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

no qual são identificados e avaliados os impactos ambientais

que um projeto irá causar em determinado ambiente. Neste

estudo são apresentadas medidas preventivas, mitigadoras ou

compensatórias aos impactos ambientais negativos, bem como

as potencializadoras dos impactos positivos.

O EIA é um importante instrumento de avaliação de impactos

ambientais exigido pelas Resoluções do Conselho Nacional do

Meio Ambiente - CONAMA nº 01/86 e nº 237/97. O EIA do Setor

Habitacional Jóquei Clube (SHJC) foi elaborado por equipe

técnica multidisciplinar, composta por especialistas dos meios

físico, biótico e socioeconômico, de acordo com as normas

ambientais vigentes e com base em Termo de Referência (TR)

fornecido pelo órgão ambiental licenciador, IBRAM (Instituto

Brasília Ambiental).

APRESENTAÇÃO

O RIMA é um instrumento importante para garantir a

participação de todos no processo de licenciamento

ambiental. Não deixe de ler o documento até o final, e caso

ainda permaneça alguma dúvida, entre em contato conosco.

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é um documento que

apresenta de forma objetiva e com linguagem acessível à comunidade

as vantagens e desvantagens de um projeto. Nesse contexto, este

RIMA apresenta os principais pontos abordados no EIA do Setor

Habitacional Jóquei Clube (SHJC).
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Os dados da empresa consultora, responsável pela elaboração dos estudos ambientais, assim como do responsável pela obra, são

apresentados a seguir, e podem ser utilizados em caso de dúvidas em relação ao Setor Habitacional Jóquei Clube (SHJC).

Consultora Empreendedor

Nome/Razão Social

Endereço

Representante Legal

Pessoa de Contato

CNPJ

Geo Lógica Consultoria Ambiental EIRELI

04.657.860/0001-53

SRTVN 701 Ed. Centro Empresarial Norte Loja 100 

– Brasília/DF

Lázaro Oliveira 

F. (61) 3327-1777

igor@geologicadf.com.br

Cristiano Goulart Simas Gomes

Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP

00.359.877/0001-73

Setor de Administração Municipal – SAM, Bloco “F”, 

Edifício TERRACAP – Brasília/DF

Paulo Cesar Costa

F. (61) 3342-1994

Paulo Cesar Costa
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Para que uma obra como o Setor Habitacional Jóquei Clube

ocorra é preciso realizar uma série de estudos para se analisar

a viabilidade ambiental, social e econômica do

empreendimento. Parte importante destes estudos ocorre

dentro do processo de licenciamento ambiental, no qual são

realizados os procedimentos necessários para a obtenção das

licenças ambientais.

No caso do Setor Habitacional Jóquei Clube, nesta primeira

etapa do licenciamento ambiental, foi necessária a elaboração

de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para analisar a

viabilidade ambiental de sua construção. O EIA é um

documento com linguagem técnica, que sempre é

acompanhado de um Relatório de Impacto Ambiental - RIMA,

que, conforme comentado anteriormente, traduz o conteúdo

do EIA para uma linguagem mais amigável e acessível.

O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Empreendimento - organização formada para

estabelecer algum tipo de negócio. Pode ser uma rodovia,

uma indústria ou uma usina hidrelétrica, por exemplo.

As análises do EIA iniciam retratando a situação atual em termos

ambientais, sociais e econômicos da região que será afetada pelo

empreendimento, para a partir de então fazer uma projeção das

possíveis mudanças que podem ocorrer em decorrência das obras e

da operação do empreendimento. Em seguida são propostas ações

que devem ser executadas pelo empreendedor para mitigar ou

compensar os impactos negativos. O estudo aborda o meio físico

(clima, solo e água, por exemplo), biótico (plantas e animais) e

antrópico (presença humana) da região.

Através da análise do EIA/RIMA, o IBRAM (Instituto Brasília Ambiental)

avaliará se o Setor Habitacional Jóquei Clube é ambientalmente viável.

Antes de formalizar sua análise, no entanto, deverá ser realizada uma

Audiência Pública, na qual toda a população e entidades

interessadas podem tirar dúvidas e se manifestar em relação ao

empreendimento. Havendo consenso na Audiência Pública, e o órgão

ambiental aprovando o estudo, será fornecida a Licença Prévia (LP).
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Quando emitida, a Licença Prévia deverá conter uma série de

condicionantes, que devem ser cumpridas para que se

concretize a próxima etapa, ou seja, para a emissão da Licença

de Instalação (LI).

Nesta etapa, que precede a LI, serão discutidas mais

detalhadamente as ações que vão compor os chamados

Programas Ambientais, que deverão ser executados para

prevenir, mitigar e compensar os impactos negativos do

empreendimento. Quando as condicionantes da LP forem

plenamente atendidas e os Programas Ambientais atenderem

às diretrizes da legislação e do órgão ambiental responsável

pelo licenciamento, será emitida a Licença de Instalação, e só

então serão iniciadas as obras de instalação do

empreendimento.

Da mesma forma que na licença anterior, a LI também deverá

conter condicionantes que o empreendedor deverá atender

para a etapa seguinte.

Assim, após a conclusão das obras e tendo sido atendidas todas as

condicionantes da Licença de Instalação, será emitida a Licença de

Operação (LO), e então será possível iniciar a operação do

empreendimento.

Mesmo após a LO, o processo de licenciamento ambiental continua,

pois demandará renovação desta licença e a possível continuidade da

execução de alguns programas ambientais de monitoramento.

08
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Vista aérea do Jóquei Clube.
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AS OBRAS
O futuro Setor Habitacional Jóquei Clube tem previsão para ser

implantado na Região Administrativa (RA) de Vicente Pires – RA

XXX, na antiga área ocupada pelo Jóquei Clube de Brasília, em

terras públicas pertencentes à TERRACAP, entre duas das

principais vias de circulação do Distrito Federal, a Via Estrutural

e a Via EPTG.

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

denominada 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

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.

Parcelamento do solo urbano é a divisão da terra em

unidades juridicamente independentes, com vistas à

edificação, podendo ser realizado na forma de

loteamento, desmembramento e fracionamento, sempre

mediante aprovação do órgão competente.

10
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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.

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.

RIMA I Setor Habitacional Jóquei Clube – SHJC 11

CONCEPÇÃO DO PROJETO

Proposta urbanística.
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PERCENTUAIS DE USO DO EMPREENDIMENTO
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De acordo com a NOVACAP, não existe sistema de drenagem implantado

e/ou projetado na região. O empreendedor irá elaborar um projeto de

drenagem pluvial completo e específico para o local.

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.

Em conformidade com as diretrizes da SEDUH, as estruturas de

amortecimento de vazão de drenagem pluvial serão localizadas em áreas

verdes de uso 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.

O sistema de coleta e amortecimento do parcelamento, 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.

RIMA I Setor Habitacional Jóquei Clube – SHJC 13

- INFRAESTRUTURA

Sistema de Drenagem de Águas Pluviais

Planta prévia do projeto de drenagem.
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De acordo com a CEB, 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 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.

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.

RIMA I Setor Habitacional Jóquei Clube – SHJC 14

- INFRAESTRUTURA

Energia

Área de interesse (em amarelo) da CEB para implantação da Subestação 

Jóquei Clube.

Via Estrutural
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De acordo com a CAESB, não há sistema de abastecimento implantado ou

projetado para atendimento do empreendimento. No entanto, 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.

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.

RIMA I Setor Habitacional Jóquei Clube – SHJC 15

- INFRAESTRUTURA

Abastecimento de Água

Sistema de Abastecimento proposto com indicação da área do 

reservatório.
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Segundo a CAESB, 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.

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.

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. Foi proposto um

lote no extremo nordeste da área do projeto, que será destinado às infraestruturas

de abastecimento de água requeridas pela CAESB.

RIMA I Setor Habitacional Jóquei Clube – SHJC 16

- INFRAESTRUTURA

Esgotamento Sanitário

Redes existentes na região.
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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, o trecho da Região

Administrativa do Vicente Pires, onde se encontra a poligonal do

Empreendimento Jóquei, se insere na Zona Urbana Consolidada

(ZUC).

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.

RIMA I Setor Habitacional Jóquei Clube – SHJC 17

- RESTRIÇÕES AMBIENTAIS

PDOT

Poligonal do empreendimento em relação ao PDOT.
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Com base no Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal,

formalizado pela Lei Distrital n° 6269/2019, 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.

Com relação a Subzona, o Empreendimento está situado na

Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 3 – SZDPE 3.

RIMA I Setor Habitacional Jóquei Clube – SHJC 18

- RESTRIÇÕES AMBIENTAIS

Zoneamento Ecológico Econômico

Poligonal do empreendimento em relação ao PDOT.
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Destaca-se que não há Áreas de Preservação Permanente ou faixas

non edificantes oriundas de canais naturais de escoamento

superficial.

Com relação à área projetada pelo urbanismo, o empreendimento

não se encontra inserido dentro de 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.

RIMA I Setor Habitacional Jóquei Clube – SHJC 19

- RESTRIÇÕES AMBIENTAIS

Áreas Protegidas

Unidades de conservação em um raio de 3km da área do empreendimento.
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A AII consiste no conjunto das áreas e domínios físicos máximos

em que o empreendimento pode ter atuação. Considera-se a

interface entre o espaço não influenciável e a área de influência

direta considerando a ocorrência de impactos provenientes de

fenômenos secundários, ou não diretamente decorrentes das

intervenções previstas.

Meio Físico – meio que acomoda todos os outros meios (clima, solo

e água, por exemplo);

Meio biótico - meio que inclui todos os seres vivos, abrangendo

plantas e animais;

Meio Socioeconômico - meio que inclui a dinâmica social e

econômica região.

Bacia hidrográfica – uma área de captação natural da água que faz

convergir o escoamento de vários rios menores para um rio maior.

A REGIÃO DO SETOR HABITACIONAL JÓQUEI CLUBE 

A definição da Área de Influência Indireta (AII) para os meios físico e

biótico é a mesma, sendo definida como a bacia hidrográfica do

córrego do Valo .

Para o meio socioeconômico, decidiu-se por delimitar a AII como as

Regiões Administrativas 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.

20

Áreas de Influência

Para conduzir o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), foram

definidas áreas de estudo de acordo com o grau influência dos

possíveis impactos da implantação do empreendimento.

Área de Influência Indireta (AII)
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Áreas de Influência

Áreas de Influência Direta (AID) e Indireta (AII) do Meio Físico e Biótico. Áreas de Influência Direta (AID) e Indireta (AII) do Socioeconômico.

Produto de Consultoria - RIMA (82482845)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 22



A Área de Influência Direta (AID) do Setor Habitacional Jóquei

Clube compreende o conjunto de áreas que, por suas

características, são potencialmente aptas a sofrer os impactos

diretos da implantação e da operação da atividade

transformadora, sendo definida, para os meios físico e biótico,

como a poligonal do empreendimento.

Com relação ao meio socioeconômico, decidiu-se por delimitar a

AID como 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.

RIMA I Setor Habitacional Jóquei Clube – SHJC 22

Área de Influência Direta (AID) Área Diretamente Afetada (ADA)

A Área Diretamente Afetada (ADA) do Setor Habitacional Jóquei Clube

para os meio Físico, Biótico e Socioeconômico foi definida como a

área correspondente a poligonal de estudo, ou seja, é aquela onde há

interferência direta pelas obras e outras atividades decorrentes da

implantação e operação do empreendimento, vetorizada a partir dos

limites das intervenções previstas no urbanismo.
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A região do empreendimento apresenta clima tropical
úmido característico do centro-oeste brasileiro: inverno
seco e verão chuvoso.

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.

Em relação a umidade relativa do ar, os meses chuvosos

apresentam maiores valores e durante a seca estes valores caem

bastante, podendo ficar próximo a 10%.

A geomorfologia é o estudo das formas superficiais do
relevo, e os estudos realizados na região do
empreendimento identificaram que ela é caracterizada
pelo predomínio do padrão 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.

Cotas altimétricas – números que representam a altitude

acima do nível médio do mar.

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.

24

MEIO FÍSICO

O Clima da Região
A Geomorfologia

A Geologia
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Aspecto da geomorfologia da área.
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A área do empreendimento está totalmente inserida em uma área

com predomínio de Latossolo vermelho e Latossolo vermelho-

amarelo.

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. 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.

Estes solos são diferenciados em duas classes: latossolo vermelho e

latossolo vermelho-amarelo. Os latossolos vermelho-amarelos

ocorrem em menor parte da área de estudo, abrangendo uma região

de transição de um relevo plano a suavemente ondulado.

Solos – Os solos são corpos naturais formados pela

desagregação das rochas, eles são variados e formados pela

desintegração das partículas que compõem a rocha, o nome

desse processo é intemperismo. Os solos são classificados de

diversas formas, como quanto à textura e à presença de areia ou

argila em sua composição, e esta é influenciada pelos elementos

presentes neles.

26

Tipos de solo encontrados na região

Tipos de solo ocorrentes na área. 
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Latossolo vermelho. Latossolo amarelo.
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Latossolo vermelho na região do Jóquei.
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A erosão é causada pela perda diferenciada de solo em função de sua

variabilidade, em que as taxas de perdas vão depender de sua

susceptibilidade à erosão.

Os solos podem ser mais ou menos suscetíveis, dependendo dos fatores

intrínsecos e fatores 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 partir dos dados obtidos foi realizada a análise de suscetibilidade à

erosão ocorrente na área de inserção do empreendimento. O potencial

de erosão foi calculado como moderado em grande parte da área.

Erosão – é o processo de desgaste, transporte e sedimentação

do solo, dos subsolos e das rochas como efeito da ação dos

agentes erosivos, tais como a água, os ventos e os seres vivos.

29

SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO

Potencial de susceptibilidade erosiva. 
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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.

O estudo analisou a qualidade das águas do córrego Vicente Pires, em

pontos próximos ao futuro Setor Habitacional Jóquei Clube, em dois

períodos distintos, chuvoso (abril de 2021) e seco (julho de 2021).

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.

Considerando as amostragens realizadas que contemplaram 15

parâmetros, apenas dois parâmetros analisados (Coliformes

Termotolerantes e Nitrogênio Total) apresentaram resultados em

desacordo com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05,

demonstrando que apesar dos trechos amostrados apresentarem indícios

de ambiente antropizado, o córrego Vicente Pires apresentou uma água

considerada de boa qualidade.

Além disso, o Índice de Qualidade da Água (IQA) calculado classificou os

pontos analisados como água de Boa Qualidade.

.
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Qualidade da água na região

Pontos onde foram realizadas as amostragens de qualidade da água. 

Produto de Consultoria - RIMA (82482845)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 31



Características da vegetação

RIMA I Setor Habitacional Jóquei Clube – SHJC 

Na Área Diretamente Afetada (ADA), cerca de 146,27 hectares, o

equivalente a 65,65% da área total, corresponde a fitofisionomia ocupada

por Cerrado sentido restrito. A área Antropizada ocupa 60,66 hectares,

que correspondem a 27,22% da ADA.
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MEIO BIÓTICO

O mapeamento da vegetação ocorrente na ADA e AID do empreendimento
apontou a presença de Cerrado Sentido Restrito e vegetação alterada
(antropizada) na região central perto das edificações do Jóquei. Além desta,
foram observados fragmentos com indivíduos de grande porte, espaçados
com espécies do bioma cerrado e indivíduos representados por espécies
exóticas de caráter plantado.

Esta classificação se deu pelo fato da área apresentar características
antrópicas urbanas semelhante a outros locais da AII, na qual observou-se
a presença de edificações e benfeitorias em meio a vegetação da área, com
árvores espaçadas.

Cerrado Sentido Restrito – caracteriza-se pela presença de árvores baixas,

inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, e geralmente

com evidências de queimadas.
Na área do empreendimento foram registradas 39 famílias, 69 gêneros e

82 espécies vegetais, perfazendo 5989 indivíduos inventariados.

As famílias com maior riqueza de espécies foram Fabaceae (11 sp.),

Vochysiaceae (6 sp.), Apocynaceae (4 sp.), Asteraceae (4 sp.),

Erythroxylaceae (3 sp.), Malpighiaceae (3 sp.), Myrtaceae (3 sp.),

Bignoniaceae (2 sp.), Celastraceae (2 sp.) e Nyctaginaceae (2 sp.).

Cobertura vegetal e uso do solo na AID e ADA. 
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Engenheiro florestal realizando identificação botânica. Aspecto do Cerrado Sentido Restrito na ADA. 
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A fauna presente no entorno da área prevista para a

implementação do Setor Habitacional Jóquei Clube, apresentou

uma diversidade e riqueza baixa, ocasionada pela fragmentação

da área e por sua inserção em área urbana bastante

movimentada e com grande fluxo de veículos.

Os técnicos que realizaram o Estudo de Impacto Ambiental

registraram, após duas campanhas de amostragem (seca e

chuva), a existência de apenas 06 espécies de mamíferos, 11

espécies de répteis, 92 espécies de aves, 09 espécies de

Lepidoptera e 5 espécies de abelhas.

As condições ambientais da área de estudo, tais como falta de

conectividade com outras áreas naturais, sendo envolvida por

matriz urbana, circundada por rodovias bastante movimentadas e

inseridas em área urbana de grande densidade, indícios de

incêndios florestais recorrentes e também de pessoas morando

em área invadidas em meio à vegetação, espécies exóticas

invasoras, provavelmente explicam a baixa riqueza e diversidade

local

34

Caracterização da Fauna
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Coral-falsa - Oxyrhopus rhombifer
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Norops meridionalis
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O Estudo de Impacto Ambiental analisou os processos sociais e

econômicos que embasam a realidade humana dos moradores e

regiões administrativas definidas dentro da Áreas de Influência

Indireta (AII) e Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA).

Área de Influência Indireta - AII: compreende as cidades ligadas

indiretamente à área afetada. São as RA’s de Águas Claras e Park

Way.

Área de Influência Direta - AID: compreende RA’s diretamente

vizinhas com a área afetada e, no caso, circundam diretamente a

área. Foram definidas como AID as RA’s do Guará, de Vicente

Pires, do Setor de Indústria e Abastecimento - SIA e da Cidade

Estrutural - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento-

SCIA.

Área Diretamente Afetada - ADA: compreende toda a poligonal do

parcelamento, identificando os usos e ocupação do solo

existentes, possíveis equipamentos de infraestrutura urbana.

37

MEIO SOCIOECONÔMICO

Áreas de influência do Meio Socioeconômico. 
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Das quatro AIDs, Park Way (2,59 hab/ha), SIA (0,74 hab/ha) e Vicente

Pires (28,26 hab/ha), são consideradas áreas de baixa densidade.

Park Way e Vicente Pires, por exemplo, tem mais de 98% de sua área

ocupada por residências horizontais.

O SCIA-Estrutural (51,81 hab/ha), Águas Claras (60,62 hab/ha) e Guará

(51,96 hab/ha) são áreas de média densidade.
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Densidade Urbana na AII e AID

Densidade urbana - corresponde ao número de habitantes que

ocupam determinada área urbana, ou uma parcela dessa área, como

um quarteirão, um bairro, um país. Refere-se ao número de pessoas

pela unidade de superfície.

Grupos Etários
Os grupos etários nas AII e AID denotam certa equivalência de uma

população jovem e adulta. Os maiores percentuais relativos a faixas

etárias jovem e jovem-adulta estão no SCIA - Estrutural, em um total

de 75% do total da população, sendo que desses, crianças e

adolescentes perfazem 36%.

Vicente Pires, onde está situada a área do Jóquei, tem 66% da

população nas faixas etárias entre jovens-adultos e adultos, ou seja,

pessoas entre os 19 e os 59 anos.

Condições de Emprego e Renda na AII e AID

Dentro das Regiões Administrativas avaliadas no estudo, o Park Way (AII)

encontra-se no grupo de renda alto, com mais de R$15.000,00 (quinze

mil reais) de renda média domiciliar.

Águas Claras (AII) está na faixa de renda média-alta, juntamente com

Guará e Vicente Pires. Por sua vez, o SIA está situado na faixa de renda

média-baixa, ou seja, na faixa de renda domiciliar em torno de

R$3.101,00 (três mil, cento e um reais).

Por último, resta a AID do SCIA-Estrutural, que está situado no grupo de

renda baixa, com renda domiciliar média de R$2.2472,00 (dois mil,

quatrocentos e dois reais). Por essa perspectiva de grupos de renda, a

futura área do Jóquei, faz parte de eixo de grupo de renda médio-alto
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Via Estrutural, Cidade do Automóvel e SIA
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A Área Diretamente Afetada – ADA é onde está prevista a implantação

do Setor Habitacional Jóquei Clube – SHJC.

A área destinada ao SHJC não é inteiramente livre. Há pessoas vivendo

no local com seus familiares, por pelo menos 50 anos. É possível fazer

dois tipos de distinções quanto as construções existentes na área do

Jóquei e compreender os motivos das suas implantações: construções

remanescentes do antigo Jóquei Clube de Brasília e construções mais

recentes ocupadas por posseiros.

Dos 23 domicílios entrevistados na ADA, 65% das abordagens se deram

com pessoas do sexo masculino e 35% feminino. No quesito faixa de

etária, dos 23 entrevistados, 39% têm entre 40 e 50 anos, seguidos de

22% entre 60-70 anos e, por último, aqueles entre 30 e 40 anos.

Em relação ao nível de escolaridade entre os entrevistados, predomina

o ensino fundamental incompleto, 57%. Apenas 13% têm ensino médio

completo e 9% têm nível superior completo. Há, ainda, um grupo

pequeno sem instrução. De modo geral, o nível de escolaridade entre

os entrevistados é baixo

Dentre os entrevistados, 35% são empregados e 48% são

autônomos. Muitos desses autônomos trabalham cuidando de

cavalos e residem na Vila do Jóquei. Dentre os que são

autônomos fora da área do jóquei, há caseiros e catadores de

materiais para reciclagem. Ainda há os percentuais de 13% que se

declararam desempregados e de 4% que são do lar.
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Área Diretamente Afetada - ADA

Área ocupada com diversas edificações e funções, sem 

delimitações claras. 
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Vila Hípica do Jóquei
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Área do antigo Jóquei Clube
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A Área Diretamente Afetada (ADA) é um local de boa localização e

será ponto de articulação com diferentes cidades. A área de mais

baixa renda é a Cidade Estrutural ou SCIA-Estrutural. Isto não

quer dizer que inexista populações com rendas baixas nas

demais áreas da AID.

A proposta urbanística tende a aproximar a futura população da

área do Plano Piloto, favorecendo a valorização imobiliária da AID,

sobretudo, pelos incrementos de serviços, equipamentos

públicos, lazer, comércio em geral e infraestrutura. Fundamental,

entretanto, será a implementação de conexões que priorizem

distintos modais de transporte público (bicicleta, ônibus, metrô)

do SHJC para outras cidades vizinhas. As duas rodovias presentes

na região têm histórico de congestionamentos e de acidentes

automobilísticos, não raro envolvendo pedestres e ciclistas.

A priorização de uma cidade que favoreça a fluidez dos espaços

livres públicos, com atrativos, praças, parques, áreas de lazer e

encontros será relevante para a população local e vizinha.
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Área do antigo Jóquei Clube.
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IMPACTOS AMBIENTAIS

A implantação do Setor Habitacional Jóquei Clube – pode gerar

uma série consequências que o EIA identifica como impactos

ambientais. Mas precisamos considerar que quando o estudo

utiliza essa palavra "impacto", não está se referindo apenas à

possíveis consequências negativas do empreendimento.

Também podem existir impactos ambientais positivos, como por

exemplo, a geração de empregos pela implantação do

empreendimento, ou pela maior disponibilidade de moradia e

comércio na região, que por sua vez, pode atrair outros

investidores que favoreçam o crescimento econômico das regiões

administrativas da AID.

A análise realizada pelo EIA levou à identificação de 09 impactos

ambientais em potencial para o meio físico, identificando como

maior impacto a "Redução da permeabilidade do solo em função

da impermeabilização superficial".

A impermeabilização consiste na cobertura do solo pela

construção de habitações, estradas e outras estruturas,

reduzindo a superfície do solo disponível para realizar as suas

funções. As áreas impermeabilizadas podem ter grande impacto

nos solos circundantes por alteração dos padrões de circulação

da água subterrâneas e aumento de fragmentação da

biodiversidade e seus ecossistemas.
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Com relação ao meio biótico, foram identificados seis impactos

ambientais, indicando como maior impacto a

"Perturbação/Afugentamento da Fauna Terrestre".

Este impacto está relacionado principalmente a fatores como a

supressão da vegetação nativa, ao aumento gradativo do nível de

ruído resultante da movimentação de veículos, das escavações e

do aumento de pessoas na área de influência do

empreendimento.

A intensidade da luz artificial nas vias que atravessam áreas de

vegetação remanescente também constitui fator de perturbação

da fauna terrestre que possui hábitos noturnos, além de atrair

diversas espécies de invertebrados, aumentando a atratividade

pela fauna de hábitos insetívoros e consequentemente os riscos

de atropelamento da fauna silvestre. O aumento da circulação de

pessoas e atividades pode resultar ainda na atração de animais

domésticos ou sinantrópicos que atuam como predadores,

competidores e vetores de enfermidades.
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Já para o meio socioeconômico foram listados 12 impactos

socioambientais apontando como maior impacto a "Pressão

sobre o sistema viário e adensamento populacional".

Com o adensamento populacional haverá́ intensificação do

tráfego de veículos no local e adjacências, provocando

congestionamentos e deterioração das vias públicas. Este

impacto decorre com maior intensidade de uso das vias de

acesso, agravando a mobilidade urbana local.

Na fase de implementação deve-se considerar expressivo

aumento do o fluxo de caminhões e máquinas de grande porte,

com velocidade lenta, transitando nas vias principais e de acesso

ao empreendimento. Destaca-se a EPTG e a Via Estrutural, vias

estas de alto fluxo diário e com históricos frequentes de

congestionamentos e acidentes.

O problema pode ser agravado pela falta de estacionamento,

dificuldades de acesso e sinalização inadequada, aumentando os

riscos de acidentes e mortes.
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PROGRAMAS AMBIENTAIS

Essas medidas devem ser tomadas para que tanto as obras,

quanto a fase operação do empreendimento colaborem com o

desenvolvimento sustentável da região, causando o mínimo de

danos possíveis.

A responsabilidade de execução dos programas ambientais é do

responsável pelo empreendimento e estas atividades devem ser

iniciadas após a aprovação da instalação da obra, pelo órgão

ambiental responsável.

A partir da análise dos impactos ambientais foi possível a

determinação do conjunto de atividades necessárias para

minimizar e compensar os impactos negativos decorrentes da

instalação e operação do empreendimento, e também quais

ações poderiam impulsionar os benefícios da chegada do

empreendimento na região.

Desta forma, chegou-se em um total de 8 Programas Ambientais,

sendo três relacionados ao meio físico, três ao meio biótico e dois

ao meio socioeconômico, conforme apresentado a seguir.
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Programas Ambientais do Setor Habitacional

Jóquei Clube

Dentro do processo de licenciamento ambiental os Programas

Ambientais podem ter como objetivo:

•Potencializar os impactos positivos;

•Evitar os impactos negativos;

•Amenizar os impactos negativos;

•Compensar os impactos negativos que não puderem ser

evitados ou amenizados.
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Os programas ambientais sugeridos para Setor Habitacional Jóquei Clube – SHJC são:

• Programa de Paisagismo e Recomposição Vegetal;

• Programa de Monitoramento de Sedimentos e Controle da Movimentação de Solo;

• Programa de Monitoramento da Qualidade Águas Superficiais;

• Programa de Monitoramento e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos;

• Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal;

• Programa de Educação Ambiental;

• Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;

• Programa de Saúde e Segurança dos Trabalhadores.

48
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Os estudos e levantamentos executados na região do

empreendimento mostraram, de maneira geral, um modelo

inadequado de uso e ocupação do solo, com a nítida tendência de

sua continuidade. Parte significativa da estrutura das administrações

públicas, tanto das esferas distrital e federal, propiciam condições

favoráveis para tal, devido ao modelo econômico de desenvolvimento

adotado no Centro‐Oeste.

Este modelo, baseado no parcelamento urbano do solo para a

construção de novas áreas residências e comerciais, visando o

desenvolvimento e crescimento da cidade, é fundamentado

principalmente na destinação de grandes áreas com vegetação

natural para áreas urbanas, que apresentam intensa utilização do

solo, desmatando extensas áreas de vegetação natural de Cerrado

em prol do crescimento econômico.

Tais observações permitem o embasamento de uma avaliação

configurada na manutenção do modelo de uso e ocupação do solo

com a tendência para o agravamento das questões relacionadas ao

meio ambiente, dando ênfase à inevitável ocupação das áreas

remanescentes do Cerrado, na medida em que as áreas atualmente

ocupadas apresentem a inevitável exaustão de seus potencias de uso.

Sem a implantação do Setor Habitacional Jóquei Clube, espera-se que a

área mantenha o perfil atual com o favorecimento a invasão

desordenada e favelização da área, crescimento desordenado, grilagem

de terra pública e inevitável destruição do pequeno fragmento de

cerrado ainda existente.

RIMA I Setor Habitacional Jóquei Clube – SHJC 

Prognóstico sem a implantação 
do Empreendimento
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O modelo proposto de uso e ocupação para o Setor Habitacional Jóquei

Clube, contrapõe o modelo descrito anteriormente e pode ser avaliado

de forma menos subjetiva, pois a matriz de impactos ambientais para o

empreendimento se diferencia positivamente de parcelamentos

convencionais existentes na região.

Os parcelamentos urbanos assumem entre as categorias das atividades

de uso e ocupação do solo uma significativa importância, principalmente

pela atração exercida a diversos segmentos econômicos da sociedade e

aumento das oportunidades de exploração econômica.

O processo de implantação do empreendimento em questão deverá

resultar no estabelecimento de áreas a serem preservadas, como

aquelas definidas pela legislação ambiental e nas medidas

compensatórias, entre outras, que proporcionariam o estabelecimento

de uma consciência ambiental sugerida para região.

Do ponto de vista econômico da região, são desencadeados impactos

positivos quando dos incrementos mediados pela geração de empregos

e aumento da arrecadação distrital e federal, oriundos dos impostos

arrecadados e dos postos de trabalho criados, além do incremento do

comercio local que tende a se expandir devido a nova demanda.
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Quanto aos impactos ambientais adversos inerentes ao empreendimento,

os primeiros impactos ambientais acontecem durante a instalação, devido

à construção das estruturas necessárias, o que acaba afetando

consideravelmente a fauna e flora local, podendo levar até a extinção de

algumas espécies quando não bem orientada.

A construção, de um modo geral, implica no desmatamento de diversas

áreas. Estas áreas, abrigam espécies da fauna e flora, o que eventualmente

implicaria no desaparecimento do seu habitat. Além da perda do habitat,

existem também impactos, por exemplo, para as aves migratórias, que

precisam procurar outros lugares para fazer suas paradas e acabam

mudando completamente suas rotas.

Também podemos citar como impactos negativos, as alterações das

condições naturais do ambiente e climáticas que irão comprometer a

fauna e flora.

Entende‐se assim que a implementação do Setor Habitacional Jóquei

Clube deverá proporcionar significativa alteração local e regional, com

impactos positivos e negativos que podem ser potencializados no primeiro

caso, e minimizados ou controlados no segundo, de tal forma que sua

inserção seja mais um vetor de desenvolvimento e de melhoria da

qualidade de vida.

Prognóstico com a implantação do 
Empreendimento
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Os processos de desenvolvimento do Setor Habitacional Jóquei Clube,

sendo um empreendimento de grande porte, geram impactos

ambientais positivos e negativos, em suas fases de evolução

(Planejamento, Instalação e Operação) que interagem com os meios

físico, biótico e socioeconômico, assim como as interações entre os

meios.

O Empreendimento propõe uma relação diferenciada das infraestruturas

associadas às edificações com o ambiente, objetivando minimizar os

impactos negativos e otimizar os impactos positivos.

Os estudos ambientais realizados e a compreensão dos impactos nas

fases de instalação e operação do Setor Habitacional Jóquei Clube,

permitiram reavaliar e confirmar a classificação do empreendimento

como de média expressão, muito em função do conjunto de suas

estruturas e os impactos ambientais ocasionados sobre os meios físico,

biótico e socioeconômico. Os impactos prognosticados neste estudo em

sua grande maioria são considerados como de baixa/média magnitude,

inseridos, portanto, numa situação equilibrada no que concerne às

relações entre os efeitos positivos e negativos.
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Finalmente, os reflexos sobre a fauna e flora existentes, ainda que sejam

considerados permanentes, são também mitigáveis ou compensáveis,

dependendo tão somente da execução dos programas ambientais

consubstanciados em diversas ações integradas que, uma vez

implementados, tendem a uma condição de equilíbrio compatível com os

usos atuais e futuros, com significativa melhora na qualidade de vida das

populações da sua área de influência indireta.

Sendo assim, a partir da análise integrada dos impactos, analisados em

conjunto com os diagnósticos produzidos, leva à conclusão sobre a

viabilidade do empreendimento em tela, desde que atendida a legislação

pertinente, observado o zoneamento da região e executados os

programas ambientais e ações mitigadoras aqui propostas.

Considerações Finais
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EQUIPE TÉCNICA
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