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APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SETOR HABITACIONAL JÓQUEI CLUBE 

1.1 APRESENTAÇÃO 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um documento técnico sustentado pela legislação, que 
estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de 
parcelamento de solo urbano de elevado impacto ambiental ou de potencial de impacto 
ambiental.  

Este estudo corresponde ao Produto 02 do Contrato NUCCA/GECOP/DIRAF nº 97/2021, 
firmado entre a Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) e a Empresa Geo Lógica 
Consultoria Ambiental. 

O embasamento teórico e prático utilizado para a elaboração do presente EIA foi consolidado 
a partir de dados primários oriundos das informações coletadas em campo, além da obtenção 
de informações secundárias disponíveis em publicações técnico-científicas. 

O EIA apoiou-se, ainda, no Termo de Referência (TR), Doc. SEI-GDF n.° 3667290, expedido pelo 
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM –DF), em 
11/12/2017. 

Portanto, o presente Estudo de Impacto Ambiental do Setor Habitacional Jóquei Clube está 
organizado da seguinte forma: 

 CAPÍTULO I – APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO; 

 CAPÍTULO II – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO FÍSICO; 

 CAPÍTULO III - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICO - FLORA; 

 CAPÍTULO IV - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICO – FAUNA; 

 CAPÍTULO V - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO SOCIOECONÔMICO; 

 CAPÍTULO VI – PROGNÓSTICO AMBIENTAL; 

 APÊNDICE I – ACERVO DE MAPAS; 

 APÊNDICE II – DADOS DE LEVANTAMENTO DE CAMPO; 

 ANEXO I – ACERVO TÉCNICO E INSTITUCIONAL. 

O projeto para parcelamento da gleba denominada Setor Habitacional Jóquei Clube é oriundo 
de terras públicas pertencentes à TERRACAP, localizadas na Região Administrativa (RA) do 
Vicente Pires – RA XXX. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Razão Social: Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. 

CNPJ: 00.359.877/0001-73 

Endereço: Setor de Administração Municipal – SAM, Bloco “F”, Edifício TERRACAP – Brasília/DF 

CEP: 70620-000 

Telefone: (61) 3342-1994 
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Site: www.terracap.df.gov.br 

Fiscal do Contrato: Paulo Cesar Costa 

1.3 IDENTIFICAÇÃO EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS 

Razão Social: Geo Lógica Consultoria Ambiental EIRELI 

CNPJ: 04.657.860/0001-53 

Endereço: SRTVN 701 Ed. Centro Empresarial Norte Loja 100 – Brasília/DF 

CEP: 70719-903 

Telefone: (61) 3327-1777 

Site: www.geologicadf.com.br 

Responsável Técnico: Lázaro Oliveira 

1.4 EQUIPE TÉCNICA  

Profissional Profissão 
Registro no Conselho de 

Classe 

Cristiano Goulart Simas Gomes Geólogo CREA 10854/D-DF 

Lázaro Silva de Oliveira Engenheiro Florestal CREA 20159/D-DF 

Tiago Dantas Rocha Engenheiro Ambiental e Civil CREA 17396/D-DF 

Verena Felipe Mello Engenheira Florestal CREA 16460/D-DF 

Maria Júlia Martins Silva Bióloga CRBio 16950/04-D 

Bruno Alessandro Augusto Pena 
Correa 

Biólogo CRBio 117933/04-D 

Alexandre de Souza Portella Biólogo. Dr. em Ecologia CRBio 37850/04-D 

João Paulo Baldoni Klier Peres Biólogo CRBio 80616/04-D 

Willian Vaz Silva 
Biólogo. Msc em Zoologia. Dr 

em Ciências Ambientais 
CRBio 034688/04-D 

Marco Túlio Granja Poubel de 
Castro 

Engenheiro Ambiental CREA 22.499/D-DF 

André Luís Marinho da Costa 
Valentim 

Engenheiro Florestal CREA 31169-D-DF 

Marly Santos da Silva Geógrafa CREA 9895/D-DF 

Tânia Cristina da Silva Cruz Socióloga s/N 

Lucas Roberto Cotta Orlandi Economista CRE nº 3102 

Yuri Amaral Engenheiro Agrônomo CREA 16892934/D-GO 

Diego Mendes F. Melo Engenheiro Florestal CREA 28.313/D-DF 

Abel Eustáquio R. Soares Biólogo, Dr. em Botânica CRBio 98.509/04-D 
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Profissional Profissão 
Registro no Conselho de 

Classe 

Rafael Monteiro V. de Carvalho Biólogo CRBio 57.794/04-D 

Pedro Franarin Alves 
Engenheiro Ambiental, Msc. 
Em Gestão de Planejamento 

Ambiental 
CREA 12.927/D-DF 

Alexia Bambino Janiques de 
Matos 

Arquiteta  CAU/DF 231719-2 

George Henrique Gonçalves Geografo CREA 21802/D-DF 

Érick Marcel e Silva Viana Engenheiro Ambiental CREA 14.884/D-DF 
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2 ASPECTOS LEGAIS 

2.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

2.1.1 Uso e Ocupação do Solo 

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

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

• Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999 

Altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 (desapropriação por utilidade pública) 
e as Leis nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (registros públicos) e nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano), modificando o percentual de áreas 
públicas a serem consideradas no parcelamento urbano. 

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

Dentre os dispositivos legais que regem o parcelamento do solo no âmbito Federal, destaca-
se a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, que estabelece 
normas gerais de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 
em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental. 

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

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

2.1.2 Proteção dos Recursos Naturais 

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

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

A Lei nº 12.651 dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, altera asLeis: n° 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, n°9.393, de 19 de dezembro de 1996 e n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006, 
revoga as Lei n°4.771, de 15 de setembro de 1965, e n° 7.754, de 14 de abril de 1989, bem 
como a Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001,e dá outras providências. 
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A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. 
Por meio dela criou-se o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SINAMA), no qual o órgão 
consultivo e deliberativo é o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Um dos 
principais objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é compatibilizar o 
desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico. Para executar a Política foram criados instrumentos, entre eles a 
avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras. 

O CONAMA, órgão misto composto por representantes dos Governos e da sociedade civil, 
estabelece normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras por meio de Resoluções. Entre elas destacamos: a Resolução n° 001, de 23 de 
janeiro de 1986, que estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as 
diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos 
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, a Resolução nº 10, de 14 de dezembro 
de 1988, que define as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e a A Resolução Conama nº 237, 
de 19 de dezembro de 1997, estabelece as regras e etapas para o licenciamento ambiental e 
quais são as atividades potencialmente poluidoras sujeitas ao licenciamento. 

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC) com objetivos de estabelecer critérios e normas para a 
criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 

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

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

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

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

2.1.3 Licenciamento Ambiental e Avaliação de Impactos Ambientais 

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

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

A Resolução CONAMA nº 237/97 teve também como objetivo a revisão dos procedimentos e 
critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de 
licenciamento como instrumento de gestão ambiental, visando o desenvolvimento 
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sustentável, a melhoria contínua e a regulamentação de aspectos do licenciamento ainda não 
definidos pela legislação. Além disso estabelece critérios para o exercício da competência para 
o licenciamento e prevê a utilização das mais variadas formas de estudos ambientais como 
instrumento de avaliação de impacto para subsidiar o licenciamento. 

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

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

• Resolução CONAMA nº 13, de 6 de dezembro de 1990 

A Resolução CONAMA nº 13 estabelece normas referentes ao entorno das Unidades de 
Conservação visando à proteção dos ecossistemas ali existentes. 

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

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

A Resolução CONAMA nº 002, define parâmetros para a compensação ambiental e estabelece 
que o valor dos serviços necessários ao cumprimento da compensação será proporcional ao 
dano ambiental e não poderá ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para implantação 
do empreendimento. 

• Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 
da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

• Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 

Lei dos Crimes Ambientais dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

O Decreto nº 3.179/99, que regulamenta a Lei nº 9.605/98, dispõe sobre a especificação das 
sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. 

• Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 

A Lei nº 9.985, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, e o 
Decreto nº 4.330, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta artigos dessa Lei, estabelecem 
critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 
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Aplicável à área de estudo, verifica-se que o empreendimento se encontra na área de 
influência da APA do Planalto Central (administrados pelo IBAMA, por serem Unidades de 
Conservação Federal); 

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

• Resolução CONAMAnº 307, de 5 de julho de 2002 

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

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

O Código Florestal foi instituído inicialmente pela Lei nº 4.771/65, alterada pela Lei nº 
7.803/89 e com dispositivos acrescidos pela MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 

O atual código florestal dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e altera as Leis nº 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e nº 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965  nº 7.754, de 14 de 
abril de 1989 e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, e dá outras 
providências. 

2.1.4 Dispositivos Ambientais 

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

Dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal, regulamentada pelo Decreto nº 12.960, 
de 28 de dezembro de 1990, onde o Art. 11 da Lei regula o processo de licenciamento de 
parcelamento do solo. 

A Lei 41/89 sofreu duas alterações estabelecidas na- Lei- nº 1.399, de 10/3/97 (que dispõe 
sobre o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras) e na Lei nº 3277, de 
31/12/2003 (que dispõe sobre a composição de equipe multidisciplinar de que trata o art. 15 
da Lei n° 41, de 13 de setembro de 1989). 

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

2.2.1 Uso e Ocupação do Solo 

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

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal é originário da Lei 
Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009, somadas às alterações decorrentes da Lei 
Complementar nº 854 de 15 de outubro de 2012, da Lei Complementar nº 951 de 25 de março 
de 2019, e da Lei Complementar nº 986 de 30 de junho de 2021. 

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

• Lei Orgânica do DF 

A Lei Orgânica do DF tem o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade, garantindo o bem estar de seus habitantes e compreendendo o conjunto de 
medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, 
uso dos bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos para a população. 

• Lei nº 954, de 17 de novembro de 1995 

Dispõe sobre a alienação de lotes ou parcelas de terras públicas no Distrito Federal. 

• Lei nº 992, de 28 de dezembro de 1995 

Dispõe sobre os parcelamentos do solo para fins urbanos no Distrito Federal e dá outras 
providências. 

Esta Lei estabelece os parâmetros, objetivos e procedimentos a serem seguidos pelos 
interessados em parcelar o solo, discriminando as esferas administrativas nas quais o processo 
de parcelamento deverá passar. 

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

• Lei nº 1.823, de 13 de janeiro de 1998 

Aprova as áreas de estudo destinadas à implantação de setores habitacionais, objeto de 
aplicação da Lei nº 954/95. 
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Além destes dispositivos legais, o conjunto de normas técnicas editadas pelo IPDF, regula os 
projetos de parcelamento urbano no DF. 

• Decreto nº 19.045, de 20 de fevereiro de 1998 

Dispõe sobre os procedimentos para a apresentação de Projetos de Urbanismo e dá outras 
providências. Ficam estabelecidos os procedimentos para a apresentação de Projetos de 
Urbanismo com o objetivo de normatizar e padronizar estes documentos técnicos no âmbito 
do Distrito Federal. 

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

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

2.2.2 Licenciamento Ambiental e Avaliação de Impacto Ambiental 

O DF possui um conjunto de leis, decretos e portarias que formatam as políticas públicas 
ambientais 

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

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

Especificamente do Distrito Federal, a Lei Orgânica, em seu art. 289 parágrafo 1º, determina: 
“Os projetos de parcelamento do solo no Distrito Federal terão sua aprovação condicionada à 
apresentação de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, para fins de 
licenciamento.” 

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

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

2.2.3 Proteção dos Recursos Naturais 

• Decreto nº 14.783, de 17 de junho de 1993 

Dispõe sobre o tombamento de espécies arbóreo-arbustivas, como copaíba, pequi, buriti, 
peroba, ipê e outras, bem como estabelece normas para a aprovação dos processos de 
parcelamento do solo. 
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O Decreto nº 14.783/1993 prevê que a erradicação, o transplantio e a poda de espécies 
arbóreo-arbustivas situadas em zona urbana ou de extensão urbana, em área pública ou 
privada, só poderão ser executados mediante autorização das Administrações Regionais, 
ouvida a NOVACAP. A supressão de espécimes, nos casos de impossibilidade de técnica de 
transplantio, deverá ser compensada. 

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

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

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

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

Esse dispositivo legal, em seu art. 3º, classifica os Parques do Distrito Federal em Parques 
Ecológicos e Parques de Uso Múltiplo e constituem unidades de uso sustentável, instituídos 
pelo Poder Público, com objetivos e limites definidos. 

Os Parques Ecológicos devem possuir áreas de preservação permanente, nascentes, olhos 
d'água, veredas, matas ciliares, campos de murunduns ou manchas representativas de 
qualquer fitofisionomia do cerrado que abranjam, no mínimo, trinta por cento da área total 
da unidade. 

• Lei nº 1.869, de 21 de janeiro de 1998 

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

I. Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA; 

II. Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI; e 

III. Relatório de Impacto Ambiental Prévio – RIAP. 

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

• Lei nº 3.031, de 18 de julho de 2002 

Institui a Política Florestal do Distrito Federal.  
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3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O parcelamento do solo proposto tem por objetivo promover o loteamento da gleba do 
Jóquei, com a abertura de novas vias de circulação e a criação de lotes destinados aos usos 
residenciais multifamiliares, lotes mistos, do tipo: comercial, industrial e institucional, bem 
como áreas públicas classificadas como Espaços Livres de Uso Público – ELUP e Equipamentos 
Públicos Comunitários. 

O memorial descritivo (MDE) do projeto urbanístico mostra com detalhes as informações 
supracitadas sobre o empreendimento. 

Nome do empreendimento Setor Habitacional Jóquei Clube 

Área total da gleba 252,2336 hectares 

Áreas a serem parceladas 214,1354 hectares 

População estimada 51.981 habitantes 

Número de unidades imobiliárias 264 lotes de uso Misto/Residencial Multifamiliar 

3.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO EMPREENDIMENTO 

O projeto em tela é denominado Setor Habitacional Jóquei Clube, cuja poligonal é oriunda de 
terras públicas pertencentes à TERRACAP, localizadas na Região Administrativa (RA) do 
Vicente Pires – RA XXX,  

A poligonal de projeto é limitada: ao norte pela via DF-095, denominada Estrutural, que faz 
fronteira com a Vila Estrutural; a leste pelo Setor de Transportes e Cargas – STRC e Setor de 
Inflamáveis – SIN, situados na RA do SAI, e pela área denomina Lúcio Costa, situada na RA 
Guará; ao sul pela via DF-085, denominada Estrada Parque Taguatinga – EPTG; e a oeste pela 
via DF-087, denominada Estrada Parque Vale – EPVL; conforme pode ser visto na Figura 3.1, 
abaixo: 
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Figura 3.1: Localização do empreendimento 

 

Figura 3.2: Bacia e Unidade hidrográfica.  
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3.2 CONCEPÇÃO DO PROJETO 

A solução urbanística contempla a criação de 264 lotes privados, sendo 253 lotes de uso 
Misto/Residencial Multifamiliar (CSIIR 1 NO, CSIIR 2 NO e CSIIR 2), 10 lotes de uso 
Misto/Comercial (CSII 3), e 01 lote de uso Institucional (INST), mais áreas públicas formadas 
por 07 lotes para Equipamento Público (Inst.-EP) e áreas de Espaços Livres de Uso Público 
(ELUP). Além disso, o empreendimento prevê a implantação dos sistemas de infraestrutura 
necessários ao pleno funcionamento do parcelamento e a sua integração à malha urbana da 
região onde se insere.  

O dimensionamento dos lotes e usos propostos visa promover a oferta de moradia que atenda 
a população com faixa de renda diversificada, conforme vocação da Região Administrativa do 
Vicente Pires, demonstrada pela PDAD. O objetivo é promover a integração entre as pessoas. 
Vale alertar que parte dos lotes de uso residencial propostos é destinado, também, à criação 
de áreas comerciais e de serviços de abrangência tanto local quanto regional. 

O memorial descritivo (MDE) do projeto urbanístico mostra com detalhes as informações 
supracitadas sobre o empreendimento. 

 

Figura 3.3: Projeto de Urbanismo  
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Tabela 3.1: Percentuais de usos do empreendimento. (Fonte: MDE - ARIA,2021) 

 

3.3 POPULAÇÃO DE PROJETO 

No caso específico da Gleba do Jóquei, cuja poligonal possui 252,223 hectares, a população 
prevista para a área é de, aproximadamente, 51.981 habitantes, conforme encontra-se 
detalhado no MDE. 

3.4 INFRAESTRUTURA 

3.4.1 SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

As informações apresentadas a seguir são provenientes do Ofício SEI-GDF Nº 1965/2019 - 
NOVACAP/PRES/SECRE, elaborado pela Novacap, apresentado em resposta ao Ofício SEI-GDF 
Nº 1101/2019 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (Doc. SEI/GDF n.º 28065586). 

Número do Processo: 00111-00009409/2019-06  

Número do Documento: Ofício SEI-GDF Nº 1965/2019 - NOVACAP/PRES/SECRE  

Data de emissão: 26 de setembro de 2019  

De acordo com o Ofício supracitado, não existe sistema de drenagem implantado e/ou 
projetado e, portanto, não tem capacidade de atendimento. O empreendedor deverá elaborar 
um projeto de drenagem pluvial completo e específico para o local, sendo de sua inteira 
responsabilidade de acordo com o novo Termo de Referência e aprovado por essa Companhia. 
Deverá ser utilizada estrutura de amortecimento de vazão, dentro da poligonal do 
parcelamento em questão, de forma a obedecer ao previsto na Resolução n°09 da ADASA. No 
projeto de urbanismo deverá ser reservada área para instalação dessa estrutura.  

Soluções de Projeto: Em conformidade com as diretrizes da SEDUH, as estruturas de 
amortecimento de vazão de drenagem pluvial serão localizadas em áreas verdes de uso 
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público localizadas nas cotas inferiores do parcelamento. No estudo de concepção de 
drenagem também está sendo contemplada a implantação de dispositivos de amortecimento 
ao longo das calçadas do parcelamento, tais como jardins de chuva. Este estudo encontra-se 
em fase de contratação pela TERRACAP. 

3.4.1.1 Concepção prévia do projeto de drenagem 

O sistema de coleta e amortecimento do parcelamento da gleba denominada Setor 
Habitacional Jóquei Clube, cuja poligonal é oriunda de terras públicas pertencentes à 
TERRACAP, localizadas na Região Administrativa do Vicente Pires – RA XXX, será composto por 
diversos dispositivos convencionais de coleta, manejo e amortização das águas pluviais, por 
meio de redes coletoras em concreto armado, bocas de lobo do tipo qualidade e bacias de 
amortização, bem como emissário e lançamento final no córrego Vicente Pires. 

A contribuição para o sistema se dará pelo escoamento superficial nas vias, mas também 
receberá os efluentes provenientes dos lotes Misto/Residencial Multifamiliar (CSIIR 1 NO, 
CSIIR 2 NO e CSIIR ), Misto/Comercial (CSII 3) e uso Institucional (INST), previamente tratados 
e amortecidos individualmente de acordo com a vazão máxima de saída estipulada pela 
Resolução 9 da Adasa. 

A solução proposta mais aceita consiste na ‘amortização parcial das águas por meio de bacias 
intermediárias dispostas ao longo da rede, visando diminuir a vazão no final da mesma e 
amenizar o amortecimento na última bacia antes do lançamento no corpo hídrico.  
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Figura 3.4: Planta prévia do projeto de drenagem 

3.4.2 ENERGIA 

As informações apresentadas a seguir são provenientes do Estudo de Conexão n.º 15/2020 - 
CEB-D/DG/DD/SOE/GPQS, elaborado pela Companhia Energética de Brasília (CEB), Gerência 
de Planejamento Elétrico e de Qualidade do Serviço. 

Número do Processo: SEI 00111-00009409/2019-06.  

Número do Documento: Estudo de Conexão n.º 15/2020 - CEB-D/DG/DD/SOE/GPQS  

Data de emissão: 10 de março de 2020  

De acordo com o estudo supracitado,  verifica-se que as condições atuais da subestação Guará 
não permitem que o Setor Habitacional Jóquei Clube seja por ela atendido. Para o 
atendimento ao empreendimento em questão, será necessária a implementação de uma nova 
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subestação. A Subestação Jóquei Clube (SE JC) será energizada a partir do seccionamento da 
Linha entre as Subestações Taguatinga (SE TG) e Taguatinga Norte (SE TN) e deverá estar 
localizada na área mostrada na figura abaixo. 

 

Figura 3.5: Área de interesse da CEB para implantação da Subestação Jóquei Clube Fonte: 
Estudo de Conexão n.º 15/2020 - CEB-D/DG/DD/SOE/GPQS, 2020. 

 

Figura 3.6: Detalhe do Geoelétrico de 2016 da CEB-D. 

Fonte: Estudo de Conexão n.º 15/2020 - CEB-D/DG/DD/SOE/GPQS 
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O atendimento ficou definido como segue:  

“1. Construção de nova subestação no lote a ser destinado pela TERRACAP 
para essa finalidade; 1.1 Subestação com 1 transformador, com previsão 
para mais duas unidades, 138/13,8 kV - 20/26/32 MVA com LTC, conexões 
de 138 e 13,8 kV, preparada para instalação de subestação móvel, 2 
entradas de linha de 138 kV e espaço para uma terceira, 8 alimentadores, 2 
cubículos para serviço auxiliar, 1 cubículos para bancos de capacitores, 1 
cubículo de interligação e 1 bancos de capacitores de 6,0 MVAr. 1.2 
Seccionamento da LD 138 kV Taguatinga X Taguatinga Norte para 
atendimento a SE Jóquei Clube.”  

Soluções de Projeto: na elaboração do projeto está prevista área pública para implantação da 
Subestação Jóquei Clube, conforme locação indicada pela CEB, no trecho norte do 
parcelamento, próximo à via Estrutural. 

3.4.3 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) 

As informações apresentadas a seguir são provenientes do Relatório Técnico EPRC-20/005, 
elaborado pela Superintendência de Projetos, Gerência de Concepção de Macrossistemas da 
Companhia de Água e Esgoto de Brasília, apresentado em resposta ao Ofício SEI nº 1123/2019 
– TERRACAP/DITEC/ADTEC. 

Número do Processo: SEI nº 00111-00009409/2019-06  

Número do Documento: Relatório Técnico EPRC-20/005  

Data de emissão: 03 de abril de 2020;  

Informações Atualizadas: Não há sistema de abastecimento implantado ou projetado para 
atendimento do empreendimento. No entanto, a área possui redes de distribuição e adutora 
nas proximidades. Será possível o atendimento do sistema existente.  

- Há interferência da poligonal do projeto proposto com o sistema de abastecimento de 
água da localidade. 
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Figura 3.7: Redes de distribuição de água nas proximidades do empreendimento 

Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/0005, 21020 

 

Figura 3.8: Interferência do empreendimento com rede de água de PVC-85 e FF-100. 

Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/0005, 21020 

Produto de Consultoria - EIA Capítulo 1 (82474893)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 25



 

 
 

Página 26 

 

Figura 3.9: Interferência do empreendimento com rede de água de PEAD-180. 

Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/0005, 21020 

 

Figura 3.10: Ponto de Derivação no Sistema de Abastecimento de Água. 

Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/0005, 21020 

Produto de Consultoria - EIA Capítulo 1 (82474893)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 26



 

 
 

Página 27 

 

Figura 3.11: Ponto de derivação na SAT.TAG.011. 

Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/0005, 21020 

 

Figura 3.12: Sistema de Abastecimento proposto com indicação da área do reservatório. 

Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/0005, 21020 

Os recobrimentos e faixas de servidão que devem ser mantidos para proteção das tubulações 
de água são apresentados na tabela reproduzida a seguir: 
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Tabela 3.2: Largura da faixa de servidão e Recobrimentos mínimos exigidos para redes de 
água. (Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/005, 2020). 

 

Em conclusão foi informado pela CAESB que:  

“verifica-se que o atendimento com sistema de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário é tecnicamente viável, considerando que a ocupação 
do empreendimento será gradual, havendo assim, tempo hábil para a 
implantação das melhorias previstas para os referidos sistemas. Os projetos 
para atendimento com água e esgoto poderão ser desenvolvidos pela 
CAESB, porém só terão início após a apresentação do urbanismo aprovado” 

Soluções de Projeto: No que diz respeito às interferências com redes existentes: Ambas as 
redes de abastecimento de água que interferem com a poligonal têm suas faixas de servidão 
inseridas na planta do projeto urbanístico e verifica-se que estão localizadas em áreas públicas 
não passíveis de edificação. Foi proposto um lote no extremo nordeste da área do projeto, 
que será destinado às infraestruturas de abastecimento de água requeridas pela CAESB. O 
referido projeto será elaborado pela CAESB, após aprovação do urbanismo, conforme 
manifestação supracitada. 

3.4.4 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) 

As informações apresentadas a seguir são provenientes do Relatório Técnico EPRC-20/005, 
elaborado pela Superintendência de Projetos, Gerência de Concepção de Macrossistemas da 
Companhia de Água e Esgoto de Brasília, apresentado em resposta ao Ofício SEI nº 1123/2019 
– TERRACAP/DITEC/ADTEC. 

Segundo o Relatório supracitado, não há sistema de esgotamento sanitário implantado ou 
projetado para atendimento do empreendimento. No entanto, por estar inserida dentro da 
malha urbana, a área possui redes coletoras e interceptores nas proximidades.  

Produto de Consultoria - EIA Capítulo 1 (82474893)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 28



 

 
 

Página 29 

 

Figura 3.13:Redes de Figura 3.14: 

Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/0005, 21020 

Esgotamento sanitário nas proximidades do empreendimento. 

Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/0005, 21020 

Além disso, não há interferência da poligonal do projeto proposto com o sistema de 
esgotamento sanitário da localidade. O sistema de esgotamento sanitário que atende a região 
do empreendimento é o da ETE Melchior. Atualmente, tanto a carga hidráulica quanto a carga 
orgânica desta unidade já ultrapassaram o limite operacional previsto em projeto. Entretanto, 
considerando que a ETE Melchior passará por melhorias e que a ocupação do 
empreendimento será gradual, será possível a sua interligação ao SES existente, com ponto 
viável no interceptor existente (PEAD-400) para interligação do sistema de esgotamento 
sanitário a ser implantado.  
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Figura 3.15:Ponto de ligação ao SES da CAESB, para atendimento do empreendimento. 

Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/0005, 21020 

 

Figura 3.16:Detalhe do Ponto de ligação ao SES da CAESB, para atendimento do 
empreendimento. 

Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/0005, 21020 

Produto de Consultoria - EIA Capítulo 1 (82474893)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 30



 

 
 

Página 31 

Este sistema contempla a exportação dos esgotos coletados para a bacia do Rio Melchior, 
através de transposição de bacia. Assim, o esgoto sanitário dessa região será tratado 
juntamente com o de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, complexos urbanos cujo sistema 
de esgotamento se encontra em operação. 

Em conclusão foi informado pela CAESB que:  

“verifica-se que o atendimento com sistema de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário é tecnicamente viável, considerando que a ocupação 
do empreendimento será gradual, havendo assim, tempo hábil para a 
implantação das melhorias previstas para os referidos sistemas. Os projetos 
para atendimento com água e esgoto poderão ser desenvolvidos pela 
CAESB, porém só terão início após a apresentação do urbanismo aprovado” 

Soluções de Projeto: No que diz respeito às interferências com redes existentes: Ambas as 
redes de abastecimento de água que interferem com a poligonal têm suas faixas de servidão 
inseridas na planta do projeto urbanístico e verifica-se que estão localizadas em áreas públicas 
não passíveis de edificação. Foi proposto um lote no extremo nordeste da área do projeto, 
que será destinado às infraestruturas de abastecimento de água requeridas pela CAESB. 

O Relatório Técnico EPRC-20/005 ainda apresenta alguns critérios de projeto e projeção de 
vazão relacionados ao Sistema de esgotamento Sanitário (SES), tais como:  

a) Coeficiente de retorno (C): 0,8 

b) Coeficiente de vazão mínima (K3): 0,50 

c) Taxa de infiltração em ramais condominiais e redes coletoras: 0,05 L/s/km 

d) Taxa de infiltração em Interceptor e emissário: 0,3 L/s/km 

e) Diâmetro mínimo da Rede Pública: 150 mm 

f) Diâmetro mínimo de Ramal Condominial: 150 mm 

g) Diâmetro máximo de rede no passeio: 200 mm 

h) Profundidade máxima da rede no passeio: 2,5m 

i) Profundidade máxima da rede no passeio com ligação predial: 1,8 m 

j) Profundidade máxima da rede no leito da via ou área verde: 3,5 m 

k) Distância máxima entre Poços de Visita (PV): 80 m 

l) Distância máxima entre CI’s do ramal condominial: 50 m 

m) Declividade mínima: 0,005 m/m 

n) Lâmina máxima (redes, interceptores e emissários): 75% 

o) Lâmina máxima (ramal condominial): 45% 
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¹ Dado referente ao ano de 2016 (Fonte: Plano Distrital de Saneamento – PDSB, 2017). 

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

3.4.5 RESÍDUOS SÓLIDOS (LIMPEZA URBANA) 

As informações apresentadas a seguir são provenientes do Ofício Nº 864/2020 - SLU/PRESI, 
elaborado Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), apresentado em resposta ao 
O�cio SEI-GDF Nº 1125/2019 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC. 

Número do Processo: 00111-00009409/2019-06  

Número do Documento: Ofício Nº 864/2020 - SLU/PRESI;  

Data de emissão: 04 de junho de 2020;  

Informações Atualizadas: 

“ O SLU realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais nas 
proximidades do projeto urbanístico para o Setor Habitacional Quaresmeira 
- SHQ, localizado na RA X – Guará. Por essa razão pode-se afirmar que não 
haverá impacto significativo quanto à capacidade de realização dos serviços 
de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 
domiciliares gerados, uma vez que o SLU encontra-se equipado e preparado 
para executar a coleta na área de ocupação prevista, desde que o volume 
dos resíduos categorizados como domiciliares esteja dentro do limite citado 
no parágrafo anterior” (120 litros por dia). “O gerador deverá providenciar 
por meios próprios os recipientes necessários para o acondicionamento dos 
resíduos sólidos gerados para a coleta, observando as características dos 
resíduos e seus quantitativos, quando o resíduo em questão se enquadrar na 
Classe II A, este poderá ser armazenado em contêineres e/ou tambores, e 
em tanques, desde que acondicionado em sacos plásticos, de acordo com a 
ABNT NBR 11174:1990, a classificação dos sacos plásticos utilizados para o 
acondicionamento dos resíduos domiciliares deverá estar de acordo com a 
NBR 9191:2008”” 
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Soluções de Projeto: O sistema viário do parcelamento foi dimensionado com raios de giro e 
largura de pistas adequadas para a circulação dos caminhões de coleta de resíduos sólidos 
utilizados pelo SLU. Todos os lotes projetados terão acesso direto por via pública. 

3.5 RESTRIÇÕES AMBIENTAIS 

3.5.1 PDOT 

A gleba em pauta está localizada na Unidade de Planejamento Territorial Central Adjacente 2, 
que engloba as Regiões Administrativas do Vicente Pires, SIA, Águas Claras, Guará, Arniqueira, 
Núcleo Bandeirantes e Riacho Fundo. No Zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT (Lei Complementar no 803, de 25 de abril 
de 2009), o trecho da Região Administrativa do Vicente Pires, onde se encontra a poligonal do 
Empreendimento Jóquei, se insere na Zona Urbana Consolidada (ZUC), conforme Figura 3.17, 
abaixo. O art. 73° informa que a Zona Urbana Consolidada – ZUC tem por objetivo desenvolver 
“as potencialidades dos núcleos urbanos, incrementando-se a dinâmica interna e 
melhorando-se sua integração com áreas vizinhas, respeitadas as seguintes diretrizes: 

“I. promover o uso diversificado, de forma a otimizar o transporte público e 
a oferta de empregos;  

II. otimizar a utilização da infraestrutura urbana e dos equipamentos 
públicos”. 

"  

Figura 3.17: AID perante o PDOT. 
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3.5.2 Zoneamento da APA 

3.5.3 Zoneamento Ecológico Econômico 

3.5.3.1 Zona e Subzona 

Com base no Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal, formalizado pela Lei 
Distrital n° 6269, de 29 de janeiro de 2019, o Empreendimento está situado na Zona Ecológica-
Econômica de Dinamização Produtiva com Equidade – ZEEDPE. Dentre os objetivos da 
ZEEDPE, destacam-se: 

a) Promover a geração de emprego e renda consoante à vocação desta zona; 

b) Promover a redistribuição das atividades produtivas nos núcleos urbanos 
consolidados, buscando a geração de emprego e renda para inclusão das 
populações vulneráveis; 

c) Garantir a multifuncionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de 
áreas e lotes institucionais para qualificação e expansão do sistema de 
mobilidade e suas infraestruturas, propiciando a formação de núcleos 
urbanos compactos; 

d) Implementar a interligação viária entre as novas centralidades propostas, 
assegurando a integração entre os diferentes modais de transportes, 
priorizando os não- motorizados; 

e) Estimular a adoção de novas tecnologias edilícias e arquitetônicas 
referentes à eficiência energética e ao reuso de água; 

f) Assegurar a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intra-
urbanas, como parte da estratégia de manutenção da permeabilidade do 
solo, infiltração, recarga, manejo de águas pluviais e melhoria do 
microclima urbano, atendendo às especificidades de cada subzona. 

Assim sendo, é notório a compatibilidade do Empreendimento com os objetivos dessa Zona, 
conforme ilustrado a seguir: 
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Figura 3.18: Empreendimento compatibilizado com a Zona Ecológica-Econômica de 
Dinamização Produtiva com Equidade – ZEEDPE. 

Com relação a Subzona, o Empreendimento está situado na Subzona de Dinamização 
Produtiva com Equidade 3 – SZDPE 3. Dentre os objetivos da SZDPE 3, destacam-se: 

“ a) Conferir prioridade máxima ao monitoramento, controle e fiscalização com 
vistas ao combate aos parcelamentos irregulares do solo nas áreas de 
contribuição de reservatórios e Áreas de Proteção de Mananciais – APM; 

b) Assegurar o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compatível 
com os riscos ecológicos, os padrões e intensidade de ocupação humana e a 
capacidade de suporte ecológica dos recursos hídricos;  

c) Observar, no estabelecimento de empreendimentos nesta subzona, a 
manutenção dos níveis de permeabilidade do solo, a compatibilização com os 
riscos ecológicos (...), a harmonização com os elementos da paisagem na qual 
se inserem e os serviços ecossistêmicos a eles associados, assegurando 
soluções à capacidade de suporte ecológica do território;  

d) Assegurar o estabelecimento de Sistema de Áreas Verdes Permeáveis 
Intraurbanas, com uso preferencial de espécies nativas do Cerrado para 
maximização da infiltração e recarga de águas pluviais e melhoria do 
microclima dos espaços; 

Produto de Consultoria - EIA Capítulo 1 (82474893)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 35



 

 
 

Página 36 

e) Garantir a implantação de Atividades Produtivas de Natureza N3, de modo a 
não sobrecarregar a área central de Brasília (Plano Piloto) e minimizar os 
fluxos de transporte.” 

  

Figura 3.19: Empreendimento compatibilizado com a Subzona de Dinamização Produtiva 
com Equidade 3 – SZDPE 3. 
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3.5.3.2 Risco ecológico de contaminação de solos 

 

Figura 3.20: Empreendimento compatibilizado com o Risco Ecológico de Contaminação do 
Subsolo. 

Com relação ao Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo, o Empreendimento está 
situado, integralmente, em classe 4, de Risco Alto. Cabe destacar que grande parte do DF se 
situa na classe de Risco Alto, correspondendo a 58% do território. Além disso, as soluções 
urbanísticas apresentadas no âmbito do MDE já contemplaram este risco, bem como a 
implantação de infraestrutura urbana compatível com o Setor Habitacional Jóquei Clube. 

A seguir, ilustra-se a compatibilização do Empreendimento com o Risco Ecológico de 
Contaminação do Subsolo. 
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Figura 3.21: AID perante o risco ecológico de contaminação de Subsolos (ZEE). 

Verificar se é possível colocar o próximo mapa nesta mesma página. 
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3.5.3.3 Risco ecológico de perda de solos por erosão 

 

Figura 3.22: Empreendimento compatibilizado com o Risco Ecológico de Perda de Solo por 
Erosão. 

Já com relação ao Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão, o Empreendimento está 
integralmente na classe Baixo.  

Contudo, para evitar e inibir o desenvolvimento dos processos erosivos, o Empreendimento 
será implantado por meio de projetos de urbanismo e de infraestrutura que garantem a 
execução das obras de forma planejada. A adoção de critérios técnicos e normativos de 
engenharia e de planejamento urbano são a premissa do empreendimento. O planejamento 
ambiental também é parte do conceito do empreendimento, que se traduz nos Programas 
Ambientais a serem implementados durante as obras e durante a operação. 

Adicionalmente, vale ressaltar que cerca de 32% da gleba do empreendimento será 
constituída por área permeável/área verde, contribuindo para a preservação da cobertura 
vegetal garantindo, assim, a proteção do solo contra o surgimento dos processos erosivos.  

A seguir, ilustra-se a compatibilização do Empreendimento com o Risco Ecológico de Perda de 
Solo por Erosão. 
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Figura 3.23: AID: risco ecológico de perda de solos por erosão (ZEE). 

Risco ecológico de perda de recarga de aquíferos 

 

Figura 3.24: Empreendimento compatibilizado com o Risco Ecológico de perda de recarga de 
aquíferos. 
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No que concerne ao Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero, o 
Empreendimento Jóquei está situado na classe 3 – Médio Risco, conforme pode ser visto na 
figura abaixo.  

Segundo o ZEE-DF, “a contaminação dos aquíferos, sua superexplotação e a ocupação 
inadequada de suas áreas de recarga, representam as maiores ameaças para às sociedades 
humanas (...); A ocupação inadequada de suas áreas de recarga representa um desafio muito 
expressivo nas regiões metropolitanas do país e do mundo (Cavalcante e Sabadia, 1992). Este 
é o caso do Distrito Federal (...).” De fato, sabe-se que as áreas prioritárias para o 
desenvolvimento dos ambientes urbanos no DF estão sobre áreas de recarga, mais planas.  

Inicialmente, destaca-se que 58,8% do território do DF encontra-se em classe 4. No entanto, 
o empreendimento foi concebido de forma a permitir a máxima infiltração da água pluvial no 
solo, garantindo a recarga do aquífero. Isso se traduz em números: cerca de 32% da gleba do 
será constituída por área permeável, configuradas na forma de ELUPs, áreas permeáveis nos 
lotes e soluções de drenagem sustentável, em consonância com as premissas estabelecida 
pelo ZEE-DF. 

A seguir, ilustra-se, em detalhe, a compatibilização do Empreendimento com o Risco Ecológico 
de Perda de Área de Recarga de Aquífero. 

 

Figura 3.25: AID perante o risco de perda de recarga de aquíferos (ZEE). 
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3.5.3.4 Risco ecológico de perda de cerrado nativo 

 

Figura 3.26: Empreendimento compatibilizado com o Risco Ecológico de perda cerrado 
nativo. 

Finalmente, com relação ao Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado 
Nativo, o Empreendimento situado nas classes de Risco Alto.  

Destaca-se que, em campo, através do Inventário Florestal, será apresentada a realidade da 
vegetação local. Existe cerrado nativo em diferentes estágios de conservação. Porém, de 
modo geral, a área se apresenta com alto grau de antropização, verificados através do 
descarte de material (resíduos de obra civil, lixo, etc.), além do corte seletivo, sinais de 
queimada e ocupações irregulares. Ou seja, a realidade atual do empreendimento não reflete 
as características do ZEE. 

A aprovação da proposta de compensação florestal, bem como a assinatura do respectivo 
termo de compromisso são instrumentos obrigatórios no âmbito do processo de obtenção da 
Autorização de Supressão de Vegetação. Haja vista que o impacto gerado pela supressão não 
é mitigável, este será compensado nos moldes da legislação vigente (Decreto n.° 
39.469/2018). 

A seguir, ilustra-se em detalhe, a compatibilização do Empreendimento com o risco de perda 
de Cerrado: 
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Figura 3.27: AID perante o risco de perda de cerrado nativo (ZEE). 

3.5.4 Áreas Protegidas 

Destaca-se que não há Áreas de Preservação Permanente ou faixas non edificantes oriundas 
de canais naturais de escoamento superficial. 

3.5.4.1 Unidades de Conservação 

Com relação à área projetada pelo urbanismo (ADA – Meios físico e biótico), o 
empreendimento não se encontra em nenhuma Unidade de Conservação. Em um raio de 3 
km do empreendimento se encontram outras Zonas da APA do Planalto Central, Floresta 
Nacional de Brasília, Parque Nacional de Brasília, Parque Urbano da Vila Estrutural, Parque 
Ecológico de Águas Claras e o Parque Ecológico Ezechias Heringer (Figura 3.28). 

Produto de Consultoria - EIA Capítulo 1 (82474893)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 43



 

 
 

Página 44 

 

Figura 3.28: Unidades de Conservação em um raio de 3 km do empreendimento. 
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4 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

A alternativa locacional do empreendimento partiu do Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial do Distrito Federal – PDOT, instrumento que apresenta os parâmetros de 
desenvolvimento e gestão do território para todo o DF, no qual o empreendimento localiza-
se em Zona Urbana Consolidada e definida como uma área de oferta habitacional. Da mesma 
forma a área é classificada no âmbito do ZEE como Subzona de Dinamização Produtiva com 
Equidade. 

Além disso, a poligonal do empreendimento não possui restrições ambientais, ou seja, não há 
Áreas de Preservação Permanente ou faixas non edificantes oriundas de canais naturais de 
escoamento superficial. 

Ademais, o projeto está em conformidade com as diretrizes urbanísticas emitidas pela 
Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, por meio do Estudo 
Territorial Urbanístico – ETU-01/2021, aplicável ao Setor Habitacional Jóquei Clube, aprovado 
por meio da Portaria n° 36, de 20 de maio de 2021. 

Diante do exposto, dentre as alternativas locacionais existentes para a habitação no âmbito 
do Distrito Federal, a área em questão foi escolhida pelo governo. Desse modo, devido à 
aptidão habitacional da área, o processo de transformação em um parcelamento urbano deve 
ser entendido como uma mudança que irá resultar em bons desempenhos quanto aos 
benefícios referentes ao meio ambiente urbano, atendendo ao que determina o arcabouço 
legal de planejamento e gestão do território vigente. 

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

4.1 RESTRIÇÕES AMBIENTAIS 

Destaca-se que não há restrições ambientais para o empreendimento, haja vista que não 
existem restrições ambientais quanto ao zoneamento, áreas de preservação permanente, 
canais de escoamento naturais, dentre outros. 
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5 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A seguir, são apresentadas as áreas de influência definidas para este estudo. 

5.1 MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 

 As áreas de influência dos meios físico e biótico se encontram representadas na Figura 5.2, 
5.1 abaixo: 
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Figura 5.1: Áreas de Influência dos meios físico e biótico. 

5.2 MEIO SOCIOECONÔMICO 

A Área Diretamente Afetada (ADA) do meio socioeconômico foi definida como a área 
correspondente a poligonal de estudo, ou seja, a totalidade da gleba, contemplando as áreas 
edificáveis e não edificáveis. 

Com relação a Área de Influência Direta (AID) decidiu-se por delimitar as Regiões 
Administrativas (RAs) que poderão sofrer impactos sociais diretos com a implantação e 
operação do empreendimento, no que tange à oferta de serviços (comércio, lazer, saúde, 
educação, segurança, etc.), mobilidade urbana e infraestrutura. Sendo assim, considerou-se 
as RAs do Guará, de Vicente Pires e do Setor de Indústrias e Abastecimento – SIA, e da Cidade 
Estrutural – Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA. 

Além disso, neste estudo socioeconômico, decidiu-se por delimitar a AII como as Regiões 
Administrativas – RA, ligadas indiretamente ao empreendimento, mas com as quais possa 
haver algum tipo de interligação, tais como aumento do fluxo de automóveis, uso do comércio 
e equipamentos públicos e referenciais de centralidade. As informações levantadas serão a 
partir de fontes secundárias. Diante do exposto, as RAs consideradas são: Águas Claras e Park 
Way. 

Diante do exposto, as áreas de influência do meio socioeconômico se encontram 
representadas na Figura 5.2, abaixo: 
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Figura 5.2: Áreas de Influência do Meio Socioeconômico. 
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