe principal é o Gleissolo, composto por um 
horizonte glei abaixo de qualquer A, sem horizonte BT ou vértico e sem horizonte plíntico nos 
primeiros 40 cm do perfil. De acordo com EMBRAPA (2018), são solos mal ou muito mal drenados 
e com presença de matéria orgânica, além de serem solos reduzidos pelo grande período em que 
se encontram saturados por água.  

Os nitossolos são constituídos por material mineral, com 350 g/kg ou mais de argila, inclusive no 
horizonte A, que apresentam horizonte B nítico abaixo do horizonte A (Embrapa, 2018). Este 
horizonte característico possuí argila de atividade baixa ou atividade alta juntamente com caráter 
alumínico, ambos nos primeiros 100 cm do horizonte. A policromia (variação de cor dentro de 
150 cm a partir da superfície) é utilizada para diferenciar o Nitossolo do Argissolo Vermelho ou 
Vermelho-Amarelo quando outras características forem coincidentes.  

3.4.2 Pedologia da AID 

A partir das duas campanhas realizadas na Área de Influência Direta do empreendimento, foram 
identificados os seguintes tipos de solo: i) Latossolo Vermelho-Amarelo; ii) Cambissolo; e iii) 
Gleissolo (Figura 3.20).  

 

Figura 3.20: Mapa pedológico da AID do parcelamento de solo urbano Greenville. 
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3.4.2.1 Latossolo Vermelho-Amarelo 

A maior parte da AID do empreendimento é composta por Latossolo Vermelho-Amarelo (Foto 
3.9 a Foto 3.14). Esta classe caracteriza-se por ser de solos minerais não hidromórficos, com 
horizonte B latossólico (óxico), com teores de oxido hidróxido de ferro, igual ou inferior a 11% de 
coloração alaranjada (vermelho-amarelada), fração argila caulinítica de baixa atividade, ou seja, 
são solos com menor concentração de hematita e, portanto, apresentam matizes mais claros.  

Esta classe de solo é um produto de degradação do Latossolo Vermelho nos ambientes com 
atividade mais elevada da água, que provoca a dissolução preferencial da hematita, em relação 
à goethita. Está atividade está ligada a presença de Gleissolo no local. A distinção entre os 
Latossolos Vermelho e Amarelo está apenas relacionada à cor do horizonte B. Neste as cores são 
vermelho a amarela, matiz 2,5 YR ou mais amarelada. Alguns perfis também podem apresentar 
caráter concrecionário. 

Uma característica neste solo é a variação considerável do teor de argila, podendo ultrapassar os 
60%. Isto pode ser observado na Foto 3.12 em razão do seu material de origem, rochas do Grupo 
Bambuí predominantemente argilosas.  

Na AID do Parcelamento de Solo Greenville a textura comporta-se como fina a média. Como são 
solos resultantes de processos intensos de intemperismo, apresentam pequena diferenciação 
entre os horizontes. São bastante porosos e muito bem drenados, mesmo quando a textura é 
argilosa. E por fim, são associados ao relevo plano. 

  

Foto 3.9: Perfil de Latossolo Vermelho na AID 
do empreendimento. 

Foto 3.10: Perfil de Latossolo Vermelho 
próximo ao limite com o Gleissolo. 
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Foto 3.11: Perfil de Latossolo Vermelho com 
aproximadamente 1 metro de profundidade.  

Foto 3.12: Material argiloso presente no 
Latossolo Vermelho 

  

Foto 3.13: Perfil de Latossolo Vermelho na 
borda noroeste da AID. 

Foto 3.14: Visão da superfície do Latossolo 
Vermelho.  

3.4.2.2 Cambissolo 

Os Cambissolos estão presentes em pequenas faixas em meio ao Latossolo Vermelho-Amarelo, 
principalmente em locais onde a declividade é mais acentuada. Trata-se de associações de solos 
câmbicos cascalhentos, com textura predominantemente descrita como pedregulhos areno-
siltoso (Foto 3.15 e Foto 3.16).  

De acordo com o levantamento mais recente realizado pela EMBRAPA (2005), os Cambissolos 
presentes no empreendimento são solos que constituídos por material mineral, com horizonte 
Bi subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial. Caracteriza-se por apresentar horizonte 
Bi, com presença de concreções lateríticas, textura franco-arenosa e argilosa, o solum, 
geralmente, apresenta teores uniformes de argila, podendo ocorrer um ligeiro decréscimo ou 
até um pequeno incremento de argila do horizonte A para o Bi. Já a estrutura do horizonte Bi 
apresenta características de estruturas em grãos simples e maciças. 

A presença do óxido de ferro nestes horizontes propicia a formação de concreções, horizontes 
concrecionários e até mesmo carapaças lateríticas de grande resistência aos processos erosivos 
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(Foto 3.16). Porém em situação distinta dessa condição apresentam-se altamente susceptíveis à 
erosão. 

Como são naturalmente impermeáveis não se verifica a formação de lençol freático nos seus 
horizontes. Todavia o conjunto de estruturas (lineamentos e fraturas) naturais do substrato 
geológico que origina estes tipos de solos, geralmente acumulam água, que pode ser alcançada 
pela escavação de poço manual raso ou tubular profundo. 

  

Foto 3.15: Trilha na parte sudeste da AID 
onde se observa um pequeno perfil de 

Cambissolo em um local com declividade 
mais acentuada. 

Foto 3.16: Detalhe do perfil de solo 
apresentado na Foto 3.15. 

  

Foto 3.17: Visão da superfície de um local da 
AID com a presença de Cambissolo. 

Foto 3.18: Perfil de Cambissolo na AID do 
empreendimento. 

3.4.2.3 Gleissolos 

A região leste da AID, próxima ao córrego Santa Bárbara é composta por Gleissolo. Trata-se de 
um solo de coloração marrom escura, granulometria fina a média e encharcado em diversos 
locais (Foto 3.19 a Foto 3.24). Estes solos são mal drenados, podem apresentar textura bastante 
variável ao longo do perfil, além de estarem localizados em baixadas, próximas às drenagens. 
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Suas características são influenciadas por contribuições de solo de locais mais altos e água de 
drenagem, tendo em vista sua posição mais baixa em relação a estes.  

O lençol freático nos locais onde há a presença deste solo é elevado, fato que pode ser observado 
nas Foto 3.19 a Foto 3.24. Em algumas posições pode ocorrer água corrente, o que origina cursos 
d’água. Na parte nordeste da AID há um local onde foi identificada água corrente (). 

Este tipo de solo não é próprio para a ocupação. Sua principal função é a reguladora dos aquíferos 
sotopostos. Além disso, como o lençol freático é elevado, muitas vezes até aflorante, a 
possibilidade de contaminação deste é muito mais sensível do que em outros tipos de solo. 

  

Foto 3.19: Gleissolo com lençol freático 
aflorante na parte nordeste da AID. 

Foto 3.20: Detalhe do perfil de solo do 
gleissolo presente na AID do projeto. 

  

Foto 3.21: Visão superficial do gleissolo 
presente na AID. 

Foto 3.22: Local encharcado com a presença 
de gleissolo na AID do empreendimento. 
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Foto 3.23: Outro local encharcado com 
presença de gleissolo na AID do 

parcelamento. 

Foto 3.24: Perfil de solo da Foto 3.20 alguns 
momentos após a primeira foto. Nota-se o 

afloramento d’água no fundo. 

3.4.3 Pedologia da ADA 

A caracterização pedológica da ADA do parcelamento de solo urbano Greenville é apresentada 
na Figura 3.21. Nota-se que, em relação à AID, o Gleissolo foi retirado, além de algumas faixas 
com predomínio de Cambissolo onde a declividade é superior a 30%, próximas ao ribeirão 
Santana. 

Os locais onde há a presença de Gleissolo foram retirados da ADA em razão da sensibilidade 
deste tipo pedológico, juntamente com suas funções ecológicas e a dificuldade na sua ocupação. 
Estes foram classificados como áreas úmidas e não sofrerão ocupação por parte deste presente 
empreendimento.  
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Figura 3.21: Mapa pedológico da ADA do projeto Greenville. 

3.5 HIDROGEOLOGIA 

O comportamento hidrogeológico nas áreas de influência direta e indireta apresentam dois 
domínios bastante distintos: as águas subterrâneas rasas e as águas subterrâneas profundas. As 
águas subterrâneas rasas estão contidas no manto de cobertura, que recobre as rochas 
metamórficas, as quais integram o domínio das águas subterrâneas profundas, armazenando-as 
e transmitindo-as (Tabela 3.5).  

Tabela 3.5: Resumo da classificação dos Domínios, Sistemas/Subsistemas aquíferos do DF, com 
respectivas vazões médias. 

Aquífero (sistema/subsistema) Médias das vazões (l/h) 

Aquíferos do Domínio Poroso (Águas Subterrâneas Rasas) 

Sistemas P1, P2, P3 e P4 < 800 

Aquíferos do Domínio Fraturado (Água Subterrâneas Profundas) 

Sistema Paranoá 

Subsistema S/A 12.500 

Subsistema A 4.000 

Subsistema Q3/R3 12.000 

Subsistema R4 6.000 
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Aquífero (sistema/subsistema) Médias das vazões (l/h) 

Subsistema PPC 9.000 

Sistema Canastra 

Subsistema F 7.500 

Subsistema F/Q/M 33.000 

Sistema Bambuí 5.500 

Sistema Araxá 3.000 

Lenda: Em vermelho estão os aquíferos que ocorrem na área estudada. 

A hidrogeologia do Distrito Federal foi caracterizada por Campos (2004) tendo em vista os quatro 
conjuntos litológicos distintos que compõem o contexto geológico regional do DF, ou seja, os 
grupos Paranoá, Canastra, Araxá e Bambuí, bem como suas respectivas coberturas de solos 
residuais ou coluvionares. 

Assim, considerando as condições impostas pelos aspectos particulares e regionais desse 
arcabouço geológico propiciam o reconhecimento de dois grandes grupos de aquíferos: o 
Domínio Aquífero Poroso e o Domínio Aquífero Fraturado. 

No Distrito Federal os aquíferos do Domínio Poroso constituem os meios geológicos não 
consolidados (basicamente as coberturas Terciário-Quaternária – TQdl) cujas espessuras variam 
de poucos centímetros até 80 m, com predominância de espessuras entre 15 e 25 m. Esse 
domínio se caracteriza pela grande extensão e continuidade lateral e, de forma geral, pela 
homogeneidade. Os aquíferos relacionados a esse domínio são classificados como aquíferos 
livres e/ou suspensos. 

Sendo em geral rasos e livres, são facilmente alcançados pela perfuração de cacimbas, realizadas 
com ferramentas de mão, sendo moderadamente susceptíveis à contaminação por agentes 
externos, portanto não recomendados para o abastecimento público. Os volumes de água 
captados pelos poços rasos são sempre inferiores aos 800 - 1000 l/h. Estes aquíferos são divididos 
em: P1, P2, P3 e P4; suas características estão presentes na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6: Características dos aquíferos do Domínio Poroso no DF. 

Sistema Aquífero 
(Domínio Poroso) 

Condutividade 
Hidráulica 

Transmissividade Tipos de solo 

P1 elevada elevada 
Latossolos arenosos e Areias 

quartzosas 

P2 moderada elevada Latossolos argilosos 

P3 mediana mediana 
Plintossolos e Latossolos 

argilosos 

P4 baixa baixa Cambissolos e litólicos 

Os aquíferos do Domínio Fraturado são constituídos pelas rochas, com a água ocupando os 
espaços definidos pelas descontinuidades ou planos de fraturas, microfraturas, diáclases, juntas, 
zonas de cisalhamento e falhas. 
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Eles podem se comportar como aquíferos livres ou confinados, todavia de extensão lateral 
variável. São fortemente anisotrópicos e heterogêneos, compondo o sistema de águas 
subterrâneas profundas. O fator que controla a condutividade hidráulica dos aquíferos desse 
domínio é a densidade e a interligação das descontinuidades do corpo rochoso. 

São alcançados por meio de poços tubulares profundos e apresentam vazões que variam de zero 
até valores superiores a 100.000 l/h, estando à média de vazões, todavia, situada entre os 5.000 
e 12.000 l/h. 

3.5.1 Hidrogeologia da Área de Influência Indireta – AII 

A Figura 3.22 apresenta a hidrogeologia presente na AII do parcelamento de solo urbano 
Greenville. O domínio fraturado é composto pelos sistemas Canastra, subsistema F, Paranoá, 
subsistemas Q3/R3 e R4, e Bambuí. Por outro lado, o domínio poroso é composto pelos sistemas 
P1, P2, P3 e P4.  

 

Figura 3.22: Hidrogeologia da Área de Influência Indireta do empreendimento Greenville. 

3.5.2 Hidrogeologia da Área de Influência Direta – AID 

A hidrogeologia da AID do parcelamento de solo Greenville está representada na Figura 3.23. O 
domínio poroso é composto pelos sistemas P1, P3 e P4. O primeiro tem como principal 
representante o latossolo vermelho-amarelo, solo com maior abrangência na AID. O segundo, 
P3, é representado pelo Gleissolo que se encontra próximo ao ribeirão Santana e córrego Santa 
Bárbara. Já o terceiro, P4, está associado às machas de cambissolo presente na área, 
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principalmente em locais onde a declividade é mais acentuada. Em relação à condutividade 
hidráulica e transmissividade, o sistema P1 apresenta ambas elevadas, enquanto o sistema P3 
apresenta ambas medianas e o sistema P4 possuí valores baixos para ambos os parâmetros 
(Tabela 3.7). É importante ressaltar que este mapa foi gerado a partir da base de dados do DF e 
há diferenças em relação ao que foi diagnosticado em campo. A principal delas é a diminuição da 
área de P3 e a maior parte da área enquadrada no domínio P1, o que pode ser evidenciado pelo 
mapa de pedologia da AID (Figura 3.20). 

O domínio fraturado é composto pelos sistemas Bambuí e Paranoá, este representado pelo 
subsistema R4. Estes dois sistemas apresentam média das vazões (L/h) similares, 6.000 para o 
subsistema R4 e 5.500 para o sistema Bambuí (Tabela 3.5), ambos valores médio/baixos quando 
comparados com os outros sistemas/subsistemas presentes no DF. Tratam-se de valores médios 
e, portanto, apenas após a perfuração de poços tubulares profundos que as vazões poderão ser 
estimadas. 

A partir dos dados extraídos, os locais mais favoráveis para a perfuração de poços tubulares são 
as sobreposições do sistema poroso P1 com qualquer um dos sistemas/subsistemas do domínio 
fraturado presentes na área.  

 

Figura 3.23: Hidrogeologia presente na AID do projeto. 
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Tabela 3.7: Características dos aquíferos do Domínio Poroso no DF. 

Sistema aquífero 
(domínio poroso) 

Condutividade 
hidráulica 

Transmissividade Tipos de solo 

P1 Elevada Elevada 
Latossolos arenosos e Areias 

quartzosas 

P2 Moderada Elevada Latossolos argilosos 

P3 Mediana Mediana 
Plintossolos e Latossolos 

argilosos 

P4 Baixa Baixa Cambissolos e litólicos 

3.5.3 Hidrogeologia da ADA 

A Figura 3.24 apresenta o mapa hidrogeológico da ADA do parcelamento de solo Greenville. 
Nota-se que a única diferença em relação à AID foi a retirada da área composta por Gleissolo, 
domínio poroso P3. Apesar deste domínio estar representado no mapa, toda sua área foi retirada 
da ADA em razão da sensibilidade deste solo, motivo pelo qual não será ocupado. 

 

Figura 3.24: Mapa hidrogeológica da ADA do parcelamento de solo urbano Greenville. 
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3.6 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E 
ÁREAS ÚMIDAS 

A partir da análise dos dados secundários utilizados neste estudo, juntamente com os trabalhos 
de campo realizados com caracterizações in loco, foi gerado o mapa de restrições ambientais 
(Figura 3.25). A definição dos locais com restrição utilizou os seguintes parâmetros: a) declividade 
acima de 30%; b) presença de solo hidromórfico (gleissolo); c) rios e córregos; e d) nascentes, 
além das faixas de proteção geradas a partir de alguns destes parâmetros.  

De acordo com a Lei 6.766/1979, em seu artigo 3°, inciso III, não será permitido o parcelamento 
de solo em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências 
específicas das autoridades competentes. Para este projeto, as áreas com declividade igual ou 
superior a 30% foram definidas como áreas de preservação permanente e, portanto, não serão 
objeto da ocupação pretendida pelo empreendimento. É importante ressaltar que tais áreas não 
geram faixa de proteção. 

O Gleissolo presente na AID do parcelamento, principalmente na porção leste/nordeste, também 
foi definido com uma área de preservação permanente, 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 esta 
compreendida no Gleissolo.  

Em relação aos rios e córregos, na AID do parcelamento estão presentes o ribeirão Santana, limite 
sul da área, e o córrego Santa Bárbara, limite leste da área. Estes cursos, juntamente com a faixa 
de proteção de 30 metros exigida pela Lei 12.651/2012 (Código Florestal), foram delimitados 
como áreas de proteção permanente e não serão objeto de ocupação. 

Por fim, uma nascente foi identificada na parte sudoeste da área, o que gerou uma faixa de 
proteção de 50 metros, de acordo com a exigência da Lei 12.651/2012. O total desta área, 
nascente e faixa de proteção, foi considerada área de preservação permanente. 
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Figura 3.25: Mapa de restrições ambientais do Parcelamento de Solo Urbano Greenville. 

3.7 SUSCETIBILIDADE EROSIVA E POTENCIAL À EROSÃO LAMINAR 

As Tabela 3.8 e Tabela 3.9 apresentam as classes de solo e classes de declividade presentes na 
AII do empreendimento, respectivamente, além do peso de cada uma dessas classes. Com o 
cruzamento dessas classes de solo e declividade, dará origem ao mapa de suscetibilidade erosiva.  

Por tanto em seguida, a Tabela 3.10 possui as classes de uso de solo também presentes na AII do 
empreendimento e, por fim, realiza a tabulação cruzadas destas três informações (classes de 
solo, declividade e usos do solo), o que dá origem ao potencial à erosão laminar. 

Tabela 3.8: Classe de solos na AII do parcelamento Greenville. 

PEDOLOGIA Grau de Erodibilidade 

Cambissolo haplico V - Muito Forte 

Gleissolo haplico I – Muito Fraco 

Latossolo vermelho I – Muito Fraco 

Latossolo vermelho amarelo II – Fraca 

Neossolo quartzarenico V - Muito Forte 

Nitossolo vermelho III – Média 
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Tabela 3.9: Classe de declividade na AII do empreendimento. 

Declividade (%) Grau de Erodibilidade 

< 3 I 

3 - 8 II 

8 - 20 III 

20 - 45 IV 

45 - 75 V 

>75 V 

Tabela 3.10: Classe de uso do solo na AII do parcelamento de solo urbano. 

Cobertura Vegetal e Uso do Solo Grau de Erodibilidade 

Agricultura II 

Água V 

Área Construída V 

Cerrado IV 

Formação Campestre III 

Formação Florestal V 

Formação Savânica IV 

Mata de galeria V 

Mata seca IV 

Pasto com árvores isoladas III 

Queimadas I 

Sistema Viário V 

Solo Exposto I 

A erosão é causada por forças ativas, como as características da chuva, a declividade e o 
comprimento do declive do terreno e a capacidade que o solo tem de absorver água e a 
resistência que o solo exerce à ação erosiva da água e a densidade da cobertura vegetal (BERTONI 
e LOMBARDI NETO,1999). 

O processo erosivo acontece em áreas desflorestadas, principalmente onde ocorrem atividades 
agrícolas, esse processo pode ser considerado em quatro fases: inicialmente pelo impacto da 
água da chuva no solo, em seguida a desagregação do solo, ou seja, afrouxando e desprendendo 
as partículas de solo a serem consequentemente transportadas, encerrando o processo na 
deposição dos sedimentos nas áreas baixas do relevo Figura 3.26, Figura 3.27 e Figura 3.28. 

Na Área de Influência Indireta (AII), conforme expresso na Tabela 3.11, predomina a Classe III - 
Baixo potencial de erodibilidade com cerca de 87,24 % da área total. 
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Figura 3.26: Mapa de Potencial a erosão laminar do Parcelamento de Solo Urbano Greenville. 

Tabela 3.11: Potencial a erosão laminar da Área de Influência Indireta (AII). 

Erodibilidade % Área Ha 

Classe I - Alto potencial 1,11 158,18 

Classe II - Médio potencial 11,65 1654,38 

Classe III - Baixo potencial 87,24 12387,25 

Total 100 14199,82 

Na Área de Influência Direta (AID), conforme expresso na Tabela 3.12, predomina a Classe III - 
Baixo potencial de erodibilidade com cerca de 95,08 % da área total. 
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Figura 3.27: Mapa de Potencial a erosão laminar do Parcelamento de Solo Urbano Greenville. 

Tabela 3.12: Potencial a erosão laminar da Área de Influência Direta (AID). 

Erodibilidade % Área Ha 

Classe I - Alto potencial 0,19 0,32 

Classe II - Médio potencial 4,73 8,07 

Classe III - Baixo potencial 95,08 162,07 

Total 100 170,46 

Na Área de diretamente afetada (ADA), conforme expresso na Tabela 3.13 predomina a Classe III 
- Baixo potencial de erodibilidade com cerca de 95,62 % da área total. 
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Figura 3.28: Mapa de Potencial a erosão laminar do Parcelamento de Solo Urbano Greenville. 

Tabela 3.13: Potencial a erosão laminar da Área diretamente afetada (ADA). 

Erodibilidade % Área Ha 

Classe I - Alto potencial 0,12 0,17 

Classe II - Médio potencial 4,26 5,76 

Classe III - Baixo potencial 95,62 129,41 

Total 100 135,33 

Portanto, a erosão pode ocorrer tanto em um curto período de tempo, quando ocorre em regiões 
com índices pluviométricos elevados e caracterizando chuvas torrenciais, como também pode 
ocorrer lentamente durante anos passando por esse processo de impacto, desagregação, 
transporte e deposição de sedimentos Figura 3.33, Figura 3.34 e Figura 3.35. 

Para a Área de Influência Indireta (AII), conforme expresso na Tabela 3.14, pode-se observar a 
predominância da Classe V, pouco ou não suscetível a erosão e com cerca de 63,79 % da área 
total.  
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Figura 3.29: Mapa de Suscetibilidade a erosão laminar do Parcelamento Greenville. 

Tabela 3.14: Potencial a suscetibilidade a erosão laminar da Área de Influência Indireta (AII). 

Suscetibilidade % Área Ha 

Classe I: Extremamente Suscetível 3,26 463,00 

Classe II: Muito Suscetível 9,50 1349,39 

Classe III: Moderadamente Suscetível 12,82 1819,98 

Classe IV: Pouco Suscetível 10,63 1508,81 

Classe V: Pouco a Não Suscetível 63,79 9058,65 

Total 100 14199,82 

Para a Área de Influência Direta (AID), conforme expresso na Tabela 3.15, pode-se observar a 
predominância da Classe V, pouco ou não suscetível a erosão e com cerca de 84,07 % da área 
total.  
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Figura 3.30: Mapa de Suscetibilidade a erosão laminar do Parcelamento Greenville. 

Tabela 3.15: Potencial a suscetibilidade a erosão laminar da Área de Influência Direta (AID). 

Suscetibilidade % Área Ha 

Classe I: Extremamente Suscetível 2,18 3,72 

Classe II: Muito Suscetível 6,91 11,78 

Classe III: Moderadamente Suscetível 4,16 7,09 

Classe IV: Pouco Suscetível 2,67 4,56 

Classe V: Pouco a Não Suscetível 84,07 143,30 

Total 100 170,46 

Para a Área Diretamente Afetada (ADA), conforme expresso na Tabela 3.16, pode-se observar a 
predominância da Classe V, pouco ou não suscetível a erosão e com cerca de 84,07 % da área 
total.  
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Figura 3.31: Mapa de Suscetibilidade a erosão laminar do Parcelamento Greenville. 

Tabela 3.16: Potencial a suscetibilidade a erosão laminar da Área Diretamente Afetada (ADA). 

Suscetibilidade % Área Ha 

Classe I: Extremamente Suscetível 0,56 0,76 

Classe II: Muito Suscetível 5,50 7,44 

Classe III: Moderadamente Suscetível 4,55 6,16 

Classe IV: Pouco Suscetível 2,49 3,37 

Classe V: Pouco a Não Suscetível 86,90 117,61 

Total 100 135,33 

Contudo para que possa haver um controle dos processos erosivos salienta a importância do 
monitoramento na implantação do parcelamento o qual visa a mitigação dos processos erosivos.  

3.8 HIDROLOGIA 

O parcelamento de solo Greenville está localizado na Bacia do Paraná, Bacia Hidrográfica do São 
Bartolomeu, Unidade Hidrográfica do ribeirão Santana (Figura 3.32). De acordo com GDF (2012), 
a Bacia Hidrográfica do rio São Bartolomeu drena a parte central do DF e conta com afluência do 
rio Paranoá.  
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Figura 3.32: Unidade Hidrográfica ribeirão Santana, onde se localiza o projeto Greenville. 

3.8.1 Características Quantitativas do ribeirão Santana 

O Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal (PGIRH/DF) foi 
finalizado em 2012. Este plano foi feito no intuito de obter um diagnóstico das águas superficiais 
e subterrâneas do DF qualitativa e quantitativamente, além de identificar locais mais sensíveis, 
fazer projeções e sugestões para mitigação de eventuais impactos. 

O balanço hídrico constitui a representação da situação natural com a realidade social, 
econômica, política e ambiental de uma determinada região hidrográfica. Este foi realizado com 
base na vazão média de longa duração considerando, além de vazões captadas no corpo de água, 
também as captadas em poços tubulares. Os dados de Qmlt (vazão média de longo termo), Q7,10 
(vazão mínima de 7 dias de duração e 10 anos de tempo de recorrência), Q90 (vazão de 
permanência igualada ou superada 90% do tempo), demandas de captação superficial e 
subterrânea e demandas de captação superficial para o ribeirão Santana estão representados na 
Tabela 3.17. A partir destes dados é possível notar que o ribeirão Santana atualmente não sofre 
muita pressão em relação as suas disponibilidades e demandas: a relação entre estes dois 
parâmetros é menor do que 10% em praticamente todas as análises (Figura 3.33).
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Tabela 3.17: Dados do ribeirão Santa extraídos PGIRH/DF (2012). 

Unidade 
Hidrográfica 

Disponibilidades 
hídricas (m3/s) 

Demandas – captação superficial e subterrânea (m3/s) Demandas – captação superficial (m3/s) 

Vazão média Vazão máxima Vazão média Vazão máxima 

Qmlt Q7,10 Q90 Retirada Consumida Retirada Consumida Retirada Consumida Retirada Consumida 

Ribeirão 
Santana 

2,9 0,79 1,21 0,051 0,020 0,106 0,050 0,050 0,020 0,105 0,050 
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Figura 3.33: Dados do ribeirão Santana extraídos do PGIRH/DF (2012). 

Conclui-se, portanto, que o ribeirão Santana, principal curso d’água presente na região do 
parcelamento de solo urbano Greenville, não apresenta uma sobrecarga de demanda das suas 
disponibilidades. Apesar do empreendimento prever a captação de água subterrânea para o seu 
abastecimento de água, estas informações indicam que a região não se encontra sobrecarregada 
em relação à demanda de água.  

3.9 QUALIDADE DA ÁGUA 

3.9.1 Parâmetros Físico-Químicos da Água  

A partir dos dados obtidos por meio das coletas de água realizadas nos pontos indicados na Figura 
2.1 e Tabela 2.1,  foram realizadas análises espaciais comparativas entre os pontos de 
amostragem (QA-01, QA-02, QA-03 e QA-04), a fim de avaliar a qualidade da água, verificando 
como a qualidade da água se difere em cada ponto, e como isso se relaciona com o 
empreendimento Greenville de forma geral.  

Para verificar se os valores dos parâmetros aferidos indicam inconformidades nas águas, os 
resultados foram comparados com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, 
que define os padrões para a classificação das águas. Devido aos usos preponderantes na região, 
os resultados das análises foram comparados com os parâmetros para enquadramento das águas 
na Classe 2, que são águas voltadas para abastecimento humano com tratamento convencional, 
proteção de comunidades aquáticas, recreação de contato primário, irrigação de hortaliças, 
aquicultura e pesca (CONAMA, 2005). 

3.9.1.1 Parâmetros de Medição Imediata (em campo) 

Considerando as amostragens realizadas em campo da primeira campanha, todos os parâmetros 
analisados apresentaram resultados dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 
357/05. Demonstrando que os corpos hídricos apresentaram uma boa qualidade das águas no 
período da seca quanto aos parâmetros de medição realizada em campo: oxigênio dissolvido, pH 
e turbidez (Tabela 3.18). Já no período chuvoso, os parâmetros analisados de forma geral 
apresentaram resultados dentro dos limites aceitáveis segundo a CONAMA 357/2005, com 
exceção do parâmetro de oxigênio dissolvido nos sítios 1, 3 e 4, essa condição pode ser explicada 
pela própria sazonalidade, pois a segunda campanha foi realizada no período chuvoso onde há 
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um aumento no volume de água nos corpos hídricos, consequentemente alterando a 
concentração deste parâmetro (Tabela 3.19). 

Tabela 3.18: Resultados dos parâmetros de campo registrados durante o Diagnóstico da 
Qualidade das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville (agosto de 2021). 

PARÂMETRO Unidade 

Limite 
aceitável 

Resolução 
CONAMA 
357/2005 

Pontos amostrais 

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

Data 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 

Matriz 
Água 

Superficial 
Água 

Superficial 
Água 

Superficial 
Água 

Superficial 

Oxigênio 
dissolvido 

mg/L >5,0 6,8 7,1 8,0 7,8 

pH - 6,0 - 9,0 7,1 8,0 7,9 7,5 

Temp. 
Ambiente 

°C NR 27,9 27,2 26,9 27,9 

Temp. 
Amostra 

°C NR 23,8 24,8 23,1 23,6 

Turbidez NTU 100 6,6 1,0 3,2 3,9 

Tabela 3.19: Resultados dos parâmetros de campo registrados durante o Diagnóstico da 
Qualidade das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville (novembro de 2021). 

PARÂMETRO Unidade 

Limite 
aceitável 

Resolução 
CONAMA 
357/2005 

Pontos amostrais 

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

Data 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021 

Matriz 
Água 

Superficial 
Água 

Superficial 
Água 

Superficial 
Água 

Superficial 

Oxigênio 
dissolvido 

mg/L >5,0 4,0 6,4 4,0 4,3 

pH - 6,0 - 9,0 7,40 8,30 7,50 8,50 

Temp. 
Ambiente 

°C NR 27,8 32,2 27,8 30,6 

Temp. 
Amostra 

°C NR 22,6 27,6 26,8 25,8 

Turbidez NTU 100 8,40 25,60 2,50 2,00 
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3.9.1.2 Parâmetros Analisados em Laboratório 

Com relação aos parâmetros analisados em laboratório, foi observado inconformidade ao 
parâmetro Coliformes Termotolerantes em todos os pontos de amostragem. Os demais 
parâmetros apresentaram valores em conformidade aos limites preconizados pela Resolução 
CONAMA 357/05 (Tabela 3.5).  

Tabela 3.20: Resultados dos parâmetros analisados em laboratório do Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville (agosto de 2021). 

PARÂMETRO Unidade 

Limite aceitável 
Resolução 
CONAMA 
357/2005 

Pontos amostrais 

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L NR 3 4 3 4 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) mg/L 5 2,9 0,8 1,8 1,0 

Sólidos Totais mg/L NR 32 19 22 22 

Cor Verdadeira mgPt/L 75 8,1 < 1,0 14,8 7,3 

Fósforo Total mg/L 0,1 < 0,002 < 0,200 0,016 < 0,020 

Nitrogênio Total mg/L 2,18 1,67 < 0,60 1,25 < 0,60 

Nitrato Total mg/L 10 0,17 0,08 0,48 0,25 

Nitrito Total mg/L 1 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 

Organoclorados Totais µg/L 0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Coliformes Totais NMP/100ml NR 20 1100 120 390 

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 1000 2100 9200 1100 1700 

Tabela 3.21: Resultados dos parâmetros analisados em laboratório do Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville (novembro de 2021). 

PARÂMETRO Unidade 

Limite 
aceitável 

Resolução 
CONAMA 
357/2005 

Pontos amostrais 

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L NR 5,0 14,0 8,0 7,0 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) mg/L 5 0,8 0,9 1,1 1,1 

Sólidos Totais mg/L NR 6,0 81,0 14,0 35,0 

Cor Verdadeira mgPt/L 75 7,6 60,0 5,1 9,3 

Fósforo Total mg/L 0,1 0,207 0,253 0,225 0,193 

Nitrogênio Total mg/L 2,18 1,13 < 0,60 < 0,60 < 0,60 

Nitrato Total mg/L 10 < 1,000  < 1,000 < 1,000  < 1,000  

Nitrito Total mg/L 1 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 

Organoclorados Totais µg/L 0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Coliformes Totais NMP/100ml NR < 1,8 110 920 700 

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 1000 < 1,8 68 92 700 
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3.9.2 Discussão dos Parâmetros 

3.9.2.1 Temperatura do ar e temperatura da água 

A temperatura desempenha um papel principal de controle no meio aquático, condicionando e 
influenciando uma série de variáveis físico-químicas (ESTEVES, 2011). Pequenas variações de 
temperatura fazem parte do regime climático normal, dependendo de variações sazonais e 
horários do dia. A temperatura é um dos fatores físicos mais expressivos a ser determinado, 
quando a alteração da temperatura de um corpo hídrico é tão significativa a ponto de alterar a 
sua qualidade, ela passa a ser caracterizada como poluição térmica (PERCEBON et al., 2005). 

A temperatura do ar nos pontos analisados apresentou valores típicos de ambientes tropicais, na 
primeira campanha (seca) resultou em valores que variaram de 26,9 °C (QA-04) a 27,9 °C (QA-01 
e QA-04; Tabela 3.22 e Figura 3.34), já na campanha subsequente (chuva) houve uma pequena 

elevação no valor mínimo e máximo, variando de 27,8°C (QA-01 e 03) a 32,2°C (QA-02) (Tabela 

3.22 e Figura 3.34).  

Tabela 3.22: Temperatura do ar nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville em ambas as amostragens (seca e chuva). 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (seca) 27,9 27,2 26,9 27,9 

nov-21 (chuva) 27,8 32,2 27,8 30,6 

 

 

Figura 3.34: Temperatura do ar nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville realizado nas duas amostragens (Seca e 

Chuva). 

Com relação a temperatura da água os valores variaram de 23,1 °C (QA-03) a 24,8 °C (QA-02) na 
primeira campanha (seca) e na segunda houve também um aumento dos valores mínimos e 
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máximos, variando de 22,6°C a 26,8°C (Erro! Autoreferência de indicador não válida. e Figura 
3.35). Os valores médios de temperatura correspondem a 27,85 °C (Temperatura ambiente) e; 
para a temperatura da água 24,3°C (Tabela 3.24). 

Apesar do aumento dos valores mínimos e máximos em relação às temperaturas ambientais, o 
resultado do teste da ANOVA apresentou que não foram encontradas nenhuma diferença 
estatística significativa entre as duas campanhas tanto em relação à temperatura do ar (P = 
0,1061) quanto a temperatura da água (P = 0,1552). A variação da temperatura pode ser 
explicada pelos horários de coleta. 

Tabela 3.23: Temperatura da água nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville em ambas as campanhas (seca 
e chuva). 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (seca) 23,8 24,8 23,1 23,6 

nov-21 (chuva) 22,6 27,6 26,8 25,8 

 

Figura 3.35: Temperatura da água nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville em ambas as amostragens 

(Seca e Chuva). 

Tabela 3.24: Média e desvio padrão por campanha durante o diagnóstico do Empreendimento 
Greenville. 

Período Métricas Temp. Ar Temp. Água 

ago-21 (Seca) 
Média 27,5 23,8 

Desvio 0,5 0,7 

nov-21 (Chuva) Média 29,2 25,7 
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Período Métricas Temp. Ar Temp. Água 

Desvio 2,2 2,2 

3.9.2.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) está intimamente relacionada à população de 
microrganismos heterotróficos no ecossistema. É um parâmetro de fundamental importância na 
caracterização do grau de poluição de um corpo de água por inferência da quantidade de matéria 
orgânica presente (Agência Nacional das Águas, 2013). Os parâmetros DQO (Demanda Química 
de Oxigênio) e DBO (Demanda Biológica de Oxigênio) são processos de análises que relacionam 
a presença de matéria orgânica no corpo d’água. Essas análises se destinam a caracterizar a 
biomassa orgânica presente na água, e que tem implicações nas condições de aerobiose do meio 
aquático, são indicadores consagrados de poluição por dejetos orgânicos. 

Com relação aos valores de DBO, os valores registrados variaram de 0,8 mg/L (QA-02) a 2,9 mg/L 
(QA-01) na primeira campanha, já na segunda variaram de 0,8 (QA-01) a 1,1 (QA-03 e 04) (Tabela 
3.25). Apresentando concentrações dentro do limite recomendado pela Resolução CONAMA 
357/05 que determina valores de até 5 mg/L para o parâmetro DBO (Tabela 3.9 e Figura 3.36). O 
valor médio de DBO correspondeu a 1,6 mg/L na primeira campanha e na segunda foi de 1,0 
mg/L (Tabela 3.25). A ANOVA realizada para comparar os resultados das duas campanhas 
resultou em campanhas que não diferiram de forma estatisticamente significativa (P = 0,2267).  

Tabela 3.25: DBO nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) 2,9 0,8 1,8 1,0 

nov-21 (Chuva) 0,8 0,9 1,1 1,1 
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Figura 3.36: DBO nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Já com relação aos valores de DQO, as concentrações variaram de 3 mg/L (QA-01 e QA-03) a 4 
mg/L (QA-02 e QA-04) na primeira campanha e na segunda variaram de 5 mg/L até 14 mg/L 
(Tabela 3.26 e Figura 3.37). É importante destacar que a Resolução CONAMA 357/05 não 
determina um valor limite para o parâmetro DQO. O valor médio de DQO da primeira campanha 
correspondeu a 3,5 mg/L e na segunda já foi de 7,5 (Tabela 3.26). A ANOVA resultou em um valor 
de P estatisticamente significativo (0,04327), resultado este observado pelo aumento do valor 
do DQO do sítio amostral 02. 

Tabela 3.26: DQO nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) 3 4 3 4 

nov-21 (Chuva) 5 14 8 7 
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Figura 3.37: DQO nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Tabela 3.27: Média e desvio padrão de BDO e DQO durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Período  Métricas DBO DQO 

ago/21 (Seca) 
Média 1,625 3,5 

Desvio 1,0 0,6 

nov/21 (Chuva) 
Média 1,00 7,5 

Desvio 0,1 3,9 

3.9.2.3 Turbidez (NTU) e Cor Verdadeira  

A turbidez da água ocorre devido à dispersão dos raios luminosos, causada pela presença de 
partículas em suspensão, tais como: silte, massas coloidais, microrganismos etc. (BRANCO, 1978; 
WETZEL & LIKENS, 2002). Em resumo, indica a capacidade da água em dispersar a radiação 
luminosa. O aumento da turbidez da água pode comprometer direta ou indiretamente os 
múltiplos usos de um ecossistema aquático.  

Para a turbidez, os valores observados variaram de 1,0 NTU (QA-02) a 6,6 NTU (QA-01) na 
primeira campanha e na segunda variaram de 2,0 (QA-04) a 25,6 (QA-02) (Tabela 3.28e Figura 
3.38). O limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/05 é de até 100 NTU, portanto não 
foram registradas inconformidades, apresentando valores bem abaixo do limite estabelecido 
pela referida resolução. Além disso, a ANOVA realizada afim de comparar as duas campanhas 
não apresentou resultado estatisticamente significativo (P = 0,332). 
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Tabela 3.28: Turbidez nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) 6,6 1,0 3,2 3,9 

nov-21 (Chuva) 8,4 25,6 2,5 2,0 

 

Figura 3.38: Turbidez nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Tabela 3.29: Média e desvio padrão da turbidez durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Período Média Desvio 

ago-21 (Seca) 3,7 2,3 

nov-21 (Chuva) 5,5 9,6 

Com relação a cor é uma característica da água devido à existência de substâncias dissolvidas em 
solução que absorvem na parte visível do espectro. Pode se derivar da presença de íons metálicos 
(ferro e manganês), de plâncton, de algas, de húmus, de ligninas e produtos de sua decomposição 
e efluentes industriais (MACEDO, 2000).  

Para o parâmetro cor verdadeira, os valores observados variaram de <1,0 mg/L (QA-02) 14,8 
mg/L (QA-03) na primeira campanha e na segunda variou de 5,1 (QA-03) a 60,0 (QA-02) (Tabela 
3.30 e Figura 3.39). Mesmo o sítio amostral QA-02 apresentando um valor superior aos demais 
sítios, os valores estão em conformidade ao limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/05 
que é de até 75 mg/L. A ANOVA indicou que as médias entre os valores de cor verdadeira ao 
longo dos pontos de coleta não são significativamente diferentes (P = 0,3829). 
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Tabela 3.30: Cor verdadeira nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) 8,1 < 1,0 14,8 7,3 

nov-21 (Chuva) 7,6 60 5,1 9,3 

 

Figura 3.39: Cor verdadeira nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Tabela 3.31: Média e desvio padrão da cor verdadeira durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Período Média Desvio 

ago-21 (Seca) 7,8 5,6 

nov-21 (Chuva) 8,5 26,4 

3.9.2.4 Sólidos Totais 

Considerando o ambiente hídrico, os sólidos podem ser divididos em sólidos suspensos e sólidos 
dissolvidos, as duas formas somadas representam a fração de sólidos totais. A concentração de 
sólidos nos ecossistemas aquáticos lóticos está fortemente relacionada a todas as impurezas 
encontradas ao longo do curso d’água, com exceção dos gases (ESPÍNDOLA et al., 2000). Este 
parâmetro compreende todas as substâncias orgânicas e inorgânicas particuladas e dissolvidas 
num líquido, quer sejam nas formas moleculares, ionizadas ou coloidais que formam uma solução 
verdadeira. É um parâmetro inerente à qualidade da água, pois avalia a quantidade total dos 
constituintes minerais e orgânicos presentes na água, por unidade de volume. 

Avaliando-se os resultados registrados para sólidos totais na área de influência do estudo, os 
valores variaram de 19 mg/L (QA-02) a 32 mg/L  (QA-01) na primeira campanha e na segunda 
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variou de 6 (QA-01) a 81 (QA-02) (Tabela 3.32 e Figura 3.40). A ANOVA indicou que as médias 
apresentam diferenças significativas, entre os valores de ST nos pontos de amostragem (P = 
0,5698). A média dos valores registrados corresponde a 23,8 mg/L na primeira campanha e de 
24,5 (Tabela 3.33). 

Tabela 3.32: Sólidos totais nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) 32 19 22 22 

nov-21 (Chuva) 6 81 14 35 

 
Figura 3.40: Sólidos totais nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 

Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Tabela 3.33: Média e desvio padrão de sólidos totais durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Período Média Desvio 

ago-21 (Seca) 23,8 5,7 

nov-21 (Chuva) 24,5 33,6 

3.9.2.5 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais é devido diretamente a seus efeitos 
sobre a fisiologia das diversas espécies. O efeito indireto é também muito importante, podendo 
determinadas condições de pH, contribuírem para a precipitação de elementos químicos tóxicos 
como metais pesados; outras condições podem exercer efeitos sobre as solubilidades de 
nutrientes (CETESB, 2011).  
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Os valores variaram de 7,1 (QA-01) a 8,0 (QA-02) na primeira campanha e na segunda campanha 
variou de 7,4 (QA-01) a 8,5 (QA-04), sendo que todos os pontos apresentaram valores de pH 
dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 que preconiza valores 
entre 6 a 9 (Tabela 3.34 e a Figura 3.41).  A ANOVA indicou que não há uma diferença significativa 
entre os valores de pH aos pontos de amostragem (P = 0,419). O valor médio registrado para o 
pH foi de 7,6 na primeira campanha e de 7,9 na segunda (Tabela 3.35). 

Tabela 3.34: pH nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) 7,1 8,0 7,9 7,5 

nov-21 (Chuva) 7,4 8,3 7,5 8,5 

 
Figura 3.41: pH nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 

Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Tabela 3.35: Média e desvio padrão do pH durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Período Média Desvio 

ago-21 (Seca) 7,6 0,4 

nov-21 (Chuva) 7,9 0,6 

3.9.2.6 Oxigênio Dissolvido 

O oxigênio é um dos mais importantes elementos na dinâmica e caracterização de ecossistemas 
aquáticos. As principais fontes de oxigênio para a água são a atmosfera e a fotossíntese (ESTEVES, 
2011). Os teores de oxigênio dissolvido são importantes indicadores do funcionamento dos 
ecossistemas aquáticos. Considerado como de grande importância nas avaliações de qualidade 
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da água, o teor desse gás obtido em um determinado momento quantifica o balanço entre a 
produção fotossintética, o suprimento atmosférico e o consumo ocasionado por processos 
metabólicos (KALFF,2002).  

O oxigênio dissolvido é o componente mais importante na superfície da água que inicia os 
processos de autopurificação, contribuindo assim para a manutenção dos organismos aquáticos. 
A quantidade de oxigênio dissolvido (OD) em um corpo d'água caracteriza-se por ser um dos 
principais parâmetros indicadores da qualidade da água, sendo um fator determinante para a 
proliferação e manutenção da vida de seres aquáticos superiores, que se utilizam deste oxigênio 
no processo de respiração (PINTO et al., 2010). 

Na primeira campanha todos os sítios amostrais apresentaram valores que estavam dentro dos 
limites preconizados pela Resolução CONAMA 357/05 que determina valores acima de 5 mg/L, 
entretanto, na segunda campanha apenas o sítio QA-02 obteve valores dentro desse limite, este 
resultado pode ser explicado pelo próprio período das chuvas, onde há um maior volume de água 
nos corpos hídricos, escoando assim esse oxigênio.  

A ANOVA que há diferença significativa entre os valores de oxigênio dissolvido com relação às 
duas campanhas amostrais (P = 0,005307), o valor médio para o parâmetro oxigênio dissolvido 
para área de estudo foi de 7,4 mg/L na primeira campanha e de 4,7 na segunda (Tabela 3.37). 

Tabela 3.36: Oxigênio dissolvido nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) 6,8 7,1 8,0 7,8 

nov-21 (Chuva) 4,0 6,4 4,0 4,3 

 
Figura 3.42: Oxigênio dissolvido nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 

das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 
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Tabela 3.37: Média e desvio padrão do oxigênio dissolvido durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Período Média Desvio 

ago-21 (Seca) 7,4 0,6 

nov-21 (Chuva) 4,7 1,2 

3.9.2.7 Fósforo Total  

Os compostos nitrogenados e principalmente fosfatados possuem grande importância para 
formação da estrutura celular dos organismos (WETZEL & LIKENS, 2002). Como a disponibilidade 
desses compostos é geralmente menor que a demanda biológica dos organismos, a concentração 
deles na água pode ser um fator importante para limitar ou regular a densidade de populações 
e consequentemente a produção de biomassa de organismos aquáticos (LAMPERT & SOMMER, 
2007). Portanto, ambos possuem grande influência na produtividade de ecossistemas aquáticos. 

O fósforo é um elemento de extrema importância considerando a eutrofização artificial dos 
corpos de água e sua relação com o sistema biológico. Em comparação com os demais nutrientes, 
o fósforo é o menos abundante e, portanto, é o fator mais limitante na produtividade primária. 
O fósforo faz parte das moléculas essenciais para a vida (ANA, 2013). O elemento fósforo na 
natureza é proveniente da dissolução dos solos e decomposição de matéria orgânica, já sua 
ocorrência antrópica pode advir do uso de fertilizantes, despejos domésticos e industriais, 
detergentes e excrementos animais. O fósforo quando em excesso em um curso d’agua pode 
possibilitar um supercrescimento de algas, podendo causar eutrofização (DANELON et al., 2012).  

Considerando os dados registradas para fósforo total, os valores variaram de <0,002 mg/L (QA-
01) a 0,016 mg/L (QA-03) na primeira campanha e na segunda variou de 0,193 (QA-04) a 0,253 
(QA-02) (Tabela 3.38 e Figura 3.43). Na primeira campanha apenas o sítio QA-02 apresentou 
resultados acima do limite preconizado pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que estabelece 
limite até 0,1 mg/L para ambientes lóticos, já na segunda campanha todos os sítios obtiveram 
valores acima deste limite. A presença do fósforo em altos valores podem ser devido, 
principalmente, às descargas de esgotos sanitários, efluentes industriais, e águas drenadas pela 
chuva de áreas urbanas e áreas agrícolas onde ocorre o carreamento de fertilizantes, 
corroborando para o aumento excessivo de fosforo na água (CETESB, 2016).  

A ANOVA indicou que as médias apresentam diferenças significativas, entre os valores de fósforo 
em relação às duas campanhas realizadas (P =0,01677), apresentando valor médio 0,06 mg/L na 
primeira campanha e de 0,08 mg/L para fósforo total (Tabela 3.39). 

Tabela 3.38: Fósforo total nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) < 0,002 < 0,200  0,016 < 0,020 

nov-21 (Chuva) 0,207 0,253 0,225 0,193 
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Figura 3.43: Fósforo total nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 

Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Tabela 3.39: Média e desvio padrão do fósforo total durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Período Média Desvio 

ago-21 (Seca) 0,06 0,09 

nov-21 (Chuva) 0,08 0,11 

3.9.2.8 Nitrato, Nitrito e Nitrogênio total  

Com relação ao nitrogênio no funcionamento dos ecossistemas, a sua participação foi atribuída 
na formação de proteínas, um dos componentes básicos da biomassa. Dentre as diferentes 
formas, os teores de nitrato e do íon amônio assumem grande importância nos ecossistemas 
aquáticos, uma vez que representam as principais fontes de nitrogênio para os produtores 
primários. O nitrogênio pode ser encontrado nas águas nas formas de nitrogênio orgânico, 
amoniacal, nitrito e nitrato (ESTEVES, 2011).  

O Nitrato representa uma das principais fontes de nitrogênio para os produtores primários 
(ESTEVES, 2011) assumindo grande importância nos ecossistemas aquáticos. Sendo que o nitrato 
é a composição de nitrogênio e oxigênio. O Nitrato pode ser encontrado no ar, no solo, na água, 
em plantas e nos dejetos animais. O homem também adiciona nitrato ao ambiente através dos 
fertilizantes.  

Considerando os resultados de nitrato registrados, os valores variaram de 0,08 mg/L (QA-02) a 
0,48 mg/L (QA-03) na primeira campanha e na segunda variou de 0,001 (QA-01) a pouco abaixo 
de 1,00 (QA-02, 03 e 04) (Tabela 3.40 e Figura 3.44). Todos os resultados observados 
apresentaram concentrações dentro do limite preconizado pela Resolução CONAMA nº 
357/2005 que determina valores de até 10 mg/L (Tabela 3.40 e Figura 3.44). 
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A ANOVA indicou que não há diferenças significativas entre os valores de nitrato em relação às 
duas campanhas realizadas (P = 0,1059), demonstrando que possivelmente as características e 
localidade dos pontos de amostragem não influenciam nas concentrações dos valores do nitrato, 
o valor médio registado para o nitrato foi de 0,25 mg/L na primeira campanha e de 0,74 mg/L na 
segunda (Tabela 3.41). 

Tabela 3.40: Nitrato nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) 0,17 0,08 0,48 0,25 

nov-21 (Chuva) 0,001 <1,000 <1,000 <1,000 

 
Figura 3.44: Nitrato nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 

Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Tabela 3.41: Média e desvio padrão do nitrato durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Período Média Desvio 

ago-21 (Seca) 0,25 0,17 

nov-21 (Chuva) 0,74 0,49 

O nitrito é um composto intermediário do processo de nitrificação, em que a amônia é 
transformada (oxidada) por bactérias para nitrito (NO2) e a seguir para nitrato (NO3), sendo 
tóxico para muitos organismos dependendo da concentração (ANA, 2013). 

Em altas concentrações, o nitrito é extremamente tóxico à maioria dos organismos aquáticos. O 
nitrito, quando presente na água de consumo humano, tem um efeito mais rápido e pronunciado 
do que o nitrato (ANA, 2013).  
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A Resolução CONAMA nº 357/2005, estabelece que para rios de Classe 2, a concentração de 
nitrito deverá ser menor do 1 mg/L. Considerando os resultados registrados, os valores em todos 
os pontos, foram equivalentes a <0,010 na primeira campanha e menor ainda na segunda com 
valores <0,0010 (valor menor que o limite de quantificação do equipamento; Tabela 3.42 e Figura 
3.45). Apresentando assim, resultados em conformidade ao limite preconizado pela Resolução 
CONAMA nº 357/05.  

Não foi realizado teste estatístico pois não ocorreu nenhuma variância entre os dados, o que 
indica que não há diferenças significativas entre os valores de nitrito entre as campanhas, 
demonstrando que possivelmente as características e localidade dos pontos de amostragem não 
influenciaram nas concentrações dos valores do nitrito, o valor médio registado para o nitrito foi 
de 0,010 mg/L na primeira campanha e de 0,0010 mg/L na segunda (Tabela 3.41). 

Tabela 3.42: Nitrito nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) < 0,010  < 0,010  < 0,010  < 0,010  

nov-21 (Chuva) <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 

 
Figura 3.46: Nitrito nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 

Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Tabela 3.43: Média e desvio padrão do nitrito durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Período Média Desvio 

ago-21 (Seca) 0,01 0,00 

nov-21 (Chuva) 0,0010 0,00 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 1 (88433397)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 88



  

 

 

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.progepan.com.r 

 

Página 87 
007901-310RT-001-00 

Quanto ao nitrogênio total, os valores variaram de 0,6 mg/L (QA-02 e QA-04) a 1,67 mg/L (QA-
01) na primeira campanha e na segunda variou apenas o valor máximo para 1,13 (QA-01) (Tabela 
3.44 e Figura 3.47). Sendo que, todos os pontos apresentaram valores dentro do limite 
preconizado pela Resolução CONAMA 357/2005. A referida Resolução estabelece que para rios 
de Classe 2 a concentração de Nitrogênio total deverá ser menor do 2,18 mg/L.  

A ANOVA indicou que não há diferenças significativas dos valores de nitrogênio total entre as 
campanhas realizadas (P = 0,3509), o nitrogênio total apresentou valor médio de 1,03 mg/L na 
primeira campanha e 0,60 mg/L na segunda (Tabela 3.45). 

Tabela 3.44: Nitrogênio total nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) 1,67 < 0,60 1,25 < 0,60 

nov-21 (Chuva) 1,13 <0,60 <0,60 <0,60 

 
Figura 3.47: Nitrogênio total nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 

Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Tabela 3.45: Média e desvio padrão do nitrogênio total durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Período Média Desvio 

ago-21 (Seca) 1,03 0,53 

nov-21 (Chuva) 0,60 0,27 

3.9.2.9 Organoclorados Totais 

O emprego de pesticidas organoclorados, nas últimas décadas, tem gerado bioacumulação de 
resíduos tóxicos em vários ecossistemas em todo mundo, de forma que a concentração destes 
compostos tem alcançado níveis tóxicos em vários organismos terrestres, assim como em 
organismos aquáticos. Os resíduos de pesticidas organoclorados têm se tornado parte intrínseca 
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dos ciclos biológicos, geológicos e químicos da Terra e têm sido detectados no ar, água, solo, 
vegetais, invertebrados marinhos e mesmo, na neve e em animais da Antártica e do Ártico onde 
os pesticidas nem sequer são empregados (LI, 2003 e EPA, 1991 apud RISSATO, 2004). 

Os pesticidas organoclorados introduzidos indiretamente em água potável podem aumentar em 
humanos os riscos de ocorrência de câncer, causar danos aos sistemas nervoso, cardíaco, 
endócrino e reprodutivo (RANGE, 2001 apud RISSATO, 2004). Como as águas superficiais são 
fontes vitais de água potável, a qualidade da água tem recebido considerável atenção nas 
legislações ambientais; a União Européia (EU) preconiza que a concentração de pesticidas 
individuais em água potável não deve exceder 0,1 µg/L (EEC, 1980 apud RISSATO, 2004). Os níveis 
máximos de contaminantes (“Maximum Contaminant Level, MCL”) têm sido estabelecidos pelo 
“Environmental Protection Agency (EPA)” para muitos pesticidas, incluindo os organoclorados 
(EPA, 1992 apud RISSATO, 2004). 

A respeito das análises dos Organoclorados totais, os valores em todos os pontos de amostragem 
foram correspondentes a <0,10 µg/L em ambas as campanhas (menor que o limite de 
quantificação do equipamento; Tabela 3.46 e Figura 3.47). Sendo que, todos os pontos 
apresentaram valores dentro do limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/2005. A 
referida Resolução estabelece que para rios de Classe 2 a concentração de organoclorados totais 
deverá ser menor do 0,1 mg/L.  

Não foram realizadas análises estatísticas, pois não existem diferenças nos valores de 
organoclorados totais indicando que os pontos de coleta são semelhantes com relação a 
quantidade de Organoclorados totais, com o valor médio de 0,10 µg/L em ambas as campanhas 
(Tabela 3.47). 

Tabela 3.46: Organoclorados totais nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

nov-21 (Chuva) < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 
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Figura 3.48: Organoclorados Totais nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da 

Qualidades das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Tabela 3.47: Média e desvio padrão do Organoclorados Totais durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Período Média Desvio 

ago-21 (Seca) 0,1 0,0 

nov-21 (Chuva) 0,1 0,0 

3.9.2.10 Coliformes totais e Coliformes termotolerantes 

Os coliformes totais indicam presença de bactérias na água que não necessariamente 
representam problemas para a saúde. De acordo com Ruas (2009), essas bactérias não são de 
origem exclusivamente fecal e podem ser encontradas na vegetação e no solo. Ainda de acordo 
com o mesmo autor, o aumento da concentração deste parâmetro pode estar associado à 
ocorrência de chuvas, com a contribuição de coliformes da bacia de drenagem pela ação das 
águas pluviais. A Resolução Conama 357/05 não estabelece limite para esse parâmetro.  

Já os coliformes termotolerantes, de acordo com a CETESB, são definidos como microrganismos 
do grupo coliforme capazes de fermentar a lactose a 44-45°C, sendo representados, 
principalmente, pela Escherichia coli e por algumas bactérias dos gêneros Klebsiella, 
Enterobacter e Citrobacter. Dentre esses microrganismos, somente a E. coli é de origem 
exclusivamente fecal, estando sempre presente em densidades elevadas nas fezes de humanos, 
mamíferos e pássaros, sendo raramente encontrada na água ou solo que não tenham recebido 
contaminação fecal. Os demais podem ocorrer em águas com altos teores de matéria orgânica, 
em material vegetal ou em solo em processo de decomposição. A presença dessas bactérias na 
água é indicativa da presença de organismos patogênicos. 

A presença de coliformes termotolerantes na água indica poluição, com o risco potencial da 
presença de microrganismos patogênicos e sua ausência é evidência de uma água 
bacteriologicamente potável, uma vez que são mais resistentes na água que as bactérias 
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patogênicas de origem intestinal. A principal fonte de coliformes fecais para as águas é o despejo 
de esgoto, principalmente doméstico, sem tratamento prévio. 

Como o grupo dos coliformes totais inclui gêneros que não são de origem exclusivamente fecal, 
isto limita sua aplicação como indicador específico de contaminação fecal. O reconhecimento 
deste fato levou ao desenvolvimento de métodos de enumeração de um subgrupo de coliformes 
denominados coliformes fecais (termotolerantes), os quais são diferenciados dos coliformes 

totais pela sua capacidade de fermentar a lactose em temperatura elevada (44,50,2°C). Os 
coliformes termotolerantes são um grupo de bactérias indicadoras de organismos originários 
predominantemente do trato intestinal humano e de outros animais.  

Considerando os resultados dos coliformes totais, os valores variaram de 20 NMP/100mL (QA-
01) a 1.100 NMP/100mL (QA-02) na primeira campanha, já na segunda os resultados variaram 
de 1,8 NMP/100mL (QA-01) a 700 NMP/100mL (QA-04) (Tabela 3.48 e Figura 3.49). A ANOVA não 
indicou que existem diferenças significativas nos valores de coliformes totais entre as campanhas 
realizadas (P = 0,5562), que apresentou valor médio de 408 NMP/100mL na primeira campanha 
e de 101 NMP/100mL na segunda campanha (Tabela 3.50).  

Quanto aos valores para coliformes termotolerantes variaram de 1.100 NMP/100mL (QA-03) a 
9.200 NMP/100mL (QA-02) na primeira campanha, entretanto, na segunda campanha os valores 
foram bem abaixo variando de <1,8 NMP/100mL (QA-01) a 700 NMP/100mL (QA-04) (Tabela 3.49 
e Figura 3.50). Na primeira campanha os valores apresentaram em todos os pontos de 
amostragem valores acima do limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/2005 (1.000 
NMP/100 mL), já na segunda campanha, nenhum ponto ultrapassou este limite. Os elevados 
valores de c. termotolerantes registrados em todos os pontos de amostragem, possivelmente 
estão relacionados ao ambiente em que os cursos de água estão inseridos, que pode se 
apresentar como um cenário de altas concentrações para coliformes termotolerantes, devido a 
aportes de esgotos domésticos e industriais existentes na bacia de estudo, sob forte influência 
da área urbana, e também à atividade pecuária no entorno dos pequenos cursos de água 
presente na área de estudo. 

Tabela 3.48: Coliformes totais nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) 20 1100 120 390 

nov-21 (Chuva) <1,8 110 92 700 
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Figura 3.49: Coliformes totais nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades  

Tabela 3.49: Coliformes termotolerantes nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) 2100 9200 1100 1700 

nov-21 (Chuva) <1,8 68 92 700 

 
Figura 3.50: Coliformes termotolerantes nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da 

Qualidades das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 
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Tabela 3.50: Média e desvio padrão de coliformes totais e coliformes termotolerantes durante o 
Diagnóstico da Qualidades das Águas Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Período Métricas Coliformes Totais Coliformes Termotolerantes 

ago-21 (Seca) 
Média 407,5 3525,0 

Desvio 487,4 3805,6 

nov-21 (Chuva) 
Média 101,0 80,0 

Desvio 319,6 325,3 

3.9.3 Índice de Qualidade das Águas – IQA 

O Índice de Qualidade das Águas (IQA) foi elaborado em 1970 pelo National Sanitation 
Foundation (NSF), dos Estados Unidos, a partir de uma pesquisa de opinião realizada com 
especialistas em qualidade de águas. Nessa pesquisa, cada especialista indicou os parâmetros a 
serem avaliados, seu peso relativo e a condição em que se apresenta cada parâmetro. No Brasil, 
a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) de São Paulo utiliza, desde 1975, 
uma versão do IQA adaptada da versão original do National Sanitation Foundation. 

Os índices foram desenvolvidos para sintetizar, na forma numérica, o estado de conservação de 
um dado objeto de estudo. O cálculo do IQA leva em consideração diversos parâmetros de 
qualidade, tanto biológicos quanto químicos, e reflete a contaminação do corpo d’água por 
esgotos sanitários e por outros materiais orgânicos, por nutrientes e por sólidos (Agência 
Nacional das Águas, 2012). A informação transmitida por meio de índices de qualidade de água 
deve ser utilizada na avaliação média, de longo prazo, das condições de qualidade em 
determinados cursos d’água. Para a identificação de problemas específicos de qualidade de um 
determinado corpo hídrico e estudos mais detalhados, torna-se necessária a avaliação individual 
dos parâmetros de interesse, conforme vem sendo apresentado ao longo do relatório (PORTO, 
1991). As variáveis utilizadas em seu cálculo, favorecendo a interpretação, compreensão e 
divulgação dos resultados, no entanto, há uma perda na interpretação das variáveis individuais. 
Além disso, os efeitos originários de outras fontes de poluentes não são representados, tendo 
em vista que este índice foi desenvolvido para avaliar o impacto dos esgotos domésticos nas 
águas de abastecimento público (IGAM, 2004).  

Para realização do cálculo do IQA, levou-se em consideração os seguintes parâmetros: OD, 
temperatura da amostra, coliformes termotolerantes, pH, sólidos totais, DBO, nitrogênio, fósforo 
e turbidez. Segundo o IQA, pelas orientações da CETESB (2011), os corpos hídricos nos pontos 
avaliados foram classificados como água de BOA QUALIDADE, com valores variando de 65,6 (QA-
02) a 76,3 (QA-01) na primeira campanha e variando de 68,66 (QA-04) a 82,64 (QA-01) (Tabela 
3.51 e Figura 3.51). Apesar dos altos valores de C. termotolerante, sendo esse um dos parâmetros 
considerados para o IQA, os demais parâmetros apresentaram valores satisfatórios. Logo, os 
valores de IQA foram positivos para área de estudo. 

A ANOVA indicou que os valores registrados para o IQA ao longo das duas amostragens não 
apresentaram diferenças significativas (P = 0,2872), apresentando um valor médio de 71,8 na 
primeira campanha e de 76,81 na segunda campanha (Tabela 3.52). 
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Tabela 3.51: IQA nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Campanha 
Sítios Amostrais  

QA-01 QA-02 QA-03 QA-04 

ago-21 (Seca) 76,25 65,57 73,08 72,46 

nov-21 (Chuva) 82,64 79,03 74,59 68,66 

 
Figura 3.51: IQA nos sítios de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 

Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Tabela 3.52: Média e desvio padrão do IQA durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do Empreendimento Greenville. 

Período Média Desvio 

ago-21 (Seca) 71,84 4,50 

nov-21 (Chuva) 76,81 6,03 

3.9.4 Considerações finais da qualidade da água 

Os resultados aqui apresentados são fruto da realização de duas campanhas, que contemplam a 
sazonalidade encontrada no bioma, sendo a primeira feita no mês de agosto (período seco) e a 
segunda feita no mês de novembro (período chuvoso). Ambas as amostragens foram realizadas 
nos mesmos quatro pontos localizados no Ribeirão Santana e em laboratório foram levantados 
os mesmos quinze parâmetros.  

Na primeira campanha foram registradas inconformidades apenas no parâmetro Coliformes 
termotolerantes em todos os pontos de amostragem. Com relação as inconformidades 
registradas no parâmetro Coliformes termotolerantes, possivelmente existe uma influência de 
um cenário de altas concentrações para coliformes termotolerantes, devido a aportes de esgotos 
domésticos e industriais existentes na bacia de estudo, sob forte influência da área urbana, e 
também à atividade pecuária no entorno dos pequenos cursos de água presente na área de 
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estudo. Os demais parâmetros apresentaram concentrações dentro dos limites preconizados 
pela Resolução CONAMA 357/05. 

Já na segunda campanha os níveis de Oxigênio Dissolvido estavam abaixo do limite estipulado 
pela resolução, fato este que pode ser explicado pela própria sazonalidade, visto que durante o 
período chuvoso, há um maior volume de água nos corpos hídricos e isso pode alterar os níveis 
deste parâmetro. Os demais indicadores apresentaram valores dentro dos limites estipulados 
pela resolução. 

Segundo os testes estatísticos realizados foi evidenciado diferencias significativas em alguns dos 
parâmetros (DQO, OD e Fosforo total) entre as duas campanhas analisados. Demonstrando 
assim, que os corpos hídricos monitorados apresentam cenários diferentes para a qualidade das 
águas superficiais na área de estudo, mas que de forma geral são similares mesmo levando em 
consideração a sazonalidade.  

O Índice de Qualidade da Água – IQA leva em consideração grande parte dos parâmetros aqui 
apresentados e em ambas as campanhas este índice classificou os corpos hídricos como de BOA 
QUALIDADE, o que demonstra que os cursos de água em questão apresentam valores aceitáveis 
para a maioria dos parâmetros analisados, apresentando um valor médio de 71,8 na primeira 
campanha e de 76,81 na segunda campanha. 

No entanto, em um contexto geral, é importante ressaltar que a área de estudo está inserida em 
uma matriz de degradação ambiental, ou seja, diversas atividades antrópicas ao entorno já 
potencializam de forma negativa a qualidade da água dos corpos hídricos monitorados. Sendo 
assim, se faz necessário a realização de estudos de monitoramento ambiental a longo prazo da 
qualidade das águas superficiais nas fases de implantação e operação do empreendimento, 
visando assim a avaliação da qualidade ambiental dos corpos hídricos.  

3.10 CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO DA REGIÃO 

A área de influência direta do parcelamento de solo urbano Greenville, como já descrito 
anteriormente, é limitada, a leste, pelo córrego Santa Bárbara, a sul, pelo ribeirão Santana e, a 
oeste, pela DF-140. A área em questão é, atualmente, uma propriedade rural onde há a criação 
de gado e galinhas, além da retirada de placas de grama para a venda. Não há utilização de 
máquinas na propriedade. 

A única fonte de ruído relevante é a DF-140. Esta rodovia está passando por processo de 
ampliação, com a utilização de diversas máquinas para tal. Isto acentua o nível de ruído 
tradicional da região, mas não este continua com níveis baixos. Durante os trabalhos de campo 
realizados para os diversos meios (Físico, Biótico e Socioeconômico) não se notou nada relevante 
em relação ao nível de ruído. Ademais, as habitações mais próximas estão a mais de 1 km da AID 
do projeto. Em suma, este parâmetro não é um impeditivo para a implantação do 
empreendimento. De qualquer forma, durante as obras de implantação ele será monitorado para 
evitar eventuais impactos negativos no meio ambiente e população ao redor.  
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3.11 CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

A qualidade do ar do empreendimento é boa, a mais próxima possível das condições naturais. 
Como já descrito no tópico anterior, a AID é uma propriedade basicamente rural com a criação 
de animais, sem o uso de máquinas pesadas. A maior fonte de alteração da qualidade do ar são 
os veículos que trafegam na DF-140 e as máquinas pesadas que estão sendo utilizadas para a sua 
ampliação. 

Este parâmetro também não é um impeditivo para a implantação do parcelamento de solo 
urbano Greenville e será monitorado durante as obras de implantação dele. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO MEIO FÍSICO 

Do ponto de vista geológico a AID do Parcelamento de Solo Urbano Greenville não apresenta 
restrições para a ocupação e implantação das obras de infraestruturas. Recomenda-se, apenas 
para a implantação do empreendimento, o bom dimensionamento das obras para que se evite 
condições de fluxo d'água concentrado, o que pode ocasionar erosões do tipo sulco, ravinas e 
lineares profundas. 

O empreendimento estará sobre quartzitos e metaritmitos da Formação Córrego do Sansão 
(Grupo Paranoá) e folhelhos, siltitos, argilitos, arcóseos e arenitos arcoseanos das formações Três 
Marias e Serra da Saudade (Grupo Bambuí, topo), com a presença de Latossolo Vermelho-
Amarelo e Cambissolo na ADA. O primeiro possui alta capacidade de infiltração e alta 
condutividade hidráulica, enquanto o Cambissolo possui menores capacidade de infiltração e 
condutividade hidráulica em comparação com os latossolos. Estão previstas intervenções nestes 
dois tipos de solo, portanto algumas áreas que serão impermeabilizadas são boas áreas de 
recarga, mas não representam alta relevância para a bacia hidrográfica como um todo. Os locais 
onde há a presença de Gleissolo não farão parte da ADA do projeto. 

A Área a ser parcelada (ADA) é composta em sua grande maioria (86,90%) por baixo potencial a 
erosão laminar e também um baixo potencial para a suscetibilidade erosiva. Esta diferença 
ocorre em razão da presença de cerrado bem preservado no local. Não há óbices para a 
implantação do empreendimento sob estas óticas, apenas é necessário que sejam utilizadas as 
melhores técnicas de engenharia durante a instalação do empreendimento, com foco especial 
nas áreas onde a suscetibilidade a erosão laminar é baixa. A geomorfologia presente na área é 
formada por superfícies com cotas relativamente altas, padrão de relevo plano, apesar da sua 
classificação no compartimento geomorfológico de região dissecada de vales.  

O empreendimento está localizado na bacia do ribeirão Santana. A partir das informações 
retiradas do PGIRH/DF, observou-se que atualmente este corpo hídrico não sofre muita pressão 
em relação as suas disponibilidades e demandas: a relação entre estes dois parâmetros é menor 
do que 10% em praticamente todas as análises. 

Além disso, a área do projeto não apresenta ocupações relevantes nos seus arredores, o que faz 
com que os níveis de ruído da região sejam irrelevantes, a única fonte é a DF-140, e a qualidade 
do ar seja a mais próxima possível do natural. 

Segundo os testes estatísticos realizados foi evidenciado diferencias significativas em muitos dos 
parâmetros (temperatura, DBO, DQO, turbidez, sólidos, pH, OD, nitrogênio) entre os pontos 
analisados durante a campanha (espacial). Demonstrando assim, que os corpos hídricos 
monitorados apresentam cenários diferentes para a qualidade das águas superficiais na área de 
estudo considerando o período sazonal.  

O Índice de Qualidade da Água – IQA classificou os corpos hídricos como de Boa Qualidade, o que 
demonstra que os cursos de água em questão apresentam valores aceitáveis para a maioria dos 
parâmetros analisados, com valores variando de 65,6 a 76,3. 

Na Área Diretamente Afetada (ADA), predomina a classe de declividade Plano (0-5%), ocupando 
cerca de 101,82 hectares, o que corresponde a 75,23% da ADA. Declividades acima de 30% 
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ocorrem em apenas 1,29% da área total da ADA. Da mesma forma que foi observado na AID, a 
classe Plano é predominante na ADA, com mais de 75% de representatividade.  

Desta forma, conclui-se que apenas 1,29% (6,8 ha) da área total da ADA, ou seja, da área passível 
para instalação das infraestruturas do parcelamento, estão em área com declividade igual ou 
superior a 30%. Conforme apresentado, observa-se que os lotes previstos no projeto de 
urbanismo respeitam essa limitação, não existindo lotes em áreas com declividade igual ou 
superior a 30%. Ademais, a grande maioria as áreas de declividade igual ou superior a 30% estão 
localizadas em áreas de APP. 

Não há dúvidas que o parcelamento de solo Greenville é viável do ponto de vista técnico, desde 
que atendidas às exigências contidas na legislação ambiental federal e distrital, principalmente 
no que tange ao respeito ao zoneamento da área e normas de ocupação e uso do solo. 
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