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1 DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO 

O presente relatório consiste no diagnóstico do meio físico referente ao Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA/RIMA para o parcelamento de solo com fins urbanos, situado na região 
administrativa da Vicente Pires -DF (RA XXX), denominado Setor Habitacional Jóquei Clube. O 
objetivo deste estudo foi a caracterização do Meio Físico em seus aspectos geológicos, 
geotécnicos, geomorfológicos, pedológicos, de susceptibilidade à erosão e demais elementos 
que compõem o Meio Físico, identificando as potencialidades, riscos e restrições à ocupação 
urbana, tais como permeabilidade, declividade, erodibilidade e outros. 

Primeiramente, utilizou-se da análise de dados secundários sobre o tema, bem como das 
legislações referentes ao tipo do empreendimento. Posteriormente, foi realizado o levantamento 
de campo, que consistiu na aquisição de dados primários, tanto na AID, quanto na AII, onde foram 
analisados os principais fatores relacionados ao meio físico.  

Para tanto, realizaram-se caminhamentos na AID para caracterizar o meio físico com o 
reconhecimento do relevo, pontos de afloramentos rochosos e medidas estruturais, 
identificação de cursos d’água e nascentes, além da descrição e perfis de solo. Os pontos foram 
georreferenciados, assim como registrados em fotografias. 

Adicionalmente, foram realizadas sondagens do tipo SPT e ensaios de infiltração de água em 
diferentes tipos de solo concomitantes com as análises de qualidade de água e do ar durante os 
levantamentos de fauna. Por fim, foi realizada uma campanha para aferição dos níveis de ruído 
na região, antes da instalação do empreendimento. 

Posteriormente, foram gerados mapas de detalhes, por meio de um banco de dados 
georreferenciados, com o objetivo de integrar os dados relacionados ao meio físico.  

1.1 GEOLOGIA 

A geologia do Distrito Federal é marcada por rochas metassedimentares que foram formadas em 
ambiente litorâneo. Posteriormente, os sedimentos depositados nesse ambiente foram 
comprimidos pela colisão de dois continentes, gerando o metamorfismo desses sedimentos. Esse 
evento é conhecido como brasiliano e ocorreu entre 1.000 e 650 M.a. atrás (MARINI et al., 1984; 
PIMENTEL et al., 2000). 

Do ponto de vista geológico, a área do empreendimento está inserida totalmente na Unidade 
Geológica MNPpa Unidade Ardósia, o qual ocorre na divisa entre a bacia do Descoberto e a bacia 
do Paranoá. As rochas que compõem esta unidade são capeadas por um espesso latossolo 
argiloso, o que dificulta a sua identificação e descrição. Com poucos afloramentos, os que 
ocorrem nesse grupo no Distrito Federal são descritos pela presença de ardósias de aspecto 
homogêneo, de coloração roxa quando alteradas ou cinza-esverdeadas quando frescas. Próximo 
ao contato com a unidade superior ocorrem intercalações síltico-argilosas milimétricas a 
centimétricas, com tonalidade vermelha a rosada onde inicia a passagem para a unidade de 
metarritmitos que a recobre. As ardósias apresentam foliações metamórficas (clivagem 
ardoseana) bem marcante e na maioria dos afloramentos estão intensamente fraturadas. A única 
estrutura sedimentar observada é a laminação plano-paralela próximo ao topo da unidade 
(MARTINS et al, 2004). 
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Conforme demostrado em mapa e nos levantamentos de campo, suas características não 
possuem afloramentos rochosos. Segue a representação das unidades geológicas citadas para as 
áreas do empreendimento na Figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Mapa geológico nas áreas de influência do empreendimento. 

1.2 GEOMORFOLOGIA 

O relevo é o conjunto de formas que modelam a superfície da crosta terrestre. De acordo com a 
Embrapa (1999), o relevo pode ser classificado em função da declividade, do comprimento da 
encosta e da configuração superficial dos terrenos, que afetam as formas topográficas de áreas 
de ocorrência das unidades de solo.  

A região em que se encontra o empreendimento está toda constituída sob o compartimento 
geomorfológico Plano Intermediário que está situado entre as altitudes 950 a 1.100, e 
caracterizam-se por um residual aplainamento dissecado pelos principais cursos d’água da 
região. Ocorrem entre as Chapadas Elevadas e Planícies (MARTINS & BAPTISTA, 1999).  

Na Figura 1.2 é apresentado o mapa Geomorfológicos do DF, demonstrando a localização do 
empreendimento em uma região de Plano Intermediário. 
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Figura 1.2: Geomorfologia nas áreas de influência do empreendimento. 

Em relação a dinâmica da paisagem, observa-se o padrão de relevo suave ondulado, com 
predomínio de latossolos e de processos pedogenéticos sobre erosão e transporte. A Foto 1.1 e 
Foto 1.2 ilustra o padrão geomorfológico geral da área do empreendimento.  
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Foto 1.1: Aspecto da geomorfologia da área.  

 

Foto 1.2: Vista aérea demonstrando o relevo da região da área de estudo.  

A partir das curvas de nível da topografia foi elaborado o mapa de declividade apresentado na 
Figura 1.3. Os resultados de declividade mostram que a área apresenta valores predominantes 
entre 0% e 8% na maior parte do terreno. 
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Figura 1.3: Declividade na área de estudo. 

Contudo as declividades da área de estudo são predominantemente menores que 30%, portanto, 
sem restrições à ocupação de acordo com o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e a Lei de 
Parcelamento do Solo (Lei nº 6766/1979), que impõem restrições ao parcelamento de áreas com 
declividades superiores à 30%. 

1.3 SOLOS 

Conforme a base de solos do Distrito Federal, a área do empreendimento está totalmente 
inserida em uma área com predomínio de Latossolo vermelho e Latossolo Vermelho-Amarelo, 
conforme apresentado na Figura 1.4.  
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Figura 1.4: Pedologia da área do empreendimento. 

Os latossolos são solos minerais, homogêneos, com pouca diferenciação entre os horizontes ou 
camadas, reconhecido facilmente pela cor quase homogênea do solo com a profundidade. Os 
latossolos são profundos, bem drenados e com baixa capacidade de troca de cátions, com textura 
média ou mais fina (argilosa, muito argilosa).  

Os latossolos estão associados às áreas de relevo pouco movimentado. Localmente gradam entre 
latossolo vermelho e latossolo Vermelho amarelo. Possuem boas condições físicas para o uso 
agrícola, associadas a uma boa permeabilidade por serem solos bem estruturados e muito 
porosos. Porém, devido aos mesmos aspectos físicos, possuem baixa retenção de umidade, 
principalmente os de textura mais grosseira em climas mais secos (EMBRAPA, 2006). 

Estes solos são diferenciados em duas classes: latossolo vermelho e latossolo vermelho-amarelo. 
Em geral, distinguem-se pela cor de seu horizonte B: os latossolos vermelhos possuem matiz 
2,5YR ou mais vermelho na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA), 
enquanto os vermelho-amarelos têm cores que não se enquadram nos latossolos vermelhos 
(matiz 7,5YR). A diferença de cores é controlada pela variação mineralógica dos óxidos de ferro, 
com predominância de goethita nos latossolos vermelho-amarelos e de hematita nos latossolos 
vermelhos (KER, 1997). 

Os latossolos vermelho-amarelos ocorrem em menor parte da área de estudo, abrangendo uma 
região de transição de um relevo plano a suavemente ondulado. A Foto 1.3 e Foto 1.4 ilustram 
os latossolos localizados na área do empreendimento.  



  

 
 

Página 7 

  

Foto 1.3: Ocorrência de solo latossolo vermelho na área em estudo. 

  
Foto 1.4: Ocorrência de solo latossolo vermelho-amarelo na área em estudo. 

1.4 SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO 

Segundo Alvarenga e Souza (1997), a erosão é causada pela perda diferenciada de solo em função 
de sua variabilidade, onde as taxas de perdas vão depender de sua susceptibilidade à erosão. Os 
solos podem ser mais ou menos susceptíveis, dependendo dos fatores intrínsecos e fatores 
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extrínsecos, os quais têm influência marcante sobre a erosão, destacando-se a pedoforma, 
textura, estrutura, teor de matéria orgânica, profundidade do solo, material de origem, cobertura 
vegetal, classes de capacidade de uso do solo, as técnicas de preparo e de cultivo, 
respectivamente. 

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. 

Para a determinação da susceptibilidade a erosão foram utilizadas como base as seguintes 
informações: 

• Curvas de Nível; 

• Hidrografia; 

• Mapa de uso e ocupação do solo; 

• Declividade; e 

• Mapa Pedológico do levantamento do ZEE - DF refinado por mapeamento em campo. 

A partir das informações extraídas dos mapas pedológicos, declividade e uso e ocupação do solo, 
determinou-se os pesos para cada um dos temas, de acordo com o grau de susceptibilidade a 
erosão que os mesmos possam representar, conforme apresentado a seguir. 

Cada condicionante foi dividida em classes de susceptibilidade de acordo com sua estrutura e 
vulnerabilidade ao movimento de massa. As classes receberam valores de 1 (um) a 5 (cinco), 
dependendo da intensidade do risco. Quanto menor o valor da classe, menor será o risco. 

1.4.1 Tipos de Solo 

Os latossolos são as principais classes de solo encontradas na área de estudo. As principais 
variáveis relacionadas aos solos que influenciam a erosão são: a textura, a profundidade e a 
permeabilidade. 

De acordo com Cunha (2006), os latossolos possuem reduzida susceptibilidade a erosão, uma vez 
que apresentam boa permeabilidade e drenabilidade, as quais garantem, na maioria dos casos, 
uma boa resistência desses solos a erosão. 

Porém, nos latossolos, os cuidados com a erosão não são menos importantes, pois eles 
apresentam uma estrutura granular cujo comportamento hídrico é semelhante a areia (REATTO 
et al., 1998). Pelo contrário, há grande possibilidade de desenvolvimento de ravinas e voçorocas 
por apresentarem extensa profundidade, que facilita o aprofundamento erosivo e a 
interceptação do lençol freático, desenvolvendo fenômenos de “piping” (processos de erosão 
interna no solo). 

Nesse contexto, a Tabela 1.1 apresenta o resumo da fragilidade dos tipos de solo à erosão e os 
pesos associados. 



  

 
 

Página 9 

Tabela 1.1: Fragilidade dos tipos de solo. 

Tipo de solo Fragilidade/pesos 

Gleissolos - fraca permeabilidade e textura argilosa média 1 

Argissolo e Neossolos flúvicos - moderada permeabilidade e textura 
argilosa 

2 

Latossolos e Nitossolos - boa permeabilidade e textura argilosa 
Plintossolo - fraca permeabilidade e textura média a arenosa 

3 

Cambissolo - moderada permeabilidade e textura média a arenosa 4 

Neossolos Quartzarênicos - acentuadamente drenados e textura arenosa 5 

1.4.2 Declividade 

O relevo é o conjunto de formas que modela a superfície da crosta terrestre. De acordo com a 
EMBRAPA (1999), o relevo pode ser classificado em função da declividade, do comprimento da 
encosta e da configuração superficial dos terrenos, que afetam as formas topográficas de áreas 
de ocorrência das unidades de solo. As seguintes classes de declividade são reconhecidas de 
acordo com a EMBRAPA: 

• Relevo Plano: 0 - 3%; 

• Relevo Suave Ondulado: 3 - 8%; 

• Relevo Ondulado: 8 - 20%; 

• Relevo Forte Ondulado: 20 - 45%; 

• Relevo Montanhoso: 45 - 75%;  

• Relevo Escarpado: > 75%. 

Por intermédio das curvas de nível, foi obtido o mapa de declividade a partir do Modelo Digital 
do Terreno (MDT), utilizando a ferramenta Topo to Raster do software ArcGis 10.1. As classes de 
declividade foram definidas segundo o tipo de relevo existente.  

O volume e a velocidade das enxurradas estão diretamente relacionados ao grau de declividade 
do terreno (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1999). Quanto mais íngreme for a encosta, mais sujeita 
será ao desenvolvimento de processos erosivos lineares do tipo sulcos e ravinas, que em geral, 
potencializam o desencadeamento de processos de movimento de massa. A Tabela 1.2 apresenta 
os pesos atribuídos às diferentes classes de declividade. 

Tabela 1.2: Ponderação aplicada às diferentes declividades. 

Declividade Pesos 

0 - 3% 1 

3 - 8% 2 

8 - 20% 3 

20 - 45% 4 
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Declividade Pesos 

> 45% 5 

1.4.3 Uso e Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal 

Para esta etapa utilizou-se o mapa de uso e ocupação do solo gerado a partir da classificação de 
ortofoto no software ArcGis 10.1 com o auxílio de informações obtidas em campo (Figura 1.5).  

 

Figura 1.5: Uso e Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal na área de estudo. 

Segundo Guerra (1998), a cobertura vegetal e, consequentemente, os usos aplicados ao solo 
influenciam nos processos erosivos por meio dos efeitos espaciais da cobertura, dos efeitos na 
energia cinética da chuva e através do seu poder de formação do húmus, que por sua vez age no 
teor e estabilidade dos agregados. A densidade espacial da cobertura vegetal é fundamental na 
redução do impacto das gotas de chuva, interceptando-as e diminuindo a velocidade com a qual 
elas chegam, impedindo dessa forma uma maior remoção do solo. Enquanto diferentes tipos de 
uso acarretam diferentes tipos de compactação, a supressão da cobertura vegetal atribui um 
maior potencial de desencadear processos erosivos. 

Desse modo, levando-se em conta tanto o fator cobertura vegetal e uso do solo como a relação 
esperada entre as perdas de solo em um terreno natural, urbanizado, agricultado e em um 
terreno desprotegido, obtém-se a ponderação da Tabela 1.3. 
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Tabela 1.3: Ponderação aplicada aos tipos de cobertura vegetal e uso do solo. 

Cobertura vegetal e uso do solo Pesos 

Vegetação natural/ Reflorestamento 1 

Chácaras/ Aglomerados Agro-Urbanos 2 

Agricultura Intensiva/ Pastagem/ Pecuária 3 

Áreas Urbanizadas 4 

Solo exposto/ Área Mineradas 5 

1.4.4 Intervalo e Classe de Risco à Erosão Resultante 

Com a identificação dos comportamentos gerais que se tem com a atuação desses determinados 
agentes e lançados os pesos, a interação desses elementos resulta na seguinte equação e nos 
respectivos intervalos:  

 

 

Onde: 

• RE - Risco de Erosão; 

• A - Tipo de Solo; 

• B - Declividade; 

• C - Uso e ocupação. 

Assim, de acordo com a Tabela 1.4, relacionam-se os resultados aos respectivos intervalos: 

Tabela 1.4: Intervalos para classificação quanto ao Risco de Erosão. 

Risco de erosão Intervalos 

Risco Baixo 1 - 2 

Risco Médio 2 - 3 

Risco Alto 3 - 4 

Risco Muito Alto 4 - 5 

A partir dos dados obtidos foi gerado o mapa de susceptibilidade à erosão (Figura 1.6). A erosão 
é causada por forças ativas, como as características da chuva, a declividade, o comprimento do 
declive do terreno, a capacidade que o solo tem de absorver água, a resistência que o solo exerce 
à ação erosiva da água e a densidade da cobertura vegetal (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1999). 

O processo erosivo acontece em áreas desflorestadas, principalmente onde ocorrem atividades 
agrícolas, no caso da área em estudo pode-se notar uma mancha de maior potencial de 
suscetibilidade à erosão nas áreas limítrofes a DF 087, devido a essa região possuir solo exposto 
decorrente da utilização como caixa de empréstimo para ampliação do sistema viário. O 
surgimento de erosão pode ser considerado um processo de quatro fases: inicialmente pelo 

RE = (A + B + C) / 3 
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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.  

Com base nas informações levantadas (Figura 1.6), pode-se observar que grande parte da área 
está localizada em áreas classificadas como de moderada susceptibilidade a erosão, com apenas 
alguns pequenos trechos em áreas classificadas como alto potencial, sendo estas as áreas onde 
hoje se localizam trechos com solo exposto. 

 

Figura 1.6: Susceptibilidade à erosão. 

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 1.7. 
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Figura 1.7: Perda de solo por erosão dados daoZEE. 

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

1.5 HIDROGEOLOGIA  

Na área de estudo ocorrem dois domínios hidrogeológicos: Domínio Poroso e Fraturado.  

O domínio poroso é caracterizado pelos meios geológicos não consolidados (basicamente as 
coberturas Terciário-Quaternária – TQdl), caracterizados por coberturas pedogenizadas formada 
essencialmente por laterita. 

Segundo Campos & Freitas-Silva 1999, os diferentes sistemas de aquíferos porosos são 
classificados conforme suas propriedades de condutividade hidráulica e transmissividade. Na 
área do empreendimento a presença de latossolos arenosos classifica o aquífero local como P1.  

Os sistemas P1 são caracterizados por grandes espessuras (maior que 5,0 m) e condutividades 
hidráulicas alta, média e baixa, respectivamente. Já o sistema P4 que está mais próximo 
caracteriza-se por pequenas espessuras (comumente menores que 1 metro, podendo alcançar 
2,5 m) e condutividade hidráulica baixa (CAMPOS & FREITAS-SILVA, 1999). 

Os aquíferos desse domínio, por estarem restritos a zonas que variam de alguns metros a 
centenas de metros, são livres ou confinados, de extensão lateral variável e restrita, fortemente 
anisotrópicos e heterogêneos, compondo o sistema de águas subterrâneas profundas. 
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Os aquíferos do domínio fraturado localizam-se no meio rochoso, onde a água subterrânea fica 
armazenada nos espaços resultantes de descontinuidades planares, ou seja, planos de fraturas, 
microfraturas, diáclases, juntas, zonas de cisalhamento e falhas, denominados de porosidade 
secundária. Na área do empreendimento está localizada no sistema Paranoá no subsistema A. 

A área do empreendimento está inserida no subsistema A, esta unidade apresenta densidade de 
fraturas bastante elevada, contudo o caráter pelítico e o comportamento dúctil resultam da 
acomatação das estruturas abertas devido à pressão litostática. Geralmente as águas são 
aproveitadas por poços tubulares de profundidades entre 100 e 120 metros. Os aqüíferos são 
descontínuos, com restrita extensão lateral, livres, com condutividade hidráulica pequena 
(valores estimados entre 1,0 x 10-6 – 1,0 x 10-7) e alta anisotropia. Sua importância local é muito 
pequena. O mapa da Figura 1.8 apresenta os sistemas hidrogeológicos para a área do 
empreendimento. 

 

Figura 1.8: Sistemas Hidrogeológicos na área do parcelamento. 

1.6 ENSAIO DE INFILTRAÇÃO 

1.6.1 Introdução 

A avaliação da condutividade hidráulica é um fator considerado na análise de capacidade e 
potencialidade de infiltração dos solos presentes na área de estudo, objetivando os melhores 
valores de KV possíveis. Os valores obtidos permitem caracterizar de forma estrita os aquíferos 
intergranulares, definindo assim as melhores áreas para a recarga subterrânea. 
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Os métodos de ensaios de infiltração in situ visam determinar a infiltração vertical da água, 
tornando possível a avaliação superficial dos solos à recarga nos períodos de excedente hídrico 
(GASPAR et al., 2007). Foram utilizados os métodos anéis concêntricos e open end hole para a 
determinação da condutividade hidráulica vertical (kV) superficial e em profundidade, 
respectivamente. 

1.6.2 Metodologia 

1.6.2.1 Método dos Anéis Concêntricos 

O método dos Anéis Concêntricos consiste em dois anéis, um externo e outro interno com 250 
mm de altura. A metodologia consiste em cravar no solo dois cilindros concêntricos para 
determinar a condutividade hidráulica em subsuperfície. 

Esses dois compartimentos são preenchidos com água: o compartimento externo, delimitado 
pelo espaço anelar entre as paredes dos cilindros interno e externo, e o compartimento interno, 
totalmente delimitado pela parede interior do cilindro menor (Figura 1.9). 

 

Figura 1.9: Figura esquemática dos anéis em vista perspectiva transversal e em planta. 

Durante a execução do ensaio, a água infiltrada no solo no compartimento externo apresenta 
uma tendência natural de fluir vertical e lateralmente. A saturação do solo nas porções 
imediatamente abaixo do compartimento externo permite que a água no compartimento interno 
infiltre predominantemente na direção vertical. Após o preenchimento dos cilindros com água, 
realizam-se medições consecutivas do rebaixamento da altura da coluna d'água no 
compartimento interno, tomando-se os respectivos intervalos de tempo decorridos entre as 
medidas (Figura 1.10).  

Em suma, essa técnica determina o rebaixamento da coluna de água no interior do cilindro em 
um determinado tempo. Os valores de condutividade hidráulica, com base nos dados levantados 
em campo, são obtidos pela aplicação da seguinte fórmula (Equação 1.1): 
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( ) ( ) ( ) 
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Equação 1.1: Fórmula da condutividade hidráulica. 

Onde: 

I - Profundidade de cravação (mm); 

h0 - Coluna d'água inicial; 

hi - Coluna d'água final; 

∆t - Tempo decorrido para o 
rebaixamento entre h0 e hi (min); 

K - Condutividade hidráulica (m/s). 

 

 

Figura 1.10: Esquema dos principais 
parâmetros e medidas utilizados no método 

dos anéis concêntricos. 

1.6.2.2 Método “Open end Hole” 

O método “Open end Hole” consiste na cravação de tubos de PVC, para determinar o coeficiente 
de infiltração no subsolo, observando-se o diâmetro e o comprimento do tubo. Para efeito do 
método, são realizados furos com auxílio de um trado manual de maneira que os tubos de 100 
mm de diâmetro fiquem perpendiculares em relação à superfície do solo. Os furos são realizados 
nas profundidades de 0.5 m, 1.0 m, 1.5 m e 2.0 m, onde o tubo deve estar cravado para que não 
ocorra vazamento pela lateral, a fim de proporcionar apenas a permeabilidade vertical. 

No teste, os tubos são preenchidos com água (Figura 1.11) inicialmente não são realizadas as 
medições a fim de saturar o solo e estabilizar a coluna d’água. Após a estabilização, deve-se medir 
a altura da coluna d’água e iniciar a contagem do intervalo de tempo até a próxima medição.  
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Figura 1.11: Figura esquemática dos furos em vista perspectiva. 

O valor de condutividade hidráulica vertical, que representa a capacidade de infiltração em cada 
profundidade, é obtido a partir da equação expressa abaixo: 

( ) ( ) 
hi

h
t

RK log
.4

303,2 


=
 

Equação 1.2: Condutividade hidráulica vertical. 

Onde: 

 R - Raio interno do tubo (m); 

 h0 - Coluna d'água inicial;  

 hi - Coluna d'água final;  

 ∆t - Tempo decorrido para o rebaixamento entre h0 e ht (s);  

 K - Condutividade hidráulica (m/s). 

1.6.2.3 Caracterização dos Pontos 

Os ensaios de infiltração foram realizados em três pontos dentro da área de estudo. A Figura 1.12 
apresenta a distribuição dos pontos analisados em campo. 
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Figura 1.12: Localização dos pontos de ensaio de infiltração. 

Os três (3) pontos amostrais possuem um posicionamento estratégico em relação aos tipos de 
solos presentes na área, sendo os pontos 01 e 02 no Latossolo vermelho, o ponto 03 no Latossolo 
Vermelho Amarelo, para que se possa caracterizar todos os tipos de solos presentes na área de 
estudo. 

Tabela 1.5: Coordenadas dos pontos de ensaio de infiltração. Projeção UTM, Datum Horizontal 
SIRGAS 2000, Zona 23S. 

Ponto X Y 

Ponto 01 (LV) 178.593 8.249.751 

Ponto 02 (LV) 178.777 8.250.422 

Ponto 03 (LVA) 179.227 8.251.904 

A seguir, os pontos de realização dos testes de infiltração são ilustrados por meio de fotografias 
in loco. 
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Foto 1.5: Destaque no método dos anéis 

concêntricos no ponto 01. 
Foto 1.6: Destaque no método Open end 

hole do ponto de ensaio 01. 

   
Foto 1.7: Destaque no método dos anéis 

concêntricos no ponto 02. 
Foto 1.8: Destaque no método Open end 

hole do ponto de ensaio 02. 
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Foto 1.9: Destaque no método dos anéis 
concêntricos no ponto 03. 

Foto 1.10: Destaque no método Open end 
hole do ponto de ensaio 03. 

1.6.3 Resultados 

Os dados obtidos em campo foram transferidos para uma planilha eletrônica que utiliza 
algoritmo e metadados para calcular a condutividade hidráulica vertical. Os resultados obtidos 
seguem expressos na Tabela 1.6 e Tabela 1.7. 

Tabela 1.6: Resultados obtidos para a condutividade hidráulica pelo método “Open end Hole”. 

Ponto 
Profundidade 

(m) 
Medida 

inicial (m) 
∆t (s) H0 (m) H (m) Kv (m/s) 

Classificação da 
condutividade 

P
O

N
T

O
 0

1
 0,5 m 0,410 1800 0,340 0,035 1,58E-05 Alta 

1,0 m 0,800 1800 0,750 0,290 6,60E-06 Moderada 

1,5 m 1,270 1745 1,200 0,995 1,34E-06 Moderada 

2,0 m 1,780 1680 1,710 1,180 2,76E-06 Moderada 

P
O

N
T

O
 0

2
 0,5 m 0,400 1275 0,230 0,010 3,07E-05 Alta 

1,0 m 0,860 2165 0,710 0,410 3,17E-06 Moderada 

1,5 m 1,320 2140 1,120 0,690 2,83E-06 Moderada 

2,0 m 1,740 2175 1,600 1,400 7,68E-07 Baixa 

P
O

N
T

O
 0

3
 

0,5 m 0,400 1240 0,300 0,010 3,43E-05 Alta 

1,0 m 0,810 2026 0,720 0,030 1,96E-05 Alta 

1,5 m 1,160 1968 1,080 0,340 7,34E-06 Moderada 
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Ponto 
Profundidade 

(m) 
Medida 

inicial (m) 
∆t (s) H0 (m) H (m) Kv (m/s) 

Classificação da 
condutividade 

2,0 m 1,720 1934 1,640 1,005 3,17E-06 Moderada 

Tabela 1.7: Resultados dos ensaios de infiltração pelo método dos anéis concêntricos. 

Ponto 
Medida 

inicial (m) 
∆T (s) h0 (m) ht (m) I (m) KV (m/s) 

Classificação da 
condutividade 

Ponto 01 0,180 420 0,140 0,010 0,070 4,40E-04 Alta 

Ponto 02 0,170 480 0,090 0,030 0,080 1,83E-04 Alta 

Ponto 03 0,170 840 0,145 0,005 0,080 3,21E-04 Alta 

A condutividade hidráulica vertical (KV) representa um coeficiente de proporcionalidade que 
depende das características do meio, incluindo porosidade, tamanho, distribuição, forma e 
arranjo das partículas, além da viscosidade e massa específica do fluido (FEITOSA et al., 2008). 

Do ponto de vista prático, representa a maior ou menor facilidade de um determinado meio em 
conduzir água (AZEVEDO, 2012). 

Tabela 1.8: Resultados Classificação de magnitudes da condutividade hidráulica. 

Valor de kV (m/s) Magnitude Exemplo de Materiais 

> 10-3 Muito alta Cascalho clasto suportado, fissura com abertura 

maior que 5 mm. 

10-3 a 10-5 Alta Arenito grosso, puro e bem selecionado. 

10-6 Moderada Arenito fino a médio com pequena quantidade 

de matriz, solo arenoso. 

10-7 a 10-8 Baixa Solo argiloso, siltito pouco fraturado, grauvaca, 

arenito cimentado. 

< 10-8 Muito baixa Siltito argiloso, solo argiloso sem estruturação, 

folhelho. 

Fonte: Modificado de Freeze & Cherry (1996); e Fetter (1994). 

1.6.4 Discussões  

1.6.4.1 Método anéis concêntricos 

Os valores de KV obtidos por meio do método da análise de anéis concêntricos tem por objetivo 
verificar as máximas capacidades de infiltração. Tal estudo foi desenvolvido sob uma carga 
hidráulica acima da superfície, em outras palavras, sob lâmina d’água saturada acima do terreno 
em que o ensaio é desenvolvido. 

Observa-se na Tabela 1.7, que a condutividade hidráulica vertical dos latossolos, presentes nos 
pontos 1,2 e 3 é da ordem de 10-4 e 10-5 m/s, sendo classificada como alta, em decorrência dos 
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aspectos texturais e estruturais intrínsecos mais favoráveis à percolação da água característico 
deste solo. 

 

Figura 1.13: Valores da condutividade hidráulica obtidos a partir do método anéis concêntricos.  

1.6.4.2 Método open end hole. 

Os valores de KV obtidos em subsuperfície para os latossolos são da ordem de 10-4 m/s a 10-7 
m/s, sendo classificados como alto, moderado e baixo, respectivamente (Figura 1.14). Estes 
valores corroboram a uniformidade da capacidade de infiltração dos latossolos conforme Souza 
e Campos (2001). 

 

Figura 1.14: Valores da condutividade hidráulica vertical obtidos a partir do método open end 
hole. 
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A Figura 1.15 apresenta o comportamento de infiltração da água em relação à profundidade do 
solo a partir dos valores de KV obtidos no ensaio de campo. A condutividade tende a diminuir 
com a profundidade devido ao aumento do próprio peso da seção (que reduz a porosidade), à 
diferença de textura, ao selecionamento e à granulometria no perfil de solo. 

 

Figura 1.15: Variação dos valores da condutividade hidráulica vertical com o aumento da 
profundidade a partir do método open end hole. 

O Ponto 3 foi realizado sob latossolo vermelho amarelo. A condutividade hidráulica teve um 
aumento com a profundidade de 1,00 m, comparado a de 0,5 m. Esse aumento se dá pela 
compactação do solo nos primeiros 0,5 m do perfil. 

O Ponto 1 e 2 foi realizado em latossolo vermelho, o comportamento da condutividade hidráulica 
no ponto é análogo. As profundidades até 1,50 m apresentam uma diminuição gradual do kV, no 
ponto 1 houve um aumento sutil da condutividade na profundidade de 2.00 cm. Já a 
condutividade hidráulica do ponto 2 teve maior aumento, denotando uma maior estruturação 
deste horizonte. 

1.7 RECURSOS HÍDRICOS 

1.7.1 Hidrografia e Hidrologia 

A poligonal do parcelamento de solo da área do jóquei está inserida na Unidade Hidrográfica do 
Riacho Fundo, que faz parte da Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá. A área do parcelamento não 
possui curso hídrico em seu interior. Todavia o córrego Vicente Pires está localizado nas 
proximidades da poligonal do parcelamento. 

A Resolução nº 02/2014 do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal (CRH/DF), aprovou 
o enquadramento dos corpos d’água superficiais do Distrito Federal em classes, segundo os usos 
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preponderantes. Segundo esta Resolução, o córrego Vicente Pires e Riacho Fundo possui 
classificação como Classe 2. A poligonal do empreendimento está próxima ao córrego citado. A 
localização do empreendimento tendo como referência a hidrografia é apresentado na Figura 
1.16. 

 

Figura 1.16: Mapa da Hidrografia na região de implantação do empreendimento. 

1.7.2 Captação e uso da água  

A qualidade das águas superficiais é um dos fatores que determinam sua adequação para o 
regime de chuvas, o escoamento superficial, a geologia e a cobertura vegetal, e às condições 
antrópicas, como o lançamento de efluentes, provenientes de fontes pontuais e difusas (ANA, 
2017). 

No Distrito Federal (DF), o Córrego Vicente Pires é um importante corpo hídrico receptor desse 
tipo de ações e variados tipos de usos, localizado numa área urbana ainda em desenvolvimento 
de, aproximadamente, 350.000 habitantes (CODEPLAN, 2019). O córrego pertence à bacia do 
Riacho Fundo, afluente do Lago Paranoá, que possui um histórico de impactos ambientais como 
assoreamento e eutrofização (BORGES et al., 2019). 

Para melhor compreensão sobre os tipos de uso ao redor da área de influência direta do 
empreendimento, foi gerado mapa ilustrativo (Figura 1.17) apresentando informações sobre o 
Uso de Recursos Hídricos no Distrito Federal segundo os dados da ADASA (2020). Cada ponto no 
mapa representa um cadastro de uso outorgado por meio do Registro de Uso, Outorga Prévia ou 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos. 



  

 
 

Página 25 

 

Figura 1.17: Localização de usos cadastrados dos recursos hídricos na região do 
empreendimento. Fonte: adaptado ADASA 2020. 

Pode-se ressaltar que, ao analisar os quantitativos referentes a cada tipo de uso cadastrado 
(Tabela 1.9 e Figura 1.18), é notado que os Lançamentos Pluviais apresentam cerca de 104 
cadastros, representando a maior parte dos tipos de uso do córrego Vicente Pires. Logo em 
seguida, está a Captação Subterrânea Outorga de ddreito e Uso e Registros com 
aproximadamente 79 registros. 

Tabela 1.9: Cadastro de Usos de Recursos Hídricos – ADASA. 

Cadastro de Usos de Recursos Hídricos - Córrego Vicente Pires (ADASA janeiro de 2020). 

Tipo de Uso Números  

Lançamento de Efluentes 0 

Barragem 0 

Pontos de captação por caminhão pipa 2 

Lançamentos Pluviais 104 

Captação Subterrânea Outorga Prévia 18 

Captação Subterrânea Outorga de direito e Uso e Registros 79 

Captação Superficial 32 
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Figura 1.18: Quantitativo de usos cadastros de Recursos Hídricos no córrego Vicente Pires. 

A seguir pode-se observar com mais profundidade e individualmente cada cadastro de captação 
de água, podendo ser subterrânea ou superficial e para onde vai a destinação final da água, sendo 
dividida em três grupos mais relevantes (Tabela 1.10). 

Tabela 1.10: Cadastro de captação de recursos hídricos – ADASA. 

Cadastro de Usos de Recursos Hídricos - Córrego Vicente Pires (ADASA janeiro de 2020).  

Tipo de Uso  Números 

Captação Subterrânea Outorga de direito e Uso e Registros 

Abastecimento Humano 31 

Irrigação 42 

Industrial 4 

Comercial 2 

Captação Subterrânea Outorga Prévia 
Abastecimento Humano 2 

Irrigação 16 

Captação Superficial 

Abastecimento Humano 7 

Irrigação 21 

criação de animais 1 

outros 4 

Já ao se analisar os gráficos de cada tipo de captação separadamente, pode-se notar que a 
Captação Subterrânea Outorga de Direito e Uso e Registro é predominantemente para Irrigação, 
representando cerca de 53% do uso, seguido pelo uso para abastecimento humano com 39%. O 
uso industrial representa somente 5%, conforme ilustrado na Figura 1.19. 
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Figura 1.19: Outorga de direito e uso e registro. 

Na captação subterrânea como Outorga Prévia a maior porcentagem de uso é para Irrigação com 
89% do total e somete 11% para Abastecimento Humano (Figura 1.20). 

 

Figura 1.20: Captação subterrânea outorga prévia. 

A captação de água superficial pode ocorrer diretamente de um curso d’água ou através de uma 
derivação/canal, que alimentará um reservatório para posterior bombeamento para o local de 
interesse. Atentando para os quantitativos da Figura 1.21, é maior o uso para irrigação, com 64%, 
seguido por abastecimento humano com cerca de 21%, deixando apenas 12% para outros usos 
e 3% para criação de animais, levando em consideração os dados obtidos da ADASA para a região 
do empreendimento. 
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,  

Figura 1.21: Captação Superficial. 

1.7.3 Estações de monitoramento fluviométrico  

A medição da vazão de um corpo hídrico é todo o processo empírico que envolve o volume de 
água que passa em um espaço em uma unidade de tempo, geralmente segundos, ou seja, metros 
cúbicos por segundo (m³/s). 

A velocidade da seção, por ser obtida em momentos hidrológicos distintos, é associada à medição 
observada na régua linimétrica. A velocidade é aferida por meio do molinete. Os molinetes são 
equipamentos que contém uma hélice em torno de um eixo que ativa um circuito interno de 
medição do número de rotações por segundo.  

As medições fluviométricas obtidas no portal da Agência Nacional de Águas (ANA) por meio do 
sistema Hidroweb tem por objetivo monitorar toda a rede hídrica do Distrito Federal prevendo 
eventuais impactos decorrentes de ações que possam resultar em aumento ou diminuição da 
vazão em determinado corpo hídrico. 

Foram observados dois (2) pontos amostrais de monitoramento fluviométrico de controle da 
ANA, sendo as estações 60477680 e 60477700 (Figura 1.22). Para a seleção destes, foram 
considerados locais que pudessem representar com larga abrangência as mudanças que podem 
vir ocorrer, a jusante e a montante do futuro empreendimento. 

21%

64%

3%

12%
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Abasteciemnto Humano Irrigação criação de animais outros
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Figura 1.22: Localização das estações fluviométricas próximas ao empreendimento. 

De acordo com os dados fornecidos pela ANA verificou-se uma vazão média variando de 0,966 a 
0,149, observando-se uma grande variação ao longo dos anos, como pode ser verificado na série 
histórica de 01/07/2009 a 01/01/2018 (Tabela 1.11 e Figura 1.23). Considerando que esta 
estação está localizada a jusante da microbacia, ela permite o estabelecimento de características 
regionais e de comportamento da unidade hidrografia próxima ao futuro empreendimento. 

Tabela 1.11: Vazão fluviométrica na estação 60477700. 

Sistema de Informações Hidrológicas - Agência Nacional de Águas (ANA) Hidroweb 

Código da 
Estação 

Nível 
consistência 

Data V Máxima V Mínima 
Vazão 
Média 

Dia Máxima Dia Mínima 

60477700 1 01/01/2018 0,796 0,293 0,397 25 24 

60477700 1 01/12/2017 1,059 0,358 0,623 18 2 

60477700 1 01/11/2017 0,95 0,161 0,402 12 1 

60477700 1 01/10/2017 0,233 0,134 0,161 3 19 

60477700 1 01/09/2017 0,181 0,134 0,149 28 24 

60477700 1 01/08/2017 0,167 0,155 0,162 1 23 

60477700 1 01/03/2017 1,407 0,273 0,491 22 13 

60477700 1 01/02/2017 1,407 0,253 0,599 12 1 

60477700 1 01/01/2017 1,347 0,202 0,364 16 12 

60477700 1 01/08/2016 0,35 0,138 0,179 24 1 

60477700 1 01/07/2016 0,168 0,138 0,151 1 25 
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Sistema de Informações Hidrológicas - Agência Nacional de Águas (ANA) Hidroweb 

Código da 
Estação 

Nível 
consistência 

Data V Máxima V Mínima 
Vazão 
Média 

Dia Máxima Dia Mínima 

60477700 1 01/06/2016 0,18 0,168 0,173 1 16 

60477700 1 01/05/2016 0,415 0,18 0,242 1 31 

60477700 1 01/04/2016 0,448 0,254 0,298 30 25 

60477700 1 01/03/2016 1,044 0,335 0,557 6 5 

60477700 1 01/02/2016 0,483 0,35 0,407 14 13 

60477700 1 01/01/2016 1,923 0,268 0,966 19 2 

60477700 1 01/11/2015 0,465 0,275 0,363 18 27 

60477700 1 01/10/2015 0,382 0,18 0,237 29 24 

60477700 1 01/09/2015 0,268 0,174 0,218 13 27 

60477700 1 01/08/2015 0,247 0,219 0,225 1 17 

60477700 1 01/06/2014 0,431 0,359 0,376 1 24 

60477700 1 01/04/2014 1,46 0,687 0,944 25 30 

60477700 1 01/02/2014 0,879 0,528 0,66 16 8 

60477700 1 01/01/2014 1,6 0,449 0,786 18 5 

60477700 1 01/12/2013 1,6 0,449 0,786 18 5 

60477700 1 01/11/2013 1,56 0,236 0,494 13 22 

60477700 1 01/10/2013 1,07 0,222 0,361 9 26 

60477700 1 01/09/2013 0,279 0,209 0,223 30 6 

60477700 1 01/08/2013 0,275 0,222 0,249 1 26 

60477700 1 01/07/2013 0,351 0,279 0,315 1 25 

60477700 1 01/06/2013 0,508 0,351 0,406 1 30 

60477700 1 01/05/2013 0,549 0,421 0,469 30 27 

60477700 1 01/04/2013 0,88 0,508 0,643 11 30 

60477700 1 01/02/2013 1,14 0,474 0,668 27 23 

60477700 1 01/01/2013 1,42 0,465 0,829 26 5 

60477700 1 01/11/2011 1,923 0,297 0,644 26 19 

60477700 1 01/10/2011 1,577 0,168 0,538 30 1 

60477700 1 01/09/2011 0,319 0,174 0,232 27 30 

60477700 1 01/08/2011 0,327 0,219 0,273 1 26 

60477700 1 01/07/2011 0,358 0,275 0,314 1 15 

60477700 1 01/06/2011 0,415 0,29 0,349 10 25 

60477700 1 01/05/2011 0,61 0,343 0,419 20 31 

60477700 1 01/04/2011 1,747 0,423 0,564 10 30 

60477700 1 01/02/2011 1,681 0,474 0,764 25 2 

60477700 1 01/01/2011 1,513 0,509 0,752 19 31 

60477700 1 01/12/2010 1,841 0,536 0,863 28 23 

60477700 1 01/11/2010 1,577 0,527 0,749 13 26 

60477700 1 01/10/2010 1,801 0,206 0,518 18 12 



  

 
 

Página 31 

Sistema de Informações Hidrológicas - Agência Nacional de Águas (ANA) Hidroweb 

Código da 
Estação 

Nível 
consistência 

Data V Máxima V Mínima 
Vazão 
Média 

Dia Máxima Dia Mínima 

60477700 1 01/09/2010 0,254 0,18 0,220 1 24 

60477700 1 01/08/2010 0,29 0,219 0,249 1 17 

60477700 1 01/07/2010 0,335 0,247 0,291 1 22 

60477700 1 01/06/2010 0,398 0,29 0,337 7 20 

60477700 1 01/05/2010 0,536 0,335 0,402 1 23 

60477700 1 01/04/2010 1,628 0,407 0,694 6 29 

60477700 1 01/03/2010 1,896 0,335 0,525 30 16 

60477700 1 01/02/2010 0,591 0,382 0,475 1 23 

60477700 1 01/01/2010 1,734 0,398 0,686 22 20 

60477700 1 01/12/2009 1,525 0,431 0,666 6 17 

60477700 1 01/11/2009 1,474 0,35 0,525 26 23 

60477700 1 01/10/2009 1,76 0,18 0,567 8 3 

60477700 1 01/09/2009 1,079 0,185 0,311 7 16 

60477700 1 01/08/2009 0,716 0,199 0,269 24 20 

60477700 1 01/07/2009 0,335 0,226 0,319 2 29 

Nível Consistência: 1 = Bruto, 2 = Consistido / Média Diária: 0 = Não, 1 = Sim. 

 

Figura 1.23: Medição da vazão média nas seções ao longo das campanhas.  

Já na estação localizada a montante do empreendimento, verificou-se uma vazão média variando 
entre 0,121 a 2,484 com picos isolados ao longo dos anos e concentração maior de vazão média 
na faixa entrem 0,1 a 0,5 m/s, com pode-se observar na série histórica de 29/10/2014 a 
09/04/2021 de acordo com a Tabela 1.12 e Figura 1.24. 
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Tabela 1.12: Vazão fluviométrica na estação 60477680. 

Sistema de Informações Hidrológicas - Agência Nacional de Águas (ANA) HidroWeb 

Código da 
Estação 

Nível 
Consis
tência 

Data 
Nº 

Medição 
Cota Vazão Média 

Área 
Molhada 

Largura 
Profundi

dade 

60477680 1 09/04/2021 76 53 0,366 0,696 0,526 2,8 0,19 

60477680 1 08/03/2021 75 56 0,445 0,676 0,658 2,9 0,23 

60477680 1 08/02/2021 74 57 0,382 0,605 0,632 2,9 0,22 

60477680 1 08/01/2021 73 48 0,273 0,597 0,458 2,8 0,16 

60477680 1 11/12/2020 72 51 0,357 0,666 0,536 2,8 0,19 

60477680 1 12/11/2020 71 53 0,394 0,686 0,575 2,9 0,2 

60477680 1 15/10/2020 70 41 0,169 0,495 0,342 2,7 0,13 

60477680 1 16/09/2020 69 42 0,186 0,493 0,378 2,7 0,14 

60477680 1 14/08/2020 68 44 0,225 0,528 0,426 2,9 0,15 

60477680 1 20/07/2020 67 47 0,261 0,606 0,431 2,6 0,17 

60477680 1 17/06/2020 66 50 0,326 0,594 0,549 2,8 0,2 

60477680 1 18/05/2020 65 54 0,393 0,601 0,655 2,8 0,23 

60477680 1 16/04/2020 64 79 1,18 0,859 1,38 3,2 0,43 

60477680 1 16/03/2020 63 54 0,355 0,578 0,614 2,8 0,22 

60477680 1 12/02/2020 62 54 0,398 0,587 0,677 2,85 0,24 

60477680 1 16/01/2020 61 49 0,246 0,565 0,436 2,8 0,16 

60477680 1 18/12/2019 60 48 0,216 0,503 0,429 2,8 0,15 

60477680 1 19/11/2019 59 48 0,242 0,554 0,436 2,8 0,16 

60477680 1 18/10/2019 58 40 0,146 0,591 0,248 2,3 0,11 

60477680 1 25/09/2019 57 42 0,24 0,761 0,315 2,7 0,12 

60477680 1 19/06/2019 56 50 0,262 0,554 0,472 2,8 0,17 

60477680 1 27/05/2019 55 52 0,339 0,617 0,55 2,8 0,2 

60477680 1 17/04/2019 54 64 0,594 0,748 0,795 2,85 0,28 

60477680 1 15/03/2019 53 53 0,281 0,609 0,461 2,8 0,16 

60477680 1 20/02/2019 52 52 0,287 0,57 0,504 2,8 0,18 

60477680 1 22/01/2019 51 48 0,241 0,659 0,365 2,8 0,13 

60477680 1 12/12/2018 50 54 0,371 0,755 0,492 2,8 0,18 

60477680 1 20/11/2018 49 64 0,642 0,774 0,829 3 0,28 

60477680 1 19/10/2018 48 70 0,861 0,75 1,147 2,9 0,4 

60477680 1 19/09/2018 47 52 0,308 0,615 0,5 2,8 0,18 

60477680 1 17/08/2018 46 47 0,171 0,46 0,373 2,8 0,13 

60477680 1 23/07/2018 45 45 0,125 0,384 0,326 2,7 0,12 

60477680 1 20/06/2018 44 47 0,19 0,485 0,391 2,7 0,14 

60477680 1 16/05/2018 43 53 0,276 0,551 0,502 2,8 0,18 

60477680 1 20/04/2018 42 59 0,402 0,651 0,617 2,8 0,22 

60477680 1 28/03/2018 41 53 0,266 0,576 0,462 2,8 0,17 

60477680 1 26/02/2018 40 55 0,326 0,586 0,557 2,8 0,2 

60477680 1 18/01/2018 39 52 0,291 0,633 0,46 2,8 0,16 
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Sistema de Informações Hidrológicas - Agência Nacional de Águas (ANA) HidroWeb 

Código da 
Estação 

Nível 
Consis
tência 

Data 
Nº 

Medição 
Cota Vazão Média 

Área 
Molhada 

Largura 
Profundi

dade 

60477680 1 15/12/2017 38 97 1,548 0,839 1,844 3,4 0,54 

60477680 1 14/11/2017 37 49 0,155 0,48 0,323 2,8 0,12 

60477680 1 16/10/2017 36 38 0,043 0,331 0,131 1,6 0,08 

60477680 1 18/09/2017 35 42 0,056 0,462 0,121 2,2 0,05 

60477680 1 18/08/2017 34 47 0,083 0,459 0,182 2,4 0,08 

60477680 1 17/07/2017 33 48 0,122 0,441 0,278 2,8 0,1 

60477680 1 13/06/2017 32 49 0,155 0,508 0,306 2,7 0,11 

60477680 1 17/05/2017 31 53 0,168 0,38 0,441 2,8 0,16 

60477680 1 07/04/2017 30 59 0,307 0,493 0,623 2,9 0,21 

60477680 1 23/03/2017 29 63 0,339 0,543 0,623 2,95 0,21 

60477680 1 14/02/2017 28 64 0,419 0,643 0,651 2,8 0,23 

60477680 1 18/01/2017 27 60 0,287 0,528 0,544 2,9 0,19 

60477680 1 19/12/2016 26 54 0,165 0,38 0,435 2,8 0,16 

60477680 1 21/11/2016 25 59 0,175 0,378 0,461 2,8 0,16 

60477680 1 21/10/2016 24 52 0,106 0,278 0,38 2,8 0,14 

60477680 1 19/09/2016 23 48 0,073 0,279 0,262 2,7 0,1 

60477680 1 17/08/2016 22 56 0,107 0,31 0,345 2,65 0,13 

60477680 1 25/07/2016 21 54 0,102 0,305 0,336 2,7 0,12 

60477680 1 27/06/2016 20 53 0,097 0,314 0,31 2,6 0,12 

60477680 1 17/05/2016 19 60 0,214 0,443 0,484 2,7 0,18 

60477680 1 06/04/2016 18 64 0,275 0,432 0,637 2,7 0,24 

60477680 1 04/03/2016 17 64 0,243 0,499 0,486 2,7 0,18 

60477680 1 13/01/2016 16 70 0,402 0,554 0,725 2,8 0,26 

60477680 1 03/12/2015 15 62 0,196 0,408 0,48 2,7 0,18 

60477680 1 05/11/2015 14 56 0,273 0,377 0,725 2,8 0,26 

60477680 1 21/10/2015 13 54 0,104 0,319 0,326 2,8 0,12 

60477680 1 09/09/2015 12 58 0,186 0,546 0,341 2,4 0,14 

60477680 1 10/08/2015 11 61 0,196 0,44 0,445 2,9 0,15 

60477680 1 10/07/2015 10 62 0,254 0,473 0,537 2,9 0,19 

60477680 1 11/06/2015 9 65 0,287 0,456 0,629 2,9 0,22 

60477680 1 13/05/2015 8 71 0,443 0,534 0,829 3 0,28 

60477680 1 14/04/2015 7 75 0,467 0,431 1,083 3,3 0,33 

60477680 1 11/03/2015 6 65 0,361 0,464 0,777 3,1 0,25 

60477680 1 09/02/2015 5 76 2,234 0,9 2,482 8,8 0,28 

60477680 1 13/01/2015 4 59 0,233 0,415 0,562 2,9 0,19 

60477680 1 11/12/2014 3 66 0,397 0,491 0,808 3,1 0,26 

60477680 1 11/11/2014 2 59 0,241 0,495 0,486 2,9 0,17 

60477680 1 29/10/2014 1 64 0,332 0,447 0,743 2,9 0,26 

Nível Consistência: 1 = Bruto, 2 = Consistido. 
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Figura 1.24: Medição da profundidade média nas seções ao longo das campanhas. 

1.7.4 Qualidade da Água 

A qualidade da água de uma microbacia pode ser influenciada por diversos fatores e, dentre eles, 
estão o clima, a cobertura vegetal, a topografia, a geologia, bem como o tipo, o uso e o manejo 
do solo (VAZHEMIN, 1972; PEREIRA, 1997). Segundo Arcova et al. (1998), os vários processos que 
controlam a qualidade da água de determinado manancial fazem parte de um frágil equilíbrio, 
motivo pelo qual alterações de ordem física, química ou climática, na bacia hidrográfica podem 
modificar a sua qualidade. 

Estudos ambientais com foco nas características físico-químico em águas superficiais tornam-se 
ferramentas fundamentais para identificação das novas condições impostas no ambiente e, se 
necessário, para o controle dos problemas delas decorrentes (ESTEVES, 1998). É, cada vez mais, 
necessário que haja essa preocupação com relação aos impactos que as atividades antrópicas 
provocam no meio ambiente. Essa preocupação é de fundamental importância, para a 
minimização destes impactos, protegendo assim, um dos recursos naturais com o mais elevado 
potencial de valorização atualmente que é a água. O diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais pode ser definido como a tentativa de identificar mudanças nas variáveis ambientais 
de maneira a gerar propostas de manejo para viabilizar o uso futuro dos recursos existentes. O 
programa abrange tecnicamente a coleta periódica associada à análise de dados e informações 
de qualidade da água para propósitos de efetivo gerenciamento dos ecossistemas aquáticos. 

O Distrito Federal (DF) vem apresentando grande crescimento populacional, e com esse 
incremento ocorre o consequente aumento do consumo de água, além da utilização inadequada 
dos recursos naturais, provocando sérios problemas ambientais (BILICH & LACERDA, 2005). Desta 
forma, o presente Diagnóstico da qualidade das águas superficiais visa contribuir para a 
conservação da qualidade da água do córrego Vicente Pires, subsidiando a adoção de medidas 
de controle, caso sejam identificados problemas, e também a obtenção de informações para o 
gerenciamento ambiental e manutenção da qualidade da água. 
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1.7.4.1 Objetivo 

Diagnosticar as possíveis modificações da qualidade da água superficial, de maneira a permitir o 
manejo preventivo e ou corretivo desses corpos hídricos quanto ao seu padrão de qualidade, 
auxiliando o conhecimento dos fatores que condicionam a qualidade da água no sistema 
existente, elaborando assim um diagnóstico de modo a definir intervenções necessárias a 
mitigação dos eventuais impactos indesejáveis, nos cursos hídricos na área do estudo. Os 
resultados obtidos serão avaliados, levando em consideração a Resolução CONAMA Nº 
357/2005. 

1.7.4.2 Caracterização das Áreas de Amostragem  

Para a execução do Diagnóstico da Qualidade da Água nas áreas de influência foram selecionados 
dois pontos de coleta. Os pontos de amostragem estão localizados no córrego Vicente Pires, se 
caracterizam como pequenos tributários (Tabela 1.13  e Foto 1.11 e Foto 1.12) e estão 
distribuídos na área de influência do Empreendimento (Figura 1.25). 

 

Figura 1.25: Rede amostral dos pontos de coleta e análise da qualidade da água no 
Empreendimento Jóquei. 

Tabela 1.13: Coordenadas geográficas dos pontos amostrais do Empreendimento Jóquei Club. 

Pontos 
Coordenadas Geográficas UTM 22L  

Localização 
X Y 

QA-01 820893 8249232 Córrego Vicente Pires 
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Pontos 
Coordenadas Geográficas UTM 22L  

Localização 
X Y 

QA-02 821352 8248680 Córrego Vicente Pires 

 

  

Foto 1.11: Visão geral do ponto QA-01 Foto 1.12: Visão geral do ponto QA-02 

1.7.4.3 Materiais e métodos 

As amostragens do diagnóstico no Empreendimento foram realizadas por meio de duas 
campanhas, realizadas no mês de abril e julho 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 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). 

a) Coleta dos dados Físico-químico 
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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 1l cor âmbar, ou em frascos 
plásticos de 500 ml e 50 ml, dependendo do tipo de análise.  

As análises de oxigênio dissolvido, pH, turbidez 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 1.14 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 1.14: Parâmetros de campo e laboratório para qualidade da água superficial no 
Empreendimento Jóquei Club (abril e julho/2021). 

Parâmetros de campo VMP 

Oxigênio dissolvido >5,0 

pH 6,0 - 9,0 

Temp. Ambiente NR 

Temp. Amostra NR 

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 
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Foto 1.13: Coleta da água na área de 
influência do Empreendimento Jóquei Club 

(abril e julho/2021). 

Foto 1.14: Coleta da água na área de 
influência do Empreendimento Jóquei Club 

(abril e julho/2021). 

b) Análises dos dados 

− 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 1.3: 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 

• 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: 
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Equação 1.4: 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 1.15: 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. 

c) 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. 

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 & BERGER, 2010). Cuja 
fórmula corresponde a: 
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Em que: 

• X: média da amostra;  

• μ0: valor da hipótese nula;  

• s: valor do desvio padrão;  

• n: tamanho da amostra. 

1.7.4.4 Resultados e Discussão 

a) Parâmetros Físico-Químicos da Água  

Com bases nos dados obtidos foram realizadas análises espaciais comparativas entre os pontos 
de amostragem (QA-01 e QA-02) adquiridos por meio de duas campanhas, contemplando um 
período chuvoso (abril de 2021) e outro seco (julho de 2021), a fim de avaliar a qualidade da 
água, analisando como a qualidade da água se difere em cada ponto, nas duas campanhas e como 
isso se relaciona com o empreendimento 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). 

b) Parâmetros de Medição Imediata (em campo) 

Considerando as amostragens realizadas em abril e julho de 2021 (Tabela 1.16), todos os 
parâmetros analisados em campo apresentaram resultados dentro dos limites estabelecidos pela 
Resolução CONAMA 357/05, demonstrando que apesar dos trechos amostrados apresentarem 
indícios de ambiente antropizado, os corpos hídricos apresentaram uma boa qualidade das águas 
quanto aos parâmetros de medição realizada em campo: oxigênio dissolvido, pH e turbidez. 
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Tabela 1.16: Resultados dos parâmetros de campo registrados durante o diagnóstico da 
qualidade das águas superficiais (abril e julho de 2021). 

Parâmetro  Unidade 

Limite 
aceitável 

Resolução 
CONAMA 
357/2005 

Pontos amostrais 

1ª Campanha Chuva 2ª Campanha Seca 

QA-01 QA-02 QA-01 QA-02 

Data 19/04/2021 19/04/2021 23/07/2021 23/07/2021 

Matriz 
Água 

Superficial 
Água 

Superficial 
Água Superficial Água Superficial 

Oxigênio 
dissolvido 

mg/L >5,0 5,8 5,9 6,8 7,8 

pH - 6,0 - 9,0 6,0 6,2 8,8 8,3 

Temp. 
Ambiente 

°C NR 27,0 28,0 27,5 27,8 

Temp. 
Amostra 

°C NR 23,0 23,2 19,8 17,3 

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

Obs.: Valores de Referência de acordo com a Resolução CONAMA 357/05. 

c) Parâmetros Analisados em Laboratório 

Com relação aos parâmetros analisados em laboratório, as inconformidades foram registradas 
para o parâmetro Coliformes Termotolerantes em todos os pontos monitorados nas duas 
campanhas, também foram verificadas inconformidades no parâmetro Nitrogênio total na 
campanha realizada no período seco (julho/21). Os demais parâmetros apresentaram valores em 
conformidade aos limites preconizados pela Resolução CONAMA 357/05 (Tabela 1.17). 
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Tabela 1.17: Resultados dos parâmetros analisados em laboratório durante o diagnóstico da 
qualidade das águas superficiais (abril e julho/2021).  

Parâmetro Unidade 

Limite 
aceitável 

Resolução 
CONAMA 
357/2005 

Pontos amostrais 

1ª Campanha Chuva 2ª Campanha Seca 

QA-01 QA-02 QA-01 QA-02 

Demanda Química de 
Oxigênio (DQO) 

mg/L NR 7 5 3 8 

Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO) 

mg/L 5 0,9 1,2 1,9 1,4 

Sólidos Totais mg/L NR 40 58 41 81 

Nitrogênio Total mg/L 2,18 1,29 1,32 2,43 3,29 

Coliformes Totais NMP/100ml NR 16000 92000 24000 24000 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100ml 1000 9200 16000 5400 16000 

Fósforo Total mg/L 0,1 0,04 0,012 0,022 0,012 

Cor Verdadeira mgPt/L 75 < 1,0 < 1,0 56 21,7 

Nitrito Total mg/L 1 0,029 0,042 0,025 0,054 

Nitrato Total mg/L 10 1,03 1 1,72 2,22 

Obs.: Valores de Referência de acordo com a Resolução CONAMA 357/05. 

1.7.4.5 Discussão dos Parâmetros 

a) 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, 
com valores variaram de 27,0 °C (QA-01 - Chuva) a 28,0 °C (QA-02 - Seca; Tabela 1.18 e Figura 
1.26). Com relação a temperatura da água os valores variaram de 17,3 °C (QA-02 - Seca) a 23,2 
°C (QA-02 - Chuva; Tabela 1.19 e Figura 1.27). Os valores médios de temperatura correspondem 
a 27,5 °C no período chuvoso e 27,7 °C no período seco (Temperatura ambiente). E para a 
temperatura da água os valores variaram de 23,1°C no período chuvoso a 18,6 °C no período seco 
(Tabela 1.20). 

O Teste de T indicou que não há diferenças significativas nos valores de temperatura do ar ao 
longo dos pontos amostrados (p=0,8009). O mesmo cenário foi observado para a temperatura 
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da amostra (p=0,06827). Possivelmente essas variações foram influenciadas por horários das 
coletadas como também influência das características do próprio ambiente. 

Tabela 1.18: Temperatura do ar nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade 
das águas superficiais (abril e julho/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 27,0 28,0 

jul-21 27,5 27,8 

 

Figura 1.26: Temperatura do ar nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade 
das águas superficiais (abril e julho/2021). 

Tabela 1.19: Temperatura da água nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da 
qualidade das águas superficiais (abril e julho/2021). 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 23,0 23,2 

jul-21 19,8 17,3 
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Figura 1.27: Temperatura da água nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da 
qualidade das águas superficiais (abril e julho/2021). 

Tabela 1.20: Média e desvio padrão por campanha durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais o (abril e julho/2021). 

Período Temp. Ar Temp. Água 

abr-21 
Média 27,5 23,1 

Desvio 0,7 0,1 

jul-21 
Média 27,7 18,6 

Desvio 0,2 1,8 

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

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 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 (ANA, 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 0,9 mg/L (QA-01 - chuva) a 
1,9 mg/L (QA-01 - seca), apresentando concentrações dentro do limite recomendado pela 
Resolução CONAMA 357/05 que determina valores de até 5 mg/L para o parâmetro DBO (Tabela 
1.21 e Figura 1.28). O valor médio de DBO correspondeu a 1,05 mg/L nas duas campanhas (Tabela 
1.23). A ANOVA indicou que os valores registrados de DBO ao longo dos pontos de amostragem 
nas duas campanhas não apresentaram diferenças significativas (p= 0,1758).  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

QA-01 QA-02 QA-01 QA-02

1ª Campanha Chuva 2ª Campanha Seca

C
o

r 
V

er
d

ad
ei

ra
 m

gP
t/

L

Pontos amostrais 

Temperatura da amostra



  

 
 

Página 45 

Tabela 1.21: DBO nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 0,9 1,2 

jul-21 1,9 1,4 

 

Figura 1.28: DBO nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Já com relação aos valores de DQO, as concentrações variaram de 3 mg/L (QA-01 – seca) a 8 mg/L 
(QA-02 - seca) (Tabela 1.22 e Figura 1.29). A Resolução CONAMA 357/05 não determina um valor 
limite para o parâmetro DQO. O valor médio de DQO desta campanha correspondeu a 6,0 mg/L 
na campanha de abril e 5,5 na campanha de julho (Tabela 1.23). A ANOVA indicou que as médias 
não são significativamente diferentes, entre os valores de DQO aos pontos de coleta (p: 0,8698). 

Tabela 1.22: DQO nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 7 5 

jul-21 3 8 
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Figura 1.29: DQO nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Tabela 1.23: Média e desvio padrão de DBO e DQO durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Período DBO DQO 

abr/21 
Média 1,05 6,0 

Desvio 0,2 1,4 

jul-21 
Média 1,05 5,5 

Desvio 0,4 3,5 

c) 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 1,9 NTU (chuva) a 2,1 NTU (QA-01 - Seca; 
Tabela 1.24 e Figura 1.30). 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. Não foi realizado teste estatístico, pois a campanha chuvosa não apresentou 
variância. 

Tabela 1.24: Turbidez nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 1,9 1,9 
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Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

jul-21 2,1 2,0 

 

Figura 1.30: Turbidez nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Tabela 1.25: Média e desvio padrão da turbidez durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Período Média Desvio 

abr-21 1,9 0,0 

jul-21 2,1 0,1 

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 (Chuva) a 56 mg/L 
(QA-01 – Seca) (Tabela 1.26 e Figura 1.31), apresentando valor em conformidade ao limite 
preconizado pela Resolução CONAMA 357/05 que é de até 75 mg/L. 

Tabela 1.26: Cor verdadeira nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das 
águas superficiais (abril e julho/2021). 
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Pontos Amostrais 
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Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

jul-21 56 21,7 

 

Figura 1.31: Cor verdadeira nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das 
águas superficiais (abril e julho/2021). 

Tabela 1.27: Média e desvio padrão da cor verdadeira durante o diagnóstico da qualidade das 
águas superficiais (abril e julho/2021). 

Período Média Desvio 

abr-21 1,0 (-) 

jul-21 38,9 24,3 

d) 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 40 mg/L (QA-01 - Chuva) a 81 mg/L (QA-02 - Seca) (Tabela 1.28 e Figura 1.32). 
Os valores registrados para sólidos totais possivelmente estão relacionados a influência do 
período chuvoso. O teste da Análise de Variância (ANOVA) indicou que as médias não 
apresentam diferenças significativas, entre os valores de ST nos pontos de coleta entre as duas 
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campanhas (p= 0,6392). A média dos valores registrados corresponde a 49 mg/L na primeira 
campanha e 61 mg/L na segunda campanha (Tabela 1.29). 

Tabela 1.28: Sólidos totais nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das 
águas superficiais. 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 40 58 

jul-21 41 81 

 

Figura 1.32: Sólidos totais nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das 
águas superficiais (abril e julho/2021). 

Tabela 1.29: Média e desvio padrão de sólidos totais durante o diagnóstico da qualidade das 
águas superficiais (abril e julho/2021). 

Período Média Desvio 

abr-21 49,0 12,7 

jul-21 61,0 28,3 

e) 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).  

Os valores variaram de 6,0 (QA-01 - Chuva) a 8,8 (QA-02 - Seca), sendo que todos os pontos 
apresentaram valores de pH dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 
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357/2005 que preconiza valores entre 6 a 9. A  Tabela 1.30 e a Figura 1.33 apresentam os valores 
de pH nos pontos analisados durante a campanha realizada na área de influência do projeto do 
Empreendimento. 

O teste de ANOVA indicou diferenças significativas entre os valores de pH aos pontos de 
amostragem (p= 0,01186). Em um contexto geral os valores médios registrado para o pH foram 
de 6,1 na primeira campanha e 8,6 na segunda (Tabela 1.31). 

Tabela 1.30: pH nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 6,0 6,2 

jul-21 8,8 8,3 

 

Figura 1.33: pH nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Tabela 1.31: Média e desvio padrão do pH durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho /2021). 

Período Média Desvio 

abr-21 6,1 0,1 

jul-21 8,6 0,4 

f) 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). 

Considerando os valores de oxigênio dissolvido para área do estudo, os valores variaram de 5,8 
mg/L (QA-01 - Chuva) a 7,8 mg/L (QA-02 - Seca;  Tabela 1.32 e Figura 1.34). Apresentando valores 
compatíveis ao limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/05 que determina valores acima 
de 5 mg/L para o oxigênio dissolvido.  

A ANOVA indicou que não há diferença significativa entre os valores de oxigênio dissolvido aos 
pontos de coleta (p=0,102), demonstrando que possivelmente as características dos pontos de 
amostragens e fatores externo como ações antrópicas não influenciam nas concentrações de OD, 
o valor médio para o parâmetro oxigênio dissolvido para área de estudo foi de 5,9 mg/L na 
primeira campanha e 7,3 na segunda (Tabela 1.33).  

Tabela 1.32: Oxigênio dissolvido nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade 
das águas superficiais (abril e julho/2021). 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 5,8 5,9 

jul-21 6,8 7,8 

 

Figura 1.34: Oxigênio dissolvido nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade 
das águas superficiais (abril e julho/2021). 
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Tabela 1.33: Média e desvio padrão do oxigênio dissolvido durante o diagnóstico da qualidade 
das águas superficiais (abril e julho/2021). 

Período Média Desvio 

abr-21 5,9 0,1 

jul-21 7,3 0,7 

g) 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 0,012 mg/L (A-02 - 
duas campanhas) a 0,040 mg/L (QA-01 - Chuva; Tabela 1.34 e Figura 1.35). Apresentando valores 
de acordo com o limite preconizado pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que estabelece limite 
até 0,1 mg/L para ambientes lóticos. 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 não apresentam diferenças significativas, entre os valores de 
fósforo aos pontos de amostragem (p=0,6065), apresentando valor médio 0,03 mg/L para fósforo 
total na primeira campanha e 0,02 mg/L na segunda (Tabela 1.35). 

Tabela 1.34: Fósforo total nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das 
águas superficiais (abril e julho/2021). 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 0,040 0,012 

jul-21 0,022 0,012 
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Figura 1.35: Fósforo total nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das 
águas superficiais (abril e julho/2021). 

Tabela 1.35: Média e desvio padrão do fósforo total durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Período Média Desvio 

abr-21 0,03 0,02 

jul-21 0,02 0,01 

h) 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 1,00 mg/L (QA-02- 
Chuva) a 2,22 mg/L (QA-02 - Seca). 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 1.36 e Figura 1.36). 

A ANOVA indicou que não há diferenças significativas entre os valores de nitrato aos pontos de 
amostragem entre as duas campanhas (p=0,8248), demonstrando que possivelmente as 
características e localidade dos pontos de amostragem e o período de coleta não influenciam nas 
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concentrações dos valores do nitrato, o valor médio registado para o nitrato foi de 1,02 mg/L na 
primeira campanha e 1,97 mg/L na segunda (Tabela 1.37). 

Tabela 1.36: Nitrato nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 1,03 1,00 

jul-21 1,72 2,22 

 

Figura 1.36: Nitrato nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Tabela 1.37: Média e desvio padrão do nitrato durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Período Média Desvio 

abr-21 1,02 0,02 

jul-21 1,97 0,35 

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).  

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 variaram 
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de 0,025 mg/L (QA-01 – Seca) a 0,054 mg/L (QA-02 – Seca; Tabela 1.38). Apresentando assim, 
resultados em conformidade ao limite preconizado pela Resolução CONAMA nº 357/05.  

O teste de ANOVA indicou que não há diferenças significativas entre os valores de nitrito aos 
pontos de amostragem entre as duas campanhas (p=0,8248), demonstrando que possivelmente 
as características e localidade dos pontos de amostragem e o período de coleta não influenciam 
nas concentrações dos valores do nitrito, o valor médio registado para o nitrito foi de 0,04 mg/L 
nas duas campanhas (Tabela 1.38). 

Tabela 1.38: Nitrito nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 0,029 0,042 

jul-21 0,025 0,054 

 

Figura 1.37: Nitrito nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Tabela 1.39: Média e desvio padrão do nitrito durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Período Média Desvio 

abr-21 0,04 0,01 

jul-21 0,04 0,02 

Quanto ao nitrogênio total, os valores variaram de 1,29 mg/L (QA-01 - Chuva) a 3,29 mg/L (QA-
02 - Seca) (Tabela 1.40 e Figura 1.38), sendo que, durante a campanha realizada no período seco, 
foi evidenciado valores acima do limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/2005 nos dois 
pontos de amostragem. A referida Resolução estabelece que para rios de Classe 2 a concentração 
de Nitrogênio total deverá ser menor do 2,18 mg/L.  
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O teste de ANOVA indicou que não existem diferenças significativas dos valores de nitrogênio 
total entre as duas campanhas nos referidos pontos de coleta (p=0,06876), o nitrogênio total 
apresentou valor médio de 1,31 mg/L na primeira campanha e 2,86 na segunda campanha 
(Tabela 1.40). 

Tabela 1.40: Nitrogênio total nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das 
águas superficiais (abril e julho/2021). 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 1,29 1,32 

jul-21 2,43 3,29 

 

Figura 1.38: Nitrogênio total nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade 
das águas superficiais (abril e julho/2021). 

Tabela 1.41: Média e desvio padrão do nitrogênio total durante o diagnóstico da qualidade das 
águas superficiais (abril e julho/2021). 

Período Média Desvio 

abr-21 1,31 0,02 

jul-21 2,86 0,61 

i) 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.  
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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 
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 24.000 NMP/100mL 
(Seca) a 92.000 NMP/100mL (QA-02 - Chuva; Tabela 1.42 e Figura 1.39). Não foi realizado teste 
estatístico, pois os valores da campanha seca não apresentaram variância, os valores médios 
correspondem a 54.000 NMP/100mL na primeira campanha e 24.000 na segunda (Tabela 1.44). 
Demonstrando maiores valores de coliformes totais para o período chuvoso, corroborando com 
o esperado.  

Os valores para coliformes termotolerantes variaram de 5.400 NMP/100mL (QA-01 - Seca) a 
16.000 NMP/100mL (QA-02 - Seca e Chuva;  Tabela 1.43 e Figura 1.40), apresentando em todos 
os pontos de amostragem valores acima do limite preconizado pela Resolução CONAMA 
357/2005 (1.000 NMP/100 mL), as maiores concentrações foram registradas durante o período 
chuvoso e os valores médios foram de  12.600 NMP/100 mL na primeira campanha e 10.700 
NMP/100 mL na segunda campanha (Tabela 1.44). Demonstrando para os coliformes 
termotolerantes um cenário semelhante ao registrado para os C. totais uma maior contribuição 
durante o período chuvoso.  

O teste de ANOVA indicou que não existem diferenças significativas entre os valores de 
Coliformes Termotolerantes entre as duas campanhas nos referidos pontos de coleta (p=0,7913). 
Demonstrando que possivelmente não existe uma influência do período chuvoso nas 
concentrações de coliformes termotolerantes, porém a área de estudo parece apresentar um 
cenário de altas concentrações para coliformes termotolerantes. Em geral, as não conformidades 
em relação aos coliformes termotolerantes possivelmente estão relacionadas aos aportes de 
esgotos domésticos e industriais existentes na bacia de estudo, sob forte influência da área 
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urbana, e também à atividade pecuária no entorno dos pequenos cursos de água presente na 
área de estudo.  

Tabela 1.42: Coliformes totais nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade 
das águas superficiais (abril e julho/2021). 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 16000 92000 

jul-21 24000 24000 

 

Figura 1.39: Coliformes totais nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade 
das águas superficiais.  

Tabela 1.43: Coliformes termotolerantes nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da 
qualidade das águas superficiais (abril e julho/2021). 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 9200 16000 

jul-21 5400 16000 
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Figura 1.40: Coliformes termotolerantes nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da 
qualidade das águas superficiais (abril e julho/2021). 

Tabela 1.44: Média e desvio padrão de coliformes totais e coliformes termotolerantes durante o 
diagnóstico da qualidade das águas superficiais (abril e julho/2021). 

Período Coliformes Totais Coliformes Termotolerantes 

abr-21 
Média 54000 12600 

Desvio (-) 4808,3 

jul-21 
Média 24000 10700 

Desvio (-) 7495,3 

1.7.4.6 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, de 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 da 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, 
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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, 
coliformes termotolerantes, pH, sólidos totais, DBO, nitrogênio, fósforo e turbidez.  

Segundo o IQA aferido, os corpos hídricos nos pontos avaliados foram classificados como água 
de BOA QUALIDADE, com valores variando de 53,37 (QA-02 - Chuva) a 56,81 (QA-01 - Seca; Tabela 
1.45 e Figura 1.41). 

A ANOVA indicou que os valores registrados para o IQA ao longo dos pontos de amostragem nas 
duas campanhas apresentaram diferenças significativas (p=0,01142), apresentando um valor 
médio de 53,67 na primeira campanha e 56,69 na segunda campanha (Tabela 1.46). 

Tabela 1.45: IQA nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Campanha 
Pontos Amostrais 

QA-01 QA-02 

abr-21 53,97 53,37 

jul-21 56,81 56,56 

 

Figura 1.41: IQA nos pontos de amostragem durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 
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Tabela 1.46: Média e desvio padrão do IQA durante o diagnóstico da qualidade das águas 
superficiais (abril e julho/2021). 

Período Média Desvio 

abr-21 53,67 0,43 

jul-21 56,69 0,18 

1.7.4.7 Considerações Finais sobre a Qualidade das Águas 

Diante dos resultados apresentados, considerando a realização de duas campanhas 
contemplando os períodos chuvoso e seco (abril e julho de 2021), com amostragens realizadas 
em dois pontos de coleta, foi registrado inconformidades no parâmetro Coliformes 
Termotolerantes em todos os pontos de amostragem, as inconformidades supracitadas 
possivelmente foram influenciadas por aportes de esgotos domésticos e industriais existentes na 
bacia de estudo. Também foram encontradas inconformidades no parâmetro Nitrogênio Total 
no período seco nos pontos QA-01 e QA-02. Os demais parâmetros apresentaram concentrações 
dentro dos limites preconizados pela Resolução CONAMA 357/05. 

Segundo os testes estatísticos realizados, observou-se diferenças significativas em muitos dos 
parâmetros nos pontos analisados durante as duas campanhas (espacial e temporal), 
demonstrando 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. 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.  

1.8 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS  

Ao analisar o contexto histórico do uso do solo do empreendimento e das condições atuais da 
área, é observado que se trata de uma área que já sofre pressão urbana em seu entorno, 
ocasionada principalmente pela presença de grandes condomínios na região, de grandes vias 
urbanas (Estrutural e EPTG) margeando a poligonal, além do Setor de Indústria e Abastecimento 
(SIA) que faz fronteira com a área do parcelamento.  

Foi observado na visita in loco que o descarte irregular de materiais de alvenaria e de lixo 
inorgânico deixado no local contribui para proliferação de insetos e roedores, como também 
aumenta o risco dos processos erosivos. A criação de animais que deixam o solo exposto e a 
ocupação atual do empreendimento também são fatores determinantes do cenário. O acumulo 
de lixo e a presença de solo exposto são as principais causas da degradação observada na região. 

Conforme observado na Figura 1.42 e Tabela 1.47, as áreas antropizadas ocupam cerca de 
27,22% (60,6 ha) da área total destinada a instalação do empreendimento. 
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Cabe ressaltar que esses trechos fazem parte do projeto urbanístico e que serão convertidos no 
futuro parcelamento a ser urbanizado, não cabendo ações específicas neste momento. No 
momento da implantação do empreendimento poderão ser executadas ações de controle de 
processos erosivos, se for o caso. 

Tabela 1.47: Uso do solo na ADA do empreendimento. 

Cobertura vegetal e uso do solo Área (ha) Área (%) 

Cerrado 4,84 2,17 

Cerrado sentido restrito 146,27 65,65 

Árvores isoladas 11,03 4,95 

Área antropizada 60,66 27,22 

TOTAL 222,79 100 

 

Figura 1.42: Uso do solo na área do empreendimento. 
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Foto 1.15: Vista área e do uso do solo nos arredores do empreendimento. 

 

Foto 1.16: Vista área das áreas degradadas com solo exposto e lixo.  
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Foto 1.17: Trecho com lixo depositado de forma inadequada. 

1.9 CLIMA 

O clima é o conjunto de fenômenos associados às variações do tempo da atmosfera terrestre em 
um determinado local. Geralmente, o seu conceito aparece em oposição à ideia de “tempo”, que 
seria o estado momentâneo da atmosfera. Portanto, para se conhecer o clima de um dado lugar 
é preciso vários anos de estudos e observações para, finalmente, estabelecer a conclusão sobre 
um determinado tipo climático. 

Em termos macrorregionais, o clima da região do empreendimento pode ser classificado como 
Tropical Úmido (MCGREGOR; NIEUWOLT, 1998), considerando que se encontra no centro da 
América do Sul, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio.  

Regiões tropicais, como a Bacia Hidrográfica do Paranoá, são definidas pela ausência de uma 
estação fria e, consequentemente, sua amplitude térmica é pequena quando comparada às 
regiões temperadas (MCGREGOR & NIEUWOLT, 1998).  

Na região do empreendimento, assim como em todo Distrito Federal, a estação com precipitação 
é abafada e de céu encoberto; a estação seca é de céu quase sem nuvens. Durante o ano inteiro, 
o clima é quente. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 14°C a 32°C e raramente é 
inferior a 12°C ou superior a 36°C. 

No caso da área de estudo, a altitude é cerca de 1.000 metros a nível do mar, o que permite 
enquadrar a área como AW pela classificação de Köppen. O clima AWa é marcado pela 
temperatura média a qual em todos os meses do ano é superior a 9ºC. 
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1.9.1 Temperatura 

A temperatura é explicada pela Física como a grandeza termodinâmica intensiva comum a todos 
os corpos que estão em equilíbrio térmico (PÉCORA e SILVA 2005). Ela determina a sensação de 
quando está quente ou frio ao entrarmos em contato com ela. 

Os dados de temperaturas apresentados a seguir consistem na compilação de registros da 
estação climatológica automática A001 – Brasília – Série Histórica, por ser a mais próxima com 
séries históricas disponíveis. Essa estação encontra-se a aproximadamente 10 km de distância do 
empreendimento.  

1.9.1.1 Temperaturas Média, Mínima e Máxima 

As temperaturas médias, mínimas e máximas são de grande importância para a caracterização 
climática regional. A Figura 1.43 apresenta as médias das temperaturas médias, mínimas e 
máximas mensais da Estação Brasília A001. As máximas encontram-se entre 26° e 34° e, as 
mínimas, entre13° e 20° e as médias, em torno de 25°. 

 

Figura 1.43: Médias das temperaturas médias, mínimas e máximas mensais da estação Brasília. 
Fonte: Inmet, 2021. 

1.9.2 Precipitação 

Entende-se por precipitação a água proveniente do vapor de água da atmosfera depositada na 
superfície terrestre sob qualquer forma: chuva, granizo, neblina, neve, orvalho ou geada. 

Como a temperatura, a precipitação em uma área contribui para a definição de seu clima, seja 
por meio dos volumes anuais, seja pela sua distribuição ao longo do ano, ou mesmo por eventos 
extremos, como a ocorrência de secas ou veranicos. 



  

 
 

Página 66 

Nos trópicos, a precipitação é o elemento meteorológico mais variável (MCGREGOR & 
NIEUWOLT, 1998), particularmente no que tange ao seu volume anual, sua distribuição sazonal 
e diária, sua intensidade, duração e frequência.  

A estação de maior precipitação dura 6,2 meses, de 7 de outubro a 14 de abril, com probabilidade 
acima de 40% de que um determinado dia tenha precipitação. O mês com maior número de dias 
com precipitação em Brasília é dezembro, com média de 24,0 dias com pelo menos 1 milímetro 
de precipitação. 

A estação seca dura 5,8 meses, de 14 de abril a 7 de outubro. O mês com menor número de dias 
com precipitação em Brasília é julho, com média de 0,5 dia com pelo menos 1 milímetro de 
precipitação. 

Com base nessa classificação, a forma de precipitação mais comum ao longo do ano é de chuva 
somente, com probabilidade máxima de 79% em 6 de dezembro (Figura 1.44). 

 

Figura 1.44: probabilidade diária de Precipitações na região do empreendimento. Fonte: 
INMET. 

1.9.3 Precipitação Média 

A precipitação média é um indicador fundamental para a caracterização pluviométrica e climática 
regional. Neste item são apresentados os valores anuais e mensais da precipitação de longo prazo 
(30 anos) na região do empreendimento. A precipitação média anual na região do 
empreendimento é de 1619 mm.  

Conforme discutido anteriormente, a distribuição das chuvas mensais na região do 
empreendimento segue o padrão típico da região dos cerrados (ASSAD, 1994). Observa-se que 
as chuvas estão concentradas no período entre outubro e abril (representando 90% do total 
anual) e o período de estiagem de maio a setembro.  
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A Figura 1.45 apresenta os números de dias com chuva para a região analisada. Observa-se que 
os meses entre novembro e março são aqueles que apresentam a maior quantidade de dias 
chuvosos. 

 

Figura 1.45: Média de dias chuvosos. 

As consequências ambientais da distribuição pluviométrica concentrada são refletidas na grande 
amplitude de umidade relativa do ar (verões úmidos e invernos secos) e na vegetação arbustiva 
(verde no verão e dormente/seca no inverno), contribuindo para um alto risco de incêndios 
florestais no período seco, bem como um alto risco de erosão do solo (se este estiver exposto) 
durante o verão chuvoso. 

1.9.4 Umidade Relativa do Ar 

O conhecimento da umidade relativa do ar de uma área é importante para a caracterização de 
seu clima, bem como para avaliação dos riscos de incêndios florestais em períodos de estiagem.  

Além disso, a Umidade Relativa (UR) é um dos fatores determinantes do processo de 
evapotranspiração, o qual contribui para o balanço hídrico regional e, consequentemente, para 
as vazões médias e mínimas dos rios.  

O nível de conforto de umidade se baseia no ponto de orvalho, pois ele determina se a 
transpiração vai evaporar da pele e, consequentemente, esfriar o corpo. Pontos de orvalho mais 
baixos provocam uma sensação de maior secura. Pontos de orvalho elevados provocam uma 
sensação de maior umidade. Diferente da temperatura, que em geral varia significativamente do 
dia para a noite, o ponto de orvalho tende a mudar lentamente. Assim, enquanto a temperatura 
pode cair à noite, um dia abafado normalmente é seguido por uma noite abafada. 

O período mais abafado do ano dura 6,4 meses, de 17 de outubro a 30 de abril, no qual o nível 
de conforto é abafado, opressivo ou extremamente úmido pelo menos em 9% do tempo. O mês 
com mais dias abafados em Brasília é o mês de março, com 10,4 dias (Figura 1.46). 
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Figura 1.46: Média de umidade. Fonte: Weather Spark. 

1.10 NÍVEIS DE RUÍDOS 

No âmbito dos estudos ambientais, a poluição sonora é analisada ao lado das demais formas de 
poluição, nos termos do art. 6º, inciso II da Resolução Conama nº 01/86. Nesse sentido, a 
legislação prevê que o estudo deverá considerar a situação atual e futura do entorno do 
empreendimento, de forma á se considerar existência de áreas habitadas na vizinhança ou da 
possibilidade de serem habitadas, possíveis consequências da emissão de sons para a fauna e 
flora circundantes, definindo, para tanto, as medidas mitigadoras dos impactos negativos (art. 
6º, III). 

O relatório apresenta avaliação de ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade 
consistindo em uma estimativa de níveis de ruído da região antes da referida implantação do 
empreendimento.  

Como o ruído ambiental não é constante, é necessário avaliá-lo para obter um valor que seja 
representativo do ruído característico do local, indicando não somente um valor médio, mas 
também os parâmetros que permitam caracterizar as oscilações sonoras e as respectivas 
magnitudes dos impactos causados por ele. Após cada medição, os dados são tratados e obtidos 
vários parâmetros, dentre os quais, para o caso enfocado, foram selecionados os seguintes: 

• Nível Estatístico (L10): é o nível sonoro que foi ultrapassado em 10% do tempo de medição, 
e pode ser considerado como o ruído máximo no período, excluídos os picos sonoros que 
ocorrem somente em 10% do tempo;  

• Nível Estatístico (L90): é o nível sonoro que foi ultrapassado em 90% do tempo de medição, 
correspondendo, por definição, ao ruído de fundo. É assim chamado, pois, ao cessarem as 
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principais fontes sonoras, resta um nível sonoro “de fundo”, oriundo de fontes dispersas e 
distantes, que não cessa; 

• Nível Máximo (Lmax): maior nível sonoro detectado durante o período de amostragem; 

• Nível Mínimo (Lmín): menor nível sonoro detectado durante o período de amostragem; 

• Nível Contínuo Equivalente (Leq): representa o nível médio contínuo de energia sonora, 
equivalente ao sinal variável medido. O Leq é particularmente útil na avaliação de incômodo, 
situações de poluição sonora e reações subjetivas diante do ruído. 

No caso da avaliação dos níveis de ruído ambiental para fins de comparação com as referências 
legais, serão considerados os níveis Leq - Nível Contínuo Equivalente na ponderação A. 

Em relação ao termo técnico “curva de ponderação A”, explica-se: para tentar reproduzir a 
resposta do nosso ouvido, os medidores de nível sonoro têm filtros, usualmente chamados de 
Curvas de Ponderação ou de Compensação, que podem ser do tipo A, B, C e D. Para avaliar ruído 
contínuo ou intermitente, utilizamos a curva A, ou filtro A, que é o que tem a resposta mais 
próxima à do ouvido (20 Hz a 20 KHz). 

Trata-se de local circundado por áreas urbanas e também próximas de algumas áreas verdes. A 
área do empreendimento está localizada na região administrativa região administrativa da 
Vicente Pires -DF (RA XXX), denominado Setor Habitacional Jóquei Clube, o acesso principal é 
pela EPVL (DF-087) e também por meio da STRC Trecho 02, avenidas que circulam o 
empreendimento. A referida área de estudo é composta por cerrado sentido restrito e arvores 
isoladas. Os dados de campo foram levantados no dia 19 de agosto de 2022. 

1.10.1 Métodos 

Os dados foram coletados utilizando Medidor do Nível de ruído – Decibelímetro DEC 490 (Figura 
1.47), cujo equipamento é calibrado periodicamente e as análises feitas utilizando o software 
específico (p.ex.: Sound Meter, Decibelímetro PRO). 

Tabela 1.48: Descrição dos equipamentos de medição. 

Decibelímetro digital 

Marca/ modelo INSTRUTHERM/ DEC-490 

Tipo ou classe IEC 61672 

Código de barra/N° de série 22012801402944/211029723 

A calibração do decibelímetro foi feita no dia 22 de fevereiro de 2022 e o número certificado de 
calibração do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INSTRUTHERM) é: N° – 
129353/22. 
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Figura 1.47: Foto do medidor de nível de 
pressão sonora utilizado no levantamento 

de campo. 

A medição do nível de pressão sonora foi realizada em três pontos dentro da área de estudo. A 
duração de cada medida foi de aproximadamente 10 minutos. A Figura 1.52 apresenta a 
distribuição dos pontos amostrados em campo. 

 

Figura 1.48: Mapa de localização dos pontos de análise de ruído com decibelímetro. 
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Os três (3) pontos amostrais possuem um posicionamento estratégico em relação a avaliação do 
ruído, sendo os pontos 01 e 03 próximos das rodovias que circulam o empreendimento e o outro 
ponto 02 no interior da área de estudo, possibilitando a caracterização do ruído ao longo de toda 
a área de influência.  

Tabela 1.49: Coordenadas dos pontos de ensaio de infiltração. Projeção UTM, Datum Horizontal 
SIRGAS 2000, Zona 23S. 

Ponto X Y 

Ponto 01 178.701,00 8.251.266,00 

Ponto 02 179.217,00 8.251.777,00 

Ponto 03 179.433,00 8.250.625,00 

Todos os equipamentos e metodologias aplicados para o relatório do ensaio estão conforme 
recomendações da NBR 10151/2019. As medidas dos níveis de pressão sonora foram feitas nos 
períodos diurnos e noturnos, em ambiente externo, portanto não foram aplicadas correções para 
comparação com o nível de critério de avaliação (NCA). 

Tabela 1.50: Nível de critério de avaliação para ruído em ambientes externos (NBR 10151/2019). 

Tipos de Área Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

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

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

1.10.2 Resultados 

A partir da extrapolação das referências da Tabela 1.50 para a situação real, constatou-se que a 
situação local está em conformidade com os valores estabelecidos pela norma exceto pela leitura 
dos pontos 01 e 03 no período noturno. 

Para uma melhor interpretação dos dados obtidos em campo, coloca-se os resultados em 
paralelo, fotos e tabelas dos mesmos pontos um ao lado do outro nos dois períodos.   
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Análises técnica de ruído no Ponto 01. 
Próximo a EPVL (DF-087) nos períodos Diurno e Noturno. 

 
Foto 1.18: Levantamento de campo no 

período do dia no ponto 01 

 
Foto 1.19: Levantamento de campo no 

período da noite no ponto 01 

 
Figura 1.49: Gráfico gerado pelo 

decibelímetro com a função Data Logger para 
o ponto analisado no período do dia ponto 

01. 

Inicio de medição 19/08/2022 as 08:45’56’’ 
Nível Máximo: 70.60 as 08:50’52’’ 
Nível Mínimo: 51.30 as 08:55’11’’ 
Média: 58.18 

 
Figura 1.50: Gráfico gerado pelo 

decibelímetro com a função Data Logger 
para o ponto analisado no período da noite 

ponto 01. 

Inicio de medição 19/08/2022 as 19:00’36’’ 
Nível Máximo: 74.90 as 19:08’36’’ 
Nível Mínimo: 47.40 as 19:04’31’’ 
Média: 59.86 

 
  



  

 
 

Página 73 

Análises técnica de ruído no Ponto 02. 
Próximo ao centro do empreendimento nos períodos Diurno e Noturno. 

 
Foto 1.20: Levantamento de campo no 

período do dia no ponto 02 

 
Foto 1.21: Levantamento de campo no 

período da noite no ponto 02 

 
Figura 1.51: Gráfico gerado pelo 

decibelímetro com a função Data Logger 
para o ponto analisado no período do dia 

ponto 02. 

Inicio de medição 19/08/2022 as 09:11’53” 
Nível Máximo: 75.90 as 09:13’07’’ 
Nível Mínimo: 34.10 as 09:14’12’’ 
Média: 47.62 

 
Figura 1.52: Gráfico gerado pelo decibelímetro 

com a função Data Logger para o ponto 
analisado no período da noite ponto 02. 

Inicio de medição 19/08/2022 as 18:42’27’’ 
Nível Máximo: 71.60 as 18:43’54’’ 
Nível Mínimo: 36.60 as 18:49’50’’ 
Média: 47.60 
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Análises técnica de ruído no Ponto 03. 
Próximo a STRC Trecho 02 nos períodos Diurno e Noturno. 

 
Foto 1.22: Levantamento de campo no 

período do dia no ponto 03 

 
Foto 1.23: Levantamento de campo no 

período da noite no ponto 03 

 
Figura 1.53: Gráfico gerado pelo 

decibelímetro com a função Data Logger para 
o ponto analisado no período do dia ponto 

03. 

Inicio de medição 19/08/2022 as 09:35’53” 
Nível Máximo: 72.90 as 09:40’14’’ 
Nível Mínimo: 41.80 as 09:41’48’’ 
Média: 51.93 

 
Figura 1.54: Gráfico gerado pelo 

decibelímetro com a função Data Logger para 
o ponto analisado no período da noite ponto 

03. 

Inicio de medição 19/08/2022 as 18:31’25’’ 
Nível Máximo: 81.40 as 18:41’11’’ 
Nível Mínimo: 51.00 as 18:34’03’’ 
Média: 60.98 
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Por fim pode-se notar na Figura 1.55 e Tabela 1.51 que todos os estudados independente dos 
períodos analisados foram comparados com a norma estabelecida pela ABNT NBR 10151 de 
2019. 

Tabela 1.51: Pontos de levantamento de campo com decibelímetro. 

Ponto 
Horário 
Campo 
Diurno 

Campo 
Diurno 
[dB(A)] 

Horário 
Campo 

Noturno 

Campo 
Noturno 
[dB(A)] 

Tipo de área 
Referência 

(norma) 
[dB(A)] 

1 08:45’56’’ 58.18 19:00’36’’ 59.86 

Área mista, com 
vocação comercial e 

administrativa 

60 Diurno 
55 Noturno  

2 09:11’53” 47.62 18:42’27’’ 47.60 

3 09:35’53” 51.93 18:31’25’’ 60.98 

 

 

Figura 1.55: Comportamento dos locais e períodos analisados em relação ao nível de ruído. 

Nota-se que somente os pontos 01 e 03 no período noturno analisado obtiveram resultado mais 
elevados em relação a norma, essa variação ocorreu pontualmente devido à proximidade da vias 
de grande circulação (EPTG e Estrutural) que circundam o empreendimento e possuem um fluxo 
intenso de veículos trafegando nessas rodovias no período em questão. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Diurno Noturno

Ponto 01 Ponto 02 Ponto 03 NBR 10151/2019



  

 
 

Página 76 

1.11 QUALIDADE DO AR 

O monitoramento da qualidade do ar possibilita uma gestão ambiental mais efetiva em prol de 
uma saudável qualidade de vida da população, fornecendo as informações necessárias para que 
os órgãos públicos possam planejar e executar ações para o controle da poluição atmosférica. 

A poluição atmosférica traz grandes danos à saúde, levando ao agravamento de doenças 
respiratórias, cardiovasculares e neurológicas. Também produz efeitos negativos aos 
ecossistemas, podendo gerar prejuízos à agricultura e aos ambientes urbanos, podendo 
contribuir com a poluição das águas e do solo. A qualidade do ar num determinado local varia ao 
ritmo das emissões dos poluentes por suas fontes e das condições naturais, como as condições 
meteorológicas e a topografia da região. 

No Distrito Federal o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) é o órgão responsável por executar o 
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar do Distrito Federal. O IBRAM possui uma rede 
de monitoramento com estações de monitoramento dispostas em cinco pontos do DF. Esses 
equipamentos são capazes de amostrar dois tipos de poluentes atmosféricos, o material 
particulado total, conhecido como PTS e o material particulado inalável, chamado pela sigla 
MP10. 

Em relação a localização geográfica das estações que formam a rede de monitoramento da 
qualidade do ar no DF, são cinco estações localizadas nas seguintes localidades: Rodoviária de 
Brasília; Jardim Zoológico; FERCAL - comunidade de Engenho Velho; FERCAL - Escola Queima 
Lençol e IFB Campus Samambaia. 

Para avaliar a Qualidade do Ar na região de inserção do futuro Setor Habitacional Jóquei Clube, 
foram selecionados os dados provenientes das estações mais próximas ao empreendimento, 
sendo elas: Rodoviária de Brasília, Jardim Zoológico e IFB Campus Samambaia, conforme 
apresentado na Figura 1.56. 
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Figura 1.56: Localização do empreendimento e das estações utilizadas no monitoramento. 

De acordo com o IBRAM em seu Relatório Anual de Monitoramento Fixo da Qualidade do Ar no 
DF de 2020 (IBRAM, 2020), os equipamentos utilizados atualmente são amostradores de grandes 
volumes. São máquinas manuais que determinam um valor médio de cada parâmetro para o 
período de amostragem considerado (24 horas), sendo impossível determinar concentrações 
instantâneas dos poluentes monitorados. As amostragens seguem as normas regulamentadas 
nas NBR 9647 e 12979. 

1.11.1 Resultados do Monitoramento da Qualidade do Ar 

Os padrões de qualidade do ar são instrumentos de gestão da qualidade do ar, determinado 
como valor de concentração de um poluente específico na atmosfera, associado a um intervalo 
de tempo de exposição, para que o meio ambiente e a saúde da população sejam preservados 
em relação aos riscos de danos causados pela poluição atmosférica. 

Para avaliar o padrão de qualidade do ar na região do empreendimento foram utilizados os dados 
mais atuais disponíveis na base de dados do IBRAM referentes ao período de fevereiro a julho de 
2022. 

Os resultados obtidos podem ser conferidos na Tabela 1.52. No período de fevereiro a julho de 
2022 foram realizadas 73 amostras nos pontos selecionados, sendo que 79% das amostras 
realizadas considerou a qualidade do ar como de “Boa” qualidade, 16% considerou o ar como de 
qualidade “Moderada” e apenas 1,3% das amostras realizadas considerou a qualidade do ar 
como “ruim”. 
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Desta forma, podemos considerar com base nos dados obtidos por meio das estações de 
monitoramento analisadas, que a qualidade do ar pode ser considerada de “Boa” qualidade na 
maior parte do tempo. 

Tabela 1.52: Resultados do monitoramento fixo da qualidade do ar na rede de monitoramento 
da qualidade do ar do Brasília Ambiental (IBRAM). Fonte: IBRAM. 

FEVEREIRO / 2022 

RODOVIÁRIA – Partículas Inaláveis (MP10) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 

diário (150 
µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(250 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(420 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(500 µg/m3) 

Sem dados disponíveis - Equipamento em manutenção. 

FEVEREIRO / 2022 

JARDIM ZOOLÓGICO – Partículas Inaláveis (MP10) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 

diário (150 
µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(250 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(420 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(500 µg/m3) 

Sem dados disponíveis - Equipamento em manutenção. 

FEVEREIRO / 2022 

IFB Campus Samambaia – Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 

diário (240 
µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(375 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(625 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(875 µg/m3) 

05/02/22 
0:00h às 
23:59h 

26,69 Boa Não Não Não Não 

11/02/22 
0:00h às 
23:59h 

13,88 
Boa 

Não Não Não Não 

17/02/22 
0:00h às 
23:59h 

16,40 
Boa 

Não Não Não Não 

MARÇO / 2022 



  

 
 

Página 79 

RODOVIÁRIA – Partículas Inaláveis (MP10) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 

diário (150 
µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(250 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(420 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(500 µg/m3) 

05/03/22 
0:00h às 
23:59h 

29,56 Boa 
Não Não Não Não 

11/03/22 
0:00h às 
23:59h 

35,01 Boa 
Não Não Não Não 

17/03/22 
0:00h às 
23:59h 

30,59 Boa 
Não Não Não Não 

23/03/22 
0:00h às 
23:59h 

39,11 Boa 
Não Não Não Não 

29/03/22 
0:00h às 
23:59h 

51,29 Moderada 
Não Não Não Não 

MARÇO / 2022 

JARDIM ZOOLÓGICO – Partículas Inaláveis (MP10) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 
diário (50 

µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(250 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(420 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(500 µg/m3) 

05/03/22 
0:00h às 
23:59h 

5,03 Boa 
Não Não Não Não 

11/03/22 
0:00h às 
23:59h 

9,23 Boa 
Não Não Não Não 

17/03/22 
0:00h às 
23:59h 

4,96 Boa 
Não Não Não Não 

23/03/22 
0:00h às 
23:59h 

5,61 Boa 
Não Não Não Não 

29/03/22 
0:00h às 
23:59h 

9,53 Boa 
Não Não Não Não 

MARÇO / 2022 

IFB Campus Samambaia – Partículas Totais em Suspensão (PTS) 
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Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 

diário (240 
µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(375 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(625 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(875 µg/m3) 

13/03/22 
0:00h às 
23:59h 

36,18 Boa Não Não Não Não 

19/03/22 
0:00h às 
23:59h 

50,75 
Boa 

Não Não Não Não 

25/03/22 
0:00h às 
23:59h 

64,08 
Boa 

Não Não Não Não 

ABRIL/ 2022 

RODOVIÁRIA – Partículas Inaláveis (MP10) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 

diário (150 
µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(250 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(420 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(500 µg/m3) 

04/04/22 
0:00h às 
23:59h 

39,96 Boa 
Não Não Não Não 

10/04/22 
0:00h às 
23:59h 

21,80 Boa 
Não Não Não Não 

16/04/22 
0:00h às 
23:59h 

21,20 Boa 
Não Não Não Não 

22/04/22 
0:00h às 
23:59h 

33,97 Boa 
Não Não Não Não 

28/04/22 
0:00h às 
23:59h 

40,41 Boa 
Não Não Não Não 

ABRIL / 2022 

JARDIM ZOOLÓGICO – Partículas Inaláveis (MP10) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 
diário (50 

µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(250 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(420 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(500 µg/m3) 

04/04/22 
0:00h às 
23:59h 

38,94 Boa 
Não Não Não Não 



  

 
 

Página 81 

10/04/22 
0:00h às 
23:59h 

5,70 Boa 
Não Não Não Não 

16/04/22 
0:00h às 
23:59h 

4,13 Boa 
Não Não Não Não 

22/04/22 
0:00h às 
23:59h 

16,09 Boa 
Não Não Não Não 

28/04/22 
0:00h às 
23:59h 

10,21 Boa 
Não Não Não Não 

ABRIL / 2022 

IFB Campus Samambaia – Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 

diário (240 
µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(375 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(625 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(875 µg/m3) 

12/04/22 
0:00h às 
23:59h 

28,74 Boa Não Não Não Não 

18/04/22 
0:00h às 
23:59h 

47,84 
Boa 

Não Não Não Não 

24/04/22 
0:00h às 
23:59h 

44,80 
Boa 

Não Não Não Não 

30/04/22 
0:00h às 
23:59h 

46,47 
Boa 

Não Não Não Não 

MAIO / 2022 

RODOVIÁRIA – Partículas Inaláveis (MP10) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 

diário (150 
µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(250 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(420 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(500 µg/m3) 

04/05/22 
0:00h às 
23:59h 

55,59 Moderada 
Não Não Não Não 

10/05/22 
0:00h às 
23:59h 

46,28 Boa 
Não Não Não Não 
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16/05/22 
0:00h às 
23:59h 

37,08 Boa 
Não Não Não Não 

22/05/22 
0:00h às 
23:59h 

48,61 Boa 
Não Não Não Não 

28/05/22 
0:00h às 
23:59h 

106,27 Ruim 
Não Não Não Não 

MAIO / 2022 

JARDIM ZOOLÓGICO – Partículas Inaláveis (MP10) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 
diário (50 

µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(250 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(420 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(500 µg/m3) 

04/05/22 
0:00h às 
23:59h 

18,59 Boa 
Não Não Não Não 

10/05/22 
0:00h às 
23:59h 

13,59 Boa 
Não Não Não Não 

16/05/22 
0:00h às 
23:59h 

9,09 Boa 
Não Não Não Não 

22/05/22 
0:00h às 
23:59h 

25,92 Boa 
Não Não Não Não 

28/05/22 
0:00h às 
23:59h 

14,42 Boa 
Não Não Não Não 

MAIO / 2022 

IFB Campus Samambaia – Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 

diário (240 
µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(375 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(625 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(875 µg/m3) 

06/05/22 
0:00h às 
23:59h 

60,09 Boa Não Não Não Não 

12/05/22 
0:00h às 
23:59h 

66,37 
Boa 

Não Não Não Não 
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18/05/22 
0:00h às 
23:59h 

80,48 
Moderada 

Não Não Não Não 

24/05/22 
0:00h às 
23:59h 

56,54 
Boa 

Não Não Não Não 

30/05/22 
0:00h às 
23:59h 

84,81 
Moderada 

Não Não Não Não 

JUNHO / 2022 

RODOVIÁRIA – Partículas Inaláveis (MP10) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 

diário (150 
µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(250 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(420 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(500 µg/m3) 

03/06/22 
0:00h às 
23:59h 

80,51 Moderada 
Não Não Não Não 

09/06/22 
0:00h às 
23:59h 

73,12 
Moderada Não Não Não Não 

15/06/22 
0:00h às 
23:59h 

60,61 
Moderada Não Não Não Não 

21/06/22 
0:00h às 
23:59h 

54,40 
Moderada Não Não Não Não 

27/06/22 
0:00h às 
23:59h 

59,88 
Moderada Não Não Não Não 

JUNHO / 2022 

JARDIM ZOOLÓGICO – Partículas Inaláveis (MP10) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 
diário (50 

µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(250 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(420 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(500 µg/m3) 

03/06/22 
0:00h às 
23:59h 

27,99 Boa 
Não Não Não Não 

09/06/22 
0:00h às 
23:59h 

28,78 Boa 
Não Não Não Não 
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15/06/22 
0:00h às 
23:59h 

15,92 Boa 
Não Não Não Não 

21/06/22 
0:00h às 
23:59h 

Amostra 
Inválida 

- 
- - - - 

27/06/22 
0:00h às 
23:59h 

30,32 Boa 
Não Não Não Não 

JUNHO / 2022 

IFB Campus Samambaia – Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 

diário (240 
µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(375 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(625 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(875 µg/m3) 

05/06/22 
0:00h às 
23:59h 

59,70 Boa Não Não Não Não 

11/06/22 
0:00h às 
23:59h 

79,91 
Boa 

Não Não Não Não 

17/06/22 
0:00h às 
23:59h 

79,40 
Boa 

Não Não Não Não 

29/06/22 
0:00h às 
23:59h 

104,93 
Moderada 

Não Não Não Não 

JULHO / 2022 

RODOVIÁRIA – Partículas Inaláveis (MP10) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 

diário (150 
µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(250 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(420 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(500 µg/m3) 

03/07/22 
0:00h às 
23:59h 

40,44 Boa 
Não Não Não Não 

09/07/22 
0:00h às 
23:59h 

42,25 
Boa Não Não Não Não 

15/07/22 
0:00h às 
23:59h 

60,00 
Moderada Não Não Não Não 
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21/07/22 
0:00h às 
23:59h 

45,55 
Boa Não Não Não Não 

27/07/22 
0:00h às 
23:59h 

54,47 
Moderada Não Não Não Não 

JULHO / 2022 

JARDIM ZOOLÓGICO – Partículas Inaláveis (MP10) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 
diário (50 

µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(250 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(420 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(500 µg/m3) 

03/07/22 
0:00h às 
23:59h 

16,63 Boa 
Não Não Não Não 

09/07/22 
0:00h às 
23:59h 

16,16 Boa 
Não Não Não Não 

15/07/22 
0:00h às 
23:59h 

26,38 Boa 
Não Não Não Não 

21/07/22 
0:00h às 
23:59h 

21,11 Boa 
Não Não Não Não 

27/07/22 
0:00h às 
23:59h 

Amostra 
Inválida 

- 
- - - - 

JULHO / 2022 

IFB Campus Samambaia – Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

Data de 
Início da 

amostragem 
de 24h 

Período 
Monitorado 

Concentração 
MP10 (µg/m3) 

Qualidade 
do Ar 

Ultrapassou 
o padrão 

diário (240 
µg/m3) 

Nível de 
“Atenção” 

(375 
µg/m3) 

Nível de 
“Alerta” 

(625 
µg/m3) 

Nível de 
“Emergência” 
(875 µg/m3) 

05/07/22 
0:00h às 
23:59h 

56,59 Boa Não Não Não Não 

11/07/22 
0:00h às 
23:59h 

51,90 
Boa 

Não Não Não Não 

23/07/22 
0:00h às 
23:59h 

56,30 
Boa 

Não Não Não Não 
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29/07/22 
0:00h às 
23:59h 

73,16 
Boa 

Não Não Não Não 

1.12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nota-se que do ponto de vista geológico e geotécnico, apesar do risco de susceptibilidade a 
erosão ter sido classificado como “moderado” em grande parte da área e “alto” em alguns 
pontos, o mesmo não compromete o parcelamento urbano, visto que a implantação da 
infraestrutura promoverá a conservação do solo na área do Parcelamento. Essa classificação do 
risco como “alto” está relacionada a presença de diversas regiões com solo exposto ocasionadas 
pelos processos antrópicos desenvolvidos na região. Sendo assim, não apresenta restrições para 
a ocupação e implantação das obras de infraestruturas. Ressalta-se que os parâmetros 
geotécnicos/geológicos abordados no estudo não apontam quaisquer restrições a implantação 
do parcelamento. 

Recomenda-se que para a implementação de obras de infraestrutura, caso ocorra movimentação 
de terra em áreas com declividade mais acentuadas e retirada de cobertura vegetal do solo 
(deixam o solo exporto), sejam tomadas medidas a fim de evitar a ocorrência de processos 
erosivos. Contudo, para que possa haver maior controle dos processos erosivos, salienta-se a 
importância da realização de monitoramentos de processos erosivos durante a implantação do 
parcelamento, o qual visa a mitigação desses processos.  

A maior parte do empreendimento estará sobre a Unidade Geológica MNPpa Unidade Ardósia, 
sendo assim uma região muito plana e com a presença de Latossolo Vermelho e Latossolo 
Vermelho Amarelo. 

As declividades da área de estudo são predominantemente menores que 30% e não foi 
encontrado a presença de grotas/canais naturais na área de estudo devido possuir pouca 
variação na declividade, portanto sem restrições à ocupação de acordo com o Código Florestal 
(Lei nº 12.651/2012) e da Lei de Parcelamento do Solo (Lei 6766/1979).  

Ademais a poligonal do parcelamento não apresenta qualquer tipo de restrição ambiental, tais 
como áreas com declividade superior 30%, canais naturais de escoamento e APP em sua área. 

Desta forma conclui-se que o parcelamento de solo urbano em estudo é viável do ponto de vista 
técnico, desde que atendidas às exigências contidas na legislação ambiental, principalmente no 
que tange ao respeito ao zoneamento da área e normas de ocupação e uso do solo. 
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