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1. APRESENTAÇÃO 

O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA visa fornecer as principais 

informações à comunidade relativas ao empreendimento denominado Reserva do Parque, em 

especial no tocante às medidas de proteção e recuperação do meio ambiente e da qualidade 

de vida. 

O presente RIMA, visa atender às Resoluções CONAMA nº 001/1986 

e nº 237/1997, as quais objetivam a utilização do sistema de licenciamento como instrumento 

de gestão.  

O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá as conclusões do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e conterá, se forma sintética:  

I - Os objetivos e justificativas do projeto;  

II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e 

locacionais, bem como com a hipótese de sua não realização;  

III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental 

da área de influência do projeto;  

IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e 

operação da atividade;  

VI - A descrição das medidas mitigadoras previstas em relação aos 

impactos;  

 VII - Os programas de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos;  

VIII – Prognóstico e Conclusões. 

Além de cumprir uma etapa do licenciamento ambiental do 

empreendimento, conforme determina à legislação, o objetivo da elaboração do RIMA é 

contribuir para que a implementação do empreendimento Reserva Parque resulte na melhoria 

da qualidade ambiental da região, corroborando os esforços do poder público, no sentido de 

promover a ocupação ordenada e ambientalmente sustentável da região. 
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2. FICHA TÉCNICA – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA CONSUL-

TORA 

Quadro 1 – Identificação do Empreendedor. 

PROCESSO SEI-GDF 00391-00000360/2022-32 

INTERESSADO Associação de Brasília e Regiões Administrativa – ABRA 

CNPJ 06.945.973/0001-80 

SEDE PROVISÓRIA QE 46 Conjunto K, casa 48 Parte B – Guará II 

CEP 71.070-188 

REPRESENTANTE LEGAL Carlos Henrique Oliveira Neiva – Presidente  

CPF 837.727.071-49 

CONTATO carlosneivak@gmail.com 

 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIENTAL 

Quadro 2 – Identificação do Empreendedor. 

EMPRESA Cadmo Engenharia Ltda. 

CNPJ 97.522.311/0001-52 

SEDE  
SGAS 902, Lote 74, Ed. Athenas, Loja 01 – Térreo. Asa Sul 
Brasília – DF 

CEP 70390-020 

CONTATO COMERCIAL (61) 3223-5792 

E-MAIL contato@cadmoengenharia.com.br 

 

  

mailto:contato@cadmoengenharia.com.br
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2.2. EQUIPE TÉCNICA DOS ESTUDOS AMBIENTAIS 

Quadro 3 – Equipe técnica responsável pelos estudos ambientais. 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO FUNÇÃO 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 

Glauco Fernandes de Medeiros Engenheiro Civil 
Coordenação de 
Engenharia 

CREA 2105406491/D-
RN 

João Batista Chaves Neto Engenheiro Ambiental Coordenação Geral 
CREA  

15790/D-DF 

Nathália Fernandes de Azevedo  Administradora 
Planejamento e 
Gestão  

----- 

Célia Farias de Almeida Engenheira Ambiental Coordenação-Adjunta 
CREA 

16.749/D-DF 

Rafael Jacome  Engenheiro Florestal 
Coordenação do 
Inventário Florístico 

----- 

Alexandre de Souza Portella Biólogo 
Coordenação dos 
estudos de fauna 

CRBio  
37850/04-D 

João Pedro Vieira Gurgel Engenheiro Civil Sondagem 
CREA  

29050/D-DF 

Karla Karine Carvalho Geógrafa 
Coordenação dos 
estudos do Meio 
Socioeconômico.  

Licenciada 

Edilson Teixeira de Souza Arqueólogo  

Elaboração e 
execução do Projeto 
de Avaliação de 
Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico-PAIPA e 
Relatório de Avaliação 
de Impacto ao 
Patrimônio 
Arqueológico-RAIPA 

----- 

Clayton Engenheiro Civil Geoprocessamento 
CREA 

2105406491/D-RN 

Juliana da Silva Araújo Gestora Ambiental Elaboração Técnica ----- 

*Declaração de Responsabilidade Técnica 
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2.3. EQUIPE TÉCNICA – ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIA 

Quadro 4 – Equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos e projetos de Arquitetura 
e Urbanismo e de Engenharia. 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO FUNÇÃO 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 

José Jandson Cândido de 
Queiroz 

Arquiteto Urbanista,  
MSc. 

Projeto de urbanismo, 
memorial descritivo e 
acessibilidade 

CAU  
A20107-3 

Geanina Picado Maykall 
Arquiteta Urbanista, 

 MSc. 

Projeto de urbanismo, 
memorial descritivo e 
acessibilidade 

CAU  
A103534-7 

Wanessa Santos Botelho Arquiteta Urbanista 
Projeto de urbanismo, 
memorial descritivo e 
acessibilidade 

CAU  
A132818-2 

Rafael Sathler Arquiteto Urbanista 
Assistente de projeto de 
urbanismo, memorial 
descritivo e acessibilidade 

CAU  
A152252-3 

Lúcio Mario Lopes Rodrigues 
Eng. Civil e 
Agrimensor 

Elaboração de projetos 
complementares de 
infraestrutura e o 
licenciamento ambiental nas 
fases de LP e LI 

CREA 
 8378/D-DF 

Nadiege Kiczel Reginatto Engenheira Civil 

Elaboração de projetos 
complementares de 
infraestrutura e o 
licenciamento ambiental nas 
fases de LP e LI 

CREA 
 25.809/D-DF 

 

2.4. DADOS DO EMPREENDIMENTO 

Quadro 5 – Dados do empreendimento 

NOME DO EMPREENDIMENTO: RESERVA PARQUE 

Extensão: 97,3220 hectares 

Região Administrativa (RA): Recanto das Emas - RA VX 

Bacia Hidrográfica: Rio Corumbá 

Unidade Hidrográfica: Ribeirão Ponte Alta 

Bioma Brasileiro: Cerrado 
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3. SOBRE O EMPREENDIMENTO 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

O empreendimento está localizado na Região Administrativa do 

Recanto das Emas – RA VX, ocupando os Lotes de 22 a 24 do Núcleo Rural Vargem da 

Benção. É limitada pela Região Administrativa de Samambaia ao Norte e pelo Riacho Fundo 

II (Figura 1). 

Possui área total de 97,3220 hectares e perímetro de 4.546,52 metros, 

conforme (Figura 2). Terá uma população estimada em 14.598 habitantes, distribuídos em 

4.423 unidades habitacionais, voltadas para moradia popular. Conforme o Decreto N.º 

36.992/2015, caracteriza-se como empreendimento de pequeno porte e baixo potencial 

poluidor. 

Figura 1 – Poligonal do empreendimento. 

 

Fonte: CADMO, 2022 
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Figura 2 – Localização geográfica do empreendimento, destacando-se as vias de acesso, 
principais e viscinais. 

 

 
Fonte: CADMO, 2022. 

3.2. UNIDADE E BACIA HIDROGRÁFICA 

Em termos ambientais localiza-se na Unidade Hidrográfica do Ribeirão 

Ponte Alta (Figura 3), que faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Corumbá (Figura 4). 

Figura 3 – Unidade Hidrográfica do Ribeirão Ponte Alta. 

 

Fonte: CADMO, 2022.  
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Figura 4 – Bacia Hidrográfica do Rio Corumbá. 

 

Fonte: CADMO, 2022. 

 

3.3. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

O empreendimento não incide sobre nenhuma Unidade de 

Conservação - UC Distrital, porém, considerando-se sua poligonal e um raio de três 

quilômetros são interceptadas (Figura 5), o Parque Ecológico do Riacho Fundo, o Parque 

Distrital Boca da Mata e o Parque Distrital do Recanto das Emas. O primeiro faz parte do 

grupo de unidades de conservação de Uso Sustentável, os demais, do grupo de proteção 

integral de acordo com a Lei Complementar N.º 827/2010 (criou o SDUC – Sistema Distrital 

de Unidades de Conservação da Natureza). A responsabilidade pela gestão destes parques 

é do IBRAM, por meio de sua Diretoria Regional de Unidades de Conservação II – DIRUC II. 

O Parque Ecológico do Riacho Fundo foi criado pelo Decreto Distrital 

N.º 1.705/1997 como Parque Ecológico e Vivencial do Riacho Fundo, sendo recategorizado 

pela Lei Distrital Nº 6.414/2019 com o objetivo de garantir a diversidade biológica da fauna e 

flora local, preservando o patrimônio das espécies e a qualidade dos recursos hídricos 

disponíveis, aplicação da educação ambiental na região por meio de núcleo de educação 
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ambiental, além de proporcionar a interação entre população e meio ambiente tornando 

harmônica a relação Homem x Meio Ambiente. 

O Parque Distrital Boca da Mata foi criado pelo Decreto Distrital N.º 

38.367, de 26 de julho de 2017 (como Parque Boca da Mata) e recategorizado pelo Decreto 

Distrital N.º 38.367, de 26 de julho de 2017. Sua criação visou, notadamente, à conservação 

das nascentes difusas do córrego Taguatinga e os campos de murundus, protegendo suas 

áreas de recarga. Esta Unidade de Conservação possui plano de manejo, o qual deverá ser 

observado quando da elaboração do programa de educação ambiental do empreendimento, 

voltado para a comunidade de entorno e futuros moradores. 

Já o Parque Distrital do Recanto das Emas, foi criado pela Lei Nº 

1.188, de 13 de setembro de 1996 como Ecológico e Vivencial. Foi recategorizado como 

Parque Distrital, por meio da Lei N.º 6.414, de 03 de dezembro de 2019. Os objetivos de sua 

criação são os seguintes (Art. 2º): 

I - proporcionar à comunidade uma área destinada à conservação local, vi-
sando à manutenção da viabilidade genética das espécies do cerrado e à 
garantia da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; 

II - criar um núcleo de educação ambiental; 

III - proporcionar recreação e lazer à população em harmonia com a preser-
vação do ecossistema da região. 

 Os parques Ecológico do Riacho Fundo e Distrital Boca da Mata 

fazem parte de um Conector Ambiental, que segundo o PDOT (Art. 13, IV) representa: 

porções de ecossistemas naturais, parques e equipamentos urbanos como 
vias públicas, calçadas, canteiros centrais, praças e playgrounds, providos de 
arborização e áreas verdes, utilizados como elementos de conexão entre 
espaços naturais preservados e demais unidades de conservação e áreas 
protegidas, possibilitando maior fluxo genético entre as espécies vegetais e o 
trânsito da fauna local.  

A (Figura 5) apresenta as unidades de conservação distritais 

existentes no raio de 3k em torno da área onde será implantado o empreendimento Reserva 

Parque. 
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Figura 5 – Unidades de Conservação distritais localizadas no raio de 3Km a partir do 
empreendimento. 

 

Fonte: CADMO, 2022. 

3.4. APA DO PLANALTO CENTRAL 

Considerando-se as UC Federais, o empreendimento se justapõe à 

APA do Planalto Central (Figura 6), tendo grande parte de sua poligonal inserida na Zona de 

Uso Sustentável, que, por definição objetiva “Disciplinar o uso do solo, por meio de diretrizes 

de uso e de ocupação do solo, no que tange aos princípios do desenvolvimento sustentável”. 

Suas diretrizes determinam que: 

A impermeabilização máxima do solo fica restrita a 50% da área total da gleba 
do parcelamento. 

Os parcelamentos urbanos deverão adotar medidas de proteção do solo, de 
modo a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos 
d'água. 

As atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural 
e artificial de aquíferos. 

Fica proibido o corte de espécies arbóreas nativas existentes nas áreas 
verdes delimitadas pelos projetos de urbanismo de novos empreendimentos 
imobiliários. 
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Figura 6 – Localização do empreendimento em relação à APA do Planalto Central 

 

Fonte: CADMO, 2022. 

3.5. O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO DF – ZEE 

O Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal (ZEE/DF) foi 

promulgado por meio da Lei n° 6.269 de 29 de janeiro de 2019. O ZEE é um dos instrumentos 

da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) e levou mais de uma década para ser 

consolidado, havendo extensa participação dos órgãos governamentais, população, 

entidades civis não governamentais e instituições acadêmicas.  

Em seu capítulo II, a Lei do ZEE/DF estabeleceu que o processo de 

licenciamento ambiental deve levar em consideração os riscos ecológicos indicados nos 

mapas 4 a 9C do Anexo da Lei. 

Estes riscos ecológicos devem ser utilizados no licenciamento 

ambiental para indicar quais medidas mitigadoras devem ser enfatizadas, de forma a se 

respeitar as principais potencialidades e fragilidades do território a ser ocupado por 

empreendimentos com potencial de significativo impacto ambiental.  

De acordo com o grau de impacto do empreendimento, o 

licenciamento poderá ser executado de forma mais simplificada, existindo a possibilidade de 
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o licenciamento de certas atividades serem feitas por adesão e compromisso, por 

licenciamento simplificado, bifásico ou de maneira convencional, pelo licenciamento trifásico.  

O enquadramento do empreendimento no licenciamento mais 

adequado depende da regulamentação do Artigo 36, nos termos do §6° do referido artigo. No 

entanto, o IBRAM por vir a se posicionar discricionariamente, caso este seja instado e 

motivado a promover o licenciamento diferente do convencional, cabendo ao empreendedor 

fornecer os subsídios técnicos necessários, de forma a dar argumentos técnicos que permitam 

a simplificação do procedimento. Tal discricionariedade já é respaldada pela Resolução 

CONAMA n° 237 de 1997, que estabelece em seu Art. 12: 

O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos 
específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, 
características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a 
compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de 
planejamento, implantação e operação. 

Considerando-se o empreendimento em tela, a aplicação do 

zoneamento permitiu verificar quais fatores de risco impõem adoção de medidas preventivas 

e/ou mitigadoras dos impactos inevitáveis e, principalmente, irreversíveis da atividade de 

parcelamento de solo. A verificação, e breve análise, foi desenvolvida considerando-se os 

seguintes riscos: 

• Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo (Figura 7). 

• Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo (Figura 8). 

• Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão ( Figura 9). 

• Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero (Figura 10). 

• Riscos Ecológicos Co-localizados (Mapa 4 - ZEE) ( Figura 11). 

No documento “Legados do ZEE” (SEMA, 2018) existe um trecho no 

qual se informa que a água foi adotada como elemento norteador para os estudos e a 

definição das diretrizes gerais e específicas. O destaque que aqui fazemos se deve ao fato 

de que há um corpo hídrico na área diretamente afetada pelo empreendimento, sendo ele o 

córrego Vargem da Benção (ou Estiva), o que dá mais peso à nossa análise.  
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Figura 7 – Mapa do Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo 

 

Fonte: CADMO, 2022. Adaptado de Mapa 7 - ZEE, 2018. 

 

Figura 8 – Mapa de Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescente de Cerrado Nativo. 

 

Fonte: CADMO, 2022. Adaptado de Mapa 8 - ZEE, 2018. 
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 Figura 9 – Mapa de Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão 

 

Fonte: CADMO, 2022. Adaptado de Mapa 6 - ZEE, 2018. 

Figura 10 – Mapa de Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero 

 

Fonte: CADMO, 2022. Adaptado de Mapa 5 - ZEE, 2018. 
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Observando-se os mapas têm-se uma composição de fatores com 

nível Alto de risco, além de uma situação preocupante sob o ponto de vista ecológico que é a 

ausência de Cerrado nativo, conforme sintetizado no quadro a seguir. Entretanto, a perda de 

remanescente do Cerrado é um aspecto que favorável à implantação do empreendimento, 

pois evita a supressão de vegetação nativa que, infelizmente, já foi substituída devido ao uso 

atual para a agropecuária. 

Quadro 6 – Síntese do resultado dos fatores e respectivos níveis de risco ecológico segundo o 
ZEE/DF, na área do empreendimento. 

FATOR RISCO 

Contaminação do Subsolo Alto 

Perda de Áreas Remanescente de Cerrado Nativo Ausência de Cerrado Nativo 

Perda de Solo por Erosão Muito Baixo a Baixo 

Perda de Área de Recarga de Aquífero Alto a Muito Alto 

 

De acordo com o zoneamento e a Figura 7, a região onde o 

empreendimento se localiza possui Alto Risco de contaminação do subsolo. Isto se deve ao 

fato de o tipo de solo que ocorre no local ser o Latossolo, predominantemente o Latossolo 

Vermelho-Amarelo, cujas características físicas favorecem à infiltração.  

Considerando-se os Riscos Ecológicos Co-localizados ( Figura 11) do 

Mapa 4 ZEE/DF, o empreendimento (Área Diretamente Afetada – ADA) está localizado em 

unidade territorial básica onde os riscos são do nível 2, que corresponde a 29,3% do território 

do Distrito Federal. 
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 Figura 11 – Mapa de Riscos Ecológicos Co-localizados  

 

Fonte: CADMO, 2022. Adaptado de Mapa 4 - ZEE, 2018. 
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3.6. PDOT 

Conforme o Art. 73 do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT, 2009), o 

empreendimento está inserido na Zona Urbana Consolidada – ZUC (Figura 12), que é 

composta por áreas predominantemente urbanizadas ou em processo de urbanização, de 

baixa, média e alta densidade demográfica. Em suas diretrizes consta que deve ser promovido 

o uso diversificado, servindo-se da infraestrutura e dos equipamentos comunitários existentes, 

visando otimizar sua utilização. Assim, é possível melhorar a integração com as áreas 

vizinhas, ao mesmo tempo em que incrementa a dinâmica interna.   

Figura 12 – Compatibilização do empreendimento com o PDOT 

 

Fonte: CADMO, 2022. 
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3.7. PROPOSTA URBANÍSTICA DO EMPREENDIMENTO 

A proposta urbanística da área prevê a implantação de um conjunto 

de moradias localizado em Zona Urbana do Distrito Federal, para provimento habitacional 

dentro dos programas da CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 

Federal, que são voltados à população de baixa e média rendas. Por esse motivo, a maior 

parte da área parcelável da gleba será destinada à criação de lotes multifamiliares, onde serão 

implantados condomínios com uma média de 448 apartamentos cada um. 

Considerando as condicionantes ambientais levantadas 

preliminarmente, as diretrizes urbanísticas e a estrutura viária existente, os usos do solo foram 

distribuídos de forma a: 

a) Concentrar os usos comerciais mais intensos ao longo da via estruturante do 

parcelamento em sentido Leste-Oeste, que faz a integração com o Polo 

Logístico - URB 112/10; 

b) Concentrar os usos residenciais multifamiliares, que ocupam lotes de grandes 

dimensões, na porção central da área de projeto, com fácil acesso desde 

ambas as rodovias próximas; 

c) Localizar usos mistos também próximos aos lotes residenciais, para 

atendimento dos moradores; 

d) Distribuir os lotes para Equipamentos Públicos entre as áreas residenciais, de 

forma a facilitar o acesso dos moradores; 

e) Regularizar a área ocupada pelo UNIRE, com acesso pela DF 001; 

f) Preservar as áreas ambientalmente mais sensíveis, próximas ao córrego 

Estiva, na forma de um parque urbano; 

g) Localizar áreas residenciais de menor porte, de tipo unifamiliar (casas 

assobradadas), frente ao parque, de forma a criar uma faixa de transição e 

ocupação gradativamente mais intensa conforme se aproxima das rodovias. 

A proposta urbanística resultante é apresentada esquematicamente 

na planta de uso do solo (Figura 13). 

No que diz respeito à estrutura viária, o parcelamento se localiza numa 

área privilegiada, com acesso direto pela DF-001, e previsão de estação de BRT frente a esse 

acesso. 
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A proposta urbanística foi estruturada buscando a integração plena na 

malha urbana existente e planejada na região, de forma que o novo parcelamento venha a 

dar continuidade a eixos viários estruturantes e, também, prover suficiente permeabilidade 

para os deslocamentos internos no novo bairro.  

O parcelamento será estruturado por uma via de atividades já prevista 

no projeto URB 112/10, que faz o limite como o Polo Logístico, em sentido longitudinal da 

gleba. Nessa via foram propostos lotes para atividades comerciais e de prestação de serviços 

com tamanhos maiores, próximos ao acesso pela DF-001 e à futura estação de BRT, para 

aproveitar a vocação comercial desse trecho. A seguir apresenta-se o croqui de hierarquia 

viária proposta, com os usos do solo (Figura 13). 

Figura 13 - Planta Geral de uso do solo com hierarquia viária do parcelamento 

 

Fonte: ARIA, 2022 

A área comercial do projeto ficará contida entre essa via de atividades 

e uma via coletora paralela à mesma, de forma a configurar pequenos quarteirões com 

fachadas ativas e usos diversos. Os lotes frente à via de atividades terão uso exclusivamente 

comercial, entanto que os lotes na via coletora poderão ter uso misto, ou seja, comércio no 

nível térreo e serviços e residência nos andares superiores, com total de até 5 pavimentos. 
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Lotes para equipamentos públicos e áreas de praças complementam os usos nesse trecho 

mais central. 

Logo em seguida, em direção sul e oeste, foram distribuídos os lotes 

para uso residencial multifamiliar, com a UOS CSIIR 1 NO, no qual serão implantados 

conjuntos de apartamentos para provimento habitacional da CODHAB. Serão 11/ onze lotes 

com áreas entre 23.200m² e 43.500m², que serão acessados por vias coletoras ou locais, 

dependendo de sua localização na malha. 

Com o objetivo de propiciar maior vitalidade ao espaço público, foram 

dispostos lotes residenciais unifamiliares ao longo de duas das vias transversais, 

compartilhando seus fundos com os lotes de apartamentos.  

Um lote de aproximadamente 1 hectare foi previsto na porção sudeste 

da gleba, frente ao parque, destinado a um condomínio com cerca de 10 unidades, que trará 

maior diversidade nas tipologias do empreendimento. 

O projeto urbanístico propõe a criação de um parque urbano 

contabilizando aproximadamente 12,95 hectares, junto à APP, área que equivale a 13,15% 

da área da poligonal de projeto e que contribui significativamente para o percentual mínimo 

requerido de área de solo permeável, além de auxiliar como faixa de amortecimento entre a 

ocupação urbana e a APP. Ressalta-se que o perímetro e a área do parque poderão ser 

ajustados conforme evolução do projeto de urbanismo, após a emissão de DIUPE pela 

SEDUH e também a partir do resultado do EIA/RIMA. 

No trecho leste do parcelamento será criado um lote com 

aproximadamente 16 hectares com o uso Inst-EP, destinado à regularização do UNIRE – 

Unidade de Internação do Recanto das Emas, equipamento sob gestão da Secretaria de 

Justiça e Cidadania. 

Os demais lotes de uso Inst-EP serão destinados preferencialmente a 

Equipamentos Públicos Comunitários – EPC para atendimento dos moradores e 

trabalhadores do novo bairro; por isso estão localizados junto às vias estruturantes do 

parcelamento, para facilitar seu aproveitamento pela comunidade. A destinação específica 

dos lotes Inst-EP é discricionária da SEDUH. No entanto, considerando o quantitativo 

populacional do empreendimento, sugere-se a destinação de lotes para creche e centros de 

ensino. 
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Dependendo das respostas das concessionárias de serviços públicos, 

algum lote Inst-EP poderá ser destinado a Equipamento Público Urbano – EPU. Caso o 

sistema de drenagem para o parcelamento requeira bacias de amortecimento, estas poderão 

ser alocadas dentro do parque urbano, integradas por meio de tratamento paisagístico, ou 

seja, sem criação de unidade imobiliária para essa finalidade, conforme diretrizes da SEDUH. 

Figura 14 – Perspectiva aérea ilustrativa do parcelamento. 

 

Fonte: ARIA, 2022 

Figura 15 – Perspectiva ilustrativa da praça central do parcelamento. 

 

Fonte: ARIA, 2022 
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3.8. SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA 

Como solução de infraestrutura foram enviadas, às concessionárias 

de prestação de serviços públicos, cartas-consulta solicitando posicionamento e/ou 

manifestação quanto ao atendimento da nova demanda (gerada pelo empreendimento e 

população prevista) e interferências com projetos ora instalados ou projetados (e ainda não 

instalados). Para isso, foram informados os dados do empreendimento, juntamente com a 

poligonal. 

• Área Total: 97,3220 hectares; 

• Área de APP: 3,86 hectares; 

• Área passível de atendimento: 94,62 hectares; 

• Usos previstos: predominantemente residencial multifamiliar (condomínio 

vertical), com usos complementares (comercial, serviços e institucional); 

• Densidade máxima admitida (PDOT/2012): 50 a 150 hab./ hectares; 

• População Estimada: 21.570 pessoas. 

A partir das repostas, serão desenvolvidas as soluções de concepção 

de infraestrutura atendendo os direcionamentos de cada concessionária para implantação do 

empreendimento em tela. 

Ressalta-se que todas as concessionárias manifestaram a viabilidade 

de implementação do empreendimento positivamente. 

Desta forma, foram submetidas consultas às seguintes 

concessionárias: 
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3.8.1. Sistema de Abastecimento de Água (CAESB) 

Foi realizada consulta à CAESB no dia 03 de março de 2022 a respeito 

das interferências de redes projetadas e já existentes na região. Na oportunidade foi 

constatada interferência com redes de abastecimento de água implantadas. 

Devido a estas interferências, serão necessárias medidas de proteção 

para evitar possíveis danos, observando-se os parâmetros de recobrimento e faixas de 

servidão. A estimativa de vazão de água foi dimensionada pela CAESB conforme 

demonstrado no Quadro 7: 

Quadro 7- Estimativa da vazão de produção de água para atendimento do empreendimento: 
Reserva do Parque, Vargem da Benção, localizada na Região Administrativa de Recanto das 

Emas – RA XV. 

ESTIMATIVA DA VAZÃO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA 

Projeção de Vazão - Água Fixa Flutuante Total 

População Total¹ 18770 2800 21570 

Consumo de água per capita (q)² 137 50 - 

Coeficiente do dia de maior consumo - K1 1,2 1,2 1,2 

Coeficiente da hora de maior consumo - K2 1,5 1,5 1,5 

Coeficiente de perda (%)³ 33 33 33 

Q média (L/s) 44,42 2,42 46,84 

Q máx. diária (L/s) 53,31 2,9 56,21 

Q máx. horária (L/s) 79,96 4,35 84,31 

¹ Estimativa considerando a área sem interferências da Área de Proteção Ambiental. 

² Dado referente ao ano de 2016 (Fonte: Plano Distrital de Saneamento – PDSB, 2017). 

³ Boletim de Perdas da CAESB por RA (2018). 
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3.8.1.1. Detalhes para concepção do Sistema de Abastecimento  

Em resposta, a CAESB informou que o empreendimento deverá ser 

abastecido pelo Sistema Produtor Descoberto com a necessária implantação de uma adutora 

de água tratada e redes de distribuição. A adutora deverá ter, no mínimo, 500mm de diâmetro 

para transportar uma vazão mínima 400L/s, com, aproximadamente, 3200m a 3500m de 

comprimento, conforme indicado na Figura 16. 

Figura 16 - Adutora prevista para o empreendimento  

 

Fonte: CADMO, 2022 

3.8.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

Foi realizada consulta no dia 03 de março de 2022 a respeito das 

interferências com redes implantadas de esgotamento sanitário e a resposta foi positiva. Por 

este motivo, serão necessárias medidas de proteção para evitar possíveis danos, observando-

se os parâmetros de recobrimento e faixas de servidão. 
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Quadro 8 - Estimativa de contribuição de esgotos do empreendimento: Reserva do Parque, 
Vargem da Benção, localizada na Região Administrativa de Recanto das Emas – RA XV 

ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTOS DO EMPREENDIMENTO 

Projeção de Vazão de Esgotos Fixa Flutuante Total 

População Total¹ 18770 2800 21570 

Consumo de água per capita (q)² 137 50 - 

Coeficiente de Retorno Água/Esgoto – C3 0,7 0,7 1,2 

Coeficiente do dia de maior consumo - K1 1,2 1,2 1,5 

Coeficiente da hora de maior consumo - K2 1,5 1,5 33 

Q média (L/s) 20,83 1,13 21,97 

Q máx. diária (L/s) 25 1,36 26,36 

Q máx. horária (L/s) 37,5 2,04 39,54 

¹ Estimativa considerando a área sem interferências da Área de Proteção Ambiental. 

² 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. 

 

3.8.2.1. Detalhes para concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário  

A CAESB comunicou que o sistema de esgotamento sanitário do 

empreendimento está inserido na bacia de atendimento da ETE Melchior. 

Também foi informado que somente seria viável o atendimento após 

melhorias na ETE Melchior, as quais devem ser acordadas com a CAESB, que as definirá de 

modo a atender as demandas existentes. 

Foi estudada uma alternativa de esgotamento sanitário, considerando 

a interligação ao sistema da CAESB. 

Deverá ser prevista uma elevatória de esgoto no local indicado pela  

Figura 17, com capacidade para atender uma vazão de, no mínimo, 260 L/s, prevendo a 

implantação dos empreendimentos a seguir: 

• Reserva do Parque – Vargem da Benção (SU3397).  

• Polo Logístico do Recanto das Emas (SU0492).  

• Vargem da Benção – Etapa 1 (SU0357). 
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 Figura 17 - Indicação do ponto da Elevatória de Esgoto e interligação ao sistema. 

 

Fonte: CADMO, 2022 

3.8.3. Sistema de Distribuição de Energia (Neoenergia – Brasília) 

Foi realizada consulta à Neoenergia Brasília no dia 03 de março de 

2022, a respeito da disponibilidade de atendimento de Energia Elétrica e Iluminação Pública, 

a existência de interferências com redes existentes e projetadas, para uma demanda de 

10.785 Kva”, estimada de acordo com a estimativa populacional. Em resposta, constataram 

interferência com rede implantada de energia na localidade Vargem da Benção. 

Foi informado, então, pela companhia de energia, que para sanar a 

interferência identificada será necessário formalizar solicitação de orçamento a esta, ou 

contratar empresa legalmente habilitada, observando as diretrizes estabelecidas na 

Resolução 414/2010. 
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3.8.4. Concepção do Sistema de Energia  

Conforme o laudo da Neoenergia Brasília supracitado, ocorrem trechos de rede aérea 

e/ou rede subterrânea dentro da área que deverão ser consideradas para o dimensionamento 

dos projetos. 

Foi indicado que deverão ser seguido dois aspectos para as redes aéreas de média e 

baixa tensão. O primeiro diz respeito à locação de postes em relação às vias, que segundo a 

companhia devem atender a um critério de medidas espaciais entre o meio fio e o poste e 

também devem respeitar recomendações previstas na Lei de Acessibilidade (Lei nº 258, de 

05 de maio de 1992 e suas alterações). 

O segundo aspecto está relacionado aos cuidados a serem tomados 

durante a execução das obras, em especial, com relação a escavação que deverá atender a 

critérios de estabilização dos postes instalados. Foi solicitada, também no laudo, a necessária 

atenção a todas as normas de segurança para execução de obras próximas às redes elétricas 

com o intuito de preservar a integridade física do trabalhador e do sistema elétrico do local. 

Foram recomendadas medidas de segurança com relação à distância 

de segurança entre as redes elétricas e as edificações urbanas, seguindo as normas de 

segurança da Neoenergia Brasília. 

3.8.5. Atendimento para Limpeza Urbana – (SLU) 

Em 03 de março de 2022 foi realizada consulta ao SLU – Serviço de 

Limpeza Urbana do Distrito Federal a respeito da disponibilidade de atendimento para coleta 

de resíduos sólidos levando em consideração a produção diária estimada de 25,88t.  

Em resposta, o SLU sinalizou positivamente para a realização da 

coleta, informando que não haverá impacto significativo quanto à capacidade de realização 

dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos gerados. 

3.8.6. Concepção da Drenagem Pluvial (NOVACAP) 

Em 03 de março de 2022 foi realizada consulta junto à NOVACAP a 

respeito de possíveis interferências de redes de drenagem e pavimentação, existentes ou 
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projetadas, sendo também questionado se há capacidade de atendimento imediato para 

interligação dos ramais do empreendimento à rede pública de drenagem pluvial.  

Em resposta, a NOVACAP afirmou haver interferências de rede 

pública de água pluviais projetadas na área.  

Ressalta-se que não existem projetos de drenagem pluvial 

implantados na área diretamente afetada pelo empreendimento (ADA), porém há lançamentos 

em pontos do córrego Vargem da Benção, na área de influência. 

3.8.7. Concepção de drenagem pluvial. 

O projeto do sistema de drenagem pluvial compreenderá o 

dimensionamento dos dispositivos hidráulicos capazes de escoar e disciplinar as águas 

provenientes de deflúvios (água proveniente de chuvas que escoa pela superfície), tendo 

como intuito proteger a integridade das vias públicas, o meio ambiente e as propriedades 

privadas lindeiras. 

Tal projeto será concebido de forma a se adequar às condições físicas 

e hidrológicas da região, bem como às características urbanísticas previstas para o 

empreendimento. 

3.8.8. Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN) 

Foi realizada consulta ao DETRAN sobre Interferências com o 

sistema viário existente e projetado na região.  

Em resposta foi informado que não compete ao DETRAN a 

análise de projetos de urbanismo e de infraestrutura, no tocante ao sistema viário e 

foi sugerido que se encaminhe o requerimento para a Central de Aprovação de 

Projetos - CAP, que possui competência para apresentar a resposta adequada. 
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4. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

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

parte da documentação essencial para obter as licenças ambientais junto ao órgão ambiental, 

no caso o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), e consequentemente, a autorização para a 

execução das obras do Parcelamento de Solo do empreendimento Reserva do Parque.  

Juntamente com o EIA, que é um documento detalhado escrito em 

linguagem técnica, é necessário apresentar o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Este 

documento retrata o conteúdo do EIA em uma linguagem mais acessível de forma a facilitar 

entendimento por parte da comunidade residente na região (e a quem mais interessar). 

O EIA é um detalhamento dos diagnósticos técnicos dos meios físico, 

biótico e socioeconômico (ou antrópico) da região onde está inserido o empreendimento. Além 

disso, inclui-se neste estudo uma projeção dos prováveis impactos e as medidas de controle 

e/ou mitigação que devem ser tomadas para minimizar ou compensar esses impactos sobre 

os aspectos físicos (ar, água, solo, clima), bióticos (plantas e animais) e antrópicos (presença 

humana na região).  

Dessa forma, o presente documento busca o atendimento legal da 

Resolução CONAMA no 001/86, onde o EIA/RIMA faz-se obrigatório para diversos tipos de 

empreendimentos, incluindo parcelamentos de solo urbano. 
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5. DIAGNÓSTIO AMBIENTAL 

Apresenta-se nesse item a síntese dos resultados dos estudos de 

diagnósticos dos meios físico, biótico e antrópico das áreas de influência do projeto, com 

enfoque para a área de influência do empreendimento Reserva do Parque.  

Os estudos desenvolvidos foram baseados em levantamentos básicos 

primários (originários do local de estudo) e secundários (disponibilizados em estudos 

elaborados por diversas fontes), elaborados por equipe multidisciplinar e análises feitas de 

forma integrada. 

5.1. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

Os limites da área geográfica a ser direta e/ou indiretamente afetada 

pelos impactos, denominada área de influência do empreendimento, foram estabelecidos de 

acordo com o entendimento do profissional responsável por coordenar cada um dos meios 

supracitados. Nem todos os meios identificaram as 3 áreas de influência listadas a seguir, e 

as justificativas constam no detalhamento de cada um deles. De uma forma geral, foram 

identificadas: 

• Área Diretamente Afetada (ADA) – área que corresponde àquela onde o 

empreendimento será implantado e os projetos de infraestrutura, instalados. A 

ADA é a mesma para os meios estudados. 

• Area de Influência Direta (AID) - área sujeita aos impactos diretos da 

implantação e operação do empreendimento. A sua delimitação deverá ser em 

função das características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos 

sistemas a serem estudados e das particularidades do empreendimento;  

• Área de influência indireta (AII) - é aquela real ou potencialmente ameaçada 

pelos impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento, 

abrangendo os ecossistemas e o sistema socioeconômico que podem ser 

impactados por alterações ocorridas na área de influência direta. 

No contexto dos estudos do Meio Físico a AII foi considerada a Bacia 

do córrego Vargem da Benção, a AID foi considerada uma faixa de 250 metros a partir do 

limite da poligonal do empreendimento, da ADA, como mostra a  Figura 18. 
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 Figura 18 – Áreas de influência do parcelamento de solo urbano Reserva do Parque, do ponto 
de vista dos estudos do Meio Físico. 

 

Fonte: CADMO, 2022 

5.2. MEIO FÍSICO 

5.2.1. Geologia 

Na área do empreendimento e adjacências (ADA, AID e AII), ocorrem tipos litológicos 
atribuídos às Formações: Serra da Meia Noite, Ribeirão Contagem e Córrego do 
Sansão do Grupo Paranoá, além de expressivas coberturas de caráter eluvionar, 
representadas por espessos latossolos vermelhos, vermelho-amarelos, além de 

gleissolos e organossolos. A região está inserida no Domo Estrutural de Brasília no 
seu flanco Oeste, conforme ( 

Figura 19Figura 19). 
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Figura 19 - Mapa Geológico do Empreendimento Reserva Parque e adjacências.  

 

Fonte: CADMO, 2022. 

 

5.2.2. Geomorfologia e Declividade 

Do ponto de vista geomorfológico não há qualquer impedimento à 

ocupação da área com o tipo de empreendimento pretendido, uma vez que se trata de área 

com padrão de relevo suave ondulado, com solos espessos, com alta estabilidade geotécnica 

e sem qualquer interferência com curso de drenagem superficial. 

Dessa forma, o mapa de declividade da (Figura 20) mostra a 

distribuição das classes de declividade agrupadas segundo a EMBRAPA (1979). 
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 Figura 20 - Mapa de declividade do Empreendimento Reserva do Parque seguindo o 
agrupamento de classes de Embrapa (1979). 

 

Fonte: CADMO, 2022 

5.2.3. Hidrogeologia 

O comportamento hidrogeológico, na área estudada, apresenta dois 

domínios bastante distintos: as águas subterrâneas rasas e as águas subterrâneas profundas. 

As águas subterrâneas rasas estão contidas no manto de cobertura areno-argiloso, que 

recobre as rochas metamórficas, em parte fraturadas, as quais armazenam e transmitem as 

águas subterrâneas profundas. 

A qualidade da água é excelente, com todos os padrões dentro dos 

limites normais de potabilidade, merecendo destaque para a baixíssima mineralização total 

das águas. Apenas os fatores Ferro Total e pH são considerados anômalos. Este fato é 

explicado pela própria composição química das rochas, que apresentam elevados teores em 

ferro (principalmente Fe2+) e pH de abrasão muito baixo, transmitindo as mesmas 

características químicas para as águas armazenadas. A Figura 21 mostra a localização dos 

pontos estudados. 
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Figura 21 - Mapa de localização dos pontos de realização dos ensaios de infiltração 

 

Fonte: CADMO, 2022 

5.2.4. Pedologia 

Na Área de Influência Direta do empreendimento ocorrem latossolos, 

gleissolos e organossolos conforme exposto na Figura 22. 

5.2.4.1. Latossolo Vermelho Distrófico  

De maneira geral, esses solos possuem grande ocorrência associada 

à vegetação de cerrado e/ou cerradão e topos das chapadas; relevo com superfície plana a 

suave ondulada, em geral áreas de topografia favorável à urbanização. 

5.2.4.2. Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 

Com características semelhantes às dos Latossolos Vermelhos são 

diferenciados por apresentarem suprimento de óxidos de ferros menor do que o deste, 

acarretando colorações mais amareladas, drenagem moderada, além de boas condições de 

aeração. 
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5.2.4.3. Gleissolo Melânico Tb distrófico 

Apresentam-se como solos pouco desenvolvidos, variando de 

imperfeitamente a muito mal drenados. Podem ser encontrados em frações do terreno mais 

rebaixadas, constituindo pequenas depressões, adjacentes aos cursos d’água e nos rebordos 

de chapadas 

5.2.4.4. Gleissolo Melânico Tb distrófico 

Esse tipo de solo ocorre em estrita relação com os gleissolos que 

margeiam o córrego Vargem da Benção pela margem direita. Como o nível de base da 

drenagem foi rebaixado por processos erosivos, o perfil foi drenado, e atualmente sofre erosão 

por deslizamento em direção ao leito da drenagem. 

Figura 22 - Mapa pedológico detalhado do Empreendimento Reserva Parque 

 

Fonte: CADMO, 2022 
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5.2.5. Geotecnia 

Em relação aos aspectos geotécnicos pode-se afirmar que a área em 

que se pretende instalar o projeto de parcelamento urbano é bastante estável uma vez que 

os solos que representam a parte da área prevista para ocupação são representados por 

latossolo com textura areno-argilosa que não apresenta nenhuma restrição para receber 

carga de obras civis. 

A existência dos gleissolos e organossolos não traz problema à 

ocupação pretendida, devido estarem distribuídas ao longo da área de Preservação 

Permanente APP do córrego Vargem da Benção e das suas nascentes marginais, as quais 

representam áreas cuja ocupação é vedada por lei. 

Para se evitar qualquer intersecção das áreas de ocorrência destes 

solos, com a APP do córrego Vargem da Benção e com suas nascentes marginais, propõe-

se que seja mantida uma APP mínima de 50 metros em toda a margem direita (faixa marginal 

de norte) desta drenagem na área do empreendimento. 

5.2.6. Clima 

Para as avaliações dos parâmetros climáticos na área de estudo serão 

aplicados dados da Estação Climatológica Brasília (DF) operada pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET). 

5.2.6.1. Precipitação e Evaporação 

As chuvas na região se concentram no período do verão, tendo origem 

nos processos convectivos que ocorrem na região devido ao intenso aquecimento no período 

entre novembro e fevereiro. 

As médias pluviométricas mensais na região atingem mais de 200 mm 

nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março e ficam abaixo de 50 mm de 

maio a setembro, meses nos quais a evaporação supera a precipitação, caracterizando um 

período bastante seco. Nesta época são constantes as queimadas naturais e provocadas, por 

toda a região. 
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5.2.6.2. Temperatura do Ar 

Com relação a temperatura do ar, as maiores temperatura são 

registradas entre os meses de setembro e março. O mês de junho registra os menores valores 

médios de temperatura. A temperatura média mensal neste mês situa-se em torno de 19,1° 

C. 

5.2.6.3. Umidade Relativa do Ar 

Os maiores percentuais da umidade do ar na região são encontrados 

no primeiro semestre do ano e valores abaixo da média anual são obtidos de julho à setembro. 

Nessa época do ano (julho), os baixíssimos índices de umidade do ar 

ocasionam a formação de névoa seca na região. Este fator também contribui para as 

constantes queimadas observadas na região. 

5.2.6.4. Insolação e Nebulosidade 

No verão, mesmo com o total de horas diárias de luz solar superior ao 

período de inverno, encontra-se um número de horas efetivas de insolação menor, devido a 

grande quantidade de nuvens nessa época do ano. No inverno, a situação é justamente o 

oposto: pouca nebulosidade e muita insolação. 

Figura 23 - Variação média mensal da insolação (horas) e da nebulosidade (décimos de céu 
encoberto) na Estação Brasília 
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5.2.7. Recursos Hídricos 

Os cursos d’água existentes na região são classificados como Classe 

2, que é o caso de grande parte do Córrego Vargem da Benção, inclusive na porção de seu 

curso que banha o empreendimento, são passíveis de diversas utilizações, como: 

Abastecimento humano após tratamento convencional, irrigação e práticas de lazer.  

Em consulta de dados no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas do Sistema 

Geológico do Brasil – SIAGAS/SGB foi verificada uma série de lançamentos pluviais, um único 

lançamento de efluente (relativo à Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Recanto das 

Emas), um ponto de captação superficial para caminhões-pipa e outros direitos de uso 

superficiais para irrigação conforme o mapa da  Figura 24. 

 Figura 24 - Mapa mostrando os principais pontos e tipos de uso de água no Córrego Vargem 
da Benção. 

 

Fonte: Base de dados do SIAGAS 

 

Com relação ao esgotamento, pode-se afirmar que não terá influência 

no corpo receptor, pois será coletado e direcionado, por uma elevatória, para tratamento na 

ETE Recanto das Emas. Serão necessárias adequações de capacidade da ETE que, 

entretanto, ainda possui área de expansão para intensificação das atividades. Na Área de 
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Influência Direta e no limite da Área Diretamente Afetada existem dois lançamentos de águas 

de drenagem pluvial, um oriundo da Região Administrativa do Recanto das Emas e outro que 

recebe águas da drenagem urbana de da Região Administrativa de Samambaia. 

5.2.8. Ruído  

O levantamento realizado na área apontou ruídos dentro do limite 

estabelecido pela Lei 4092/2008, bem como, dentro dos limites indicados pela NBR 

10151/2020. De acordo com os resultados apresentados no Estudo de Impacto Ambiental - 

EIA do empreendimento, os valores de LAeq se encontram abaixo dos valores de RL para o 

período diurno. As fontes, no entanto, observadas, foram do tráfego de veículos de todos os 

modelos: desde carros de passeio, até caminhões e carretas. Os pontos de avaliação podem 

ser visualizados na Figura 25. 

Figura 25 – Pontos de verificação dos níveis de ruído. 

 

Fonte: CADMO, 2022 

5.2.9. Qualidade do Ar 

De acordo com os resultados obtidos por meio do monitoramento da 

Qualidade do Ar realizado na área em junho de 2022, verificou-se que nos dois pontos 

amostrados, foram registradas concentrações de partículas totais em suspensão (PTS), 
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material particulado PM10, material particulado PM2,5, dióxido de enxofre (SO2) e chumbo 

(Pb) no particulado total em suspensão abaixo dos seus respectivos limites máximos 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 491 de 19 de novembro de 2018. 

Os pontos onde foram feitas as amostragens são apresentadas na  

Figura 26.  

 Figura 26 - Localização dos pontos de amostragem da qualidade do ar 

 

Fonte: CADMO, 2022 

5.3. MEIO BIÓTICO 

5.3.1. FLORA 

A área de estudo comporta fitofisionomia Cerrado sentido restrito, 

subtipo típico e ralo, além de formação florestal Mata de galeria, às margens do córrego estiva. 

As áreas de influência foram determinadas com base no impacto que 

será gerado pela supressão vegetal. A área de estudo é composta pela ADA/AID, conforme 

Figura 27.  
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• Área de Diretamente Afetada (ADA): se refere a área passível a supressão, ou 

seja, área na qual será instalado o empreendimento; 

• Área de Influência Direta (AID): condiz as áreas de preservação permanente 

(APP) presentes na poligonal do empreendimento, apesar de não serem 

destinadas a supressão essas sofrerão impacto direto, das atividades do 

parcelamento. Cabe ressaltar que parte das áreas de APP já se encontram com 

déficit de vegetação, sendo necessário futuro projeto de recuperação dos trechos; 

• Área de Influência Indireta (AII): para o empreendimento em questão não 

existem áreas de influência indireta para o meio biótico flora. Cabe ressaltar que 

a área, está inserida em ambiente urbano e já se encontra em elevado nível de 

degradação, apresentando poucos espécimes nativos dispersos em zonas de 

pasto. Não obstante o local conta com pistas e caminhos bem delimitados, não 

sendo necessária abertura de áreas adjacentes para acesso de maquinário.  

Figura 27 – ADA e AID sob o ponto de vista dos estudos de flora. 

 

Fonte: CADMO (2022) 

Por meio da  Figura 28 é possível visualizar as Unidades de Conservação localizadas 

acerca de um raio de 3Km do empreendimento. 

 Figura 28 - Localização em função das unidades de conservação do DF. 
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Fonte: CADMO (2022) 

 

5.3.1.1. Caracterização Florística 

As espécies de maior importância na área foram Eucalipto, Mangueira, 

Pinheiro, Lobeira e Fruta de Papagaio. Essas cinco espécies compõem 53% do IVC, podendo 

ser consideradas as mais importantes a caracterizar a comunidade de plantas lenhosas da 

área de estudo, já que melhor representam estruturalmente a comunidade, sendo aqui 

chamadas de dominantes. 

A espécie Eucaliptus spp. (Eucalipto) e Solanum lycocarpum. (Lobeira) perfazem 

juntos 25,1732% da densidade relativa, contribuindo com grande número de indivíduos. 104 

espécies (98,11%) apresentaram menos que 10 individuo por hectare, ou seja, pos-

suem baixa ocorrência na área. 

 

5.3.1.2. Caracterização Florística Arbóreo-Arbustiva 
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Foram identificadas no levantamento de campo o total de 1.732 

indivíduos, distribuídos em 42 famílias botânicas e 105 espécies. As famílias botânicas de 

maior ocorrência na área de estudo foram Fabaceae (21 espécies), Myrtaceae (8 espécies), 

Bignoniaceae (6 espécies), Anacardiaceae (5 espécies), Vochysiaceae (5 espécies) e 

Malvaceae (4 espécies) e Nyctaginaceae (4 espécies), sendo que a família Fabaceae foi a 

que contribuiu com o maior número de espécies da área (21 espécies).Foi verificado que 26 

famílias (61,90% do total), contribuíram com apenas uma espécie, sendo consideradas menos 

frequentes na área de estudo. 

5.3.1.3. Espécies de Relevante Interesse Conservacionista 

Foram registrados 169 indivíduos distribuídos em 11 espécies 

tombadas (Figura 29), ou seja, 9,75% dos indivíduos levantados são patrimônio ecológico do 

Distrito Federal, de acordo com o Decreto distrital n° 39.469/2018. Não foram registrados na 

área indivíduos considerados ameaçados de extinção, conforme disposto na portaria nº 

443/2014 do MMA (BRASIL, 2014). 

 

Figura 29- Abundâncias das espécies tombadas do DF. 

 
 

 

5.3.2. FAUNA 
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Para fins de caracterização da fauna ocorrente na área de estudos foi 

realizado um levantamento com base em dados secundários e dados primários abordando os 

seguintes grupos da fauna: 

Os dados primários foram obtidos a partir de visita de campo ( Figura 

30) onde foi realizado o registro fotográfico dos habitats existentes na área de estudo e das 

espécies da fauna encontradas. 

 Figura 30 - Caminho percorrido para a amostragem de dados primários realizada durante 
vistoria de campo na área prevista para o parcelamento de solo urbano da ABRA - Associação 

de Brasília e Regiões Administrativa. 

 

Fonte: CADMO, 2022 

5.3.2.1. Dados Secundários  

Por meio de dados secundários, foram identificados os seguintes 

grupos de fauna: Mastofauna (mamíferos), Herpetofauna (répteis e anfíbios), Avifauna (aves), 

Ictiofauna (peixes) e Entomofauna (invertebrados).  

Um total de 260 espécies da fauna silvestre foram relacionadas. 

Considerando as espécies com potencial de ocorrência na área do empreendimento, 15 são 

endêmicas, só ocorrem no Cerrado, duas são consideradas ameaçadas de extinção, cinco 
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estão quase ameaçadas, três possuem dados insuficientes para serem consideradas 

ameaçadas ou não e duas ainda não foram avaliadas.  

O grupo da Mastofauna teve um total de 18 espécies relacionadas 

(UNB, 2010; CODHAB, 2013; TERRACAP, 2022). Para a Herpetofauna, foram encontradas 

39 espécies silvestres e uma exótica (UNB, 2010; CODHAB, 2013; TERRACAP, 2022). A lista 

de aves compreendeu 182 espécies silvestres, mais três espécies exóticas (UNB, 2010; 

CODHAB, 2013; TERRACAP, 2022). A Ictiofauna teve um total de sete espécies nativas 

relacionadas e três espécies exóticas (CODHAB, 2013; TERRACAP, 2022). No grupo da 

Entomofauna foram identificadas 14 espécies nativas e uma exótica, sendo três espécies de 

importância médica, todas da ordem Diptera (CODHAB, 2013; CAMARGO et al., 2016; IUCN, 

2022; MMA, 2022). 

A presença dessas espécies na região do empreendimento, indica 

que, apesar de os ambientes naturais existentes, em especial a mata de galeria, se 

encontrarem poluídos e degradados, ainda conseguem sustentar importantes espécies da 

fauna nativa. 

5.3.2.2. Dados Primários 

Com relação aos dados primários foram registradas 24 espécies da 

fauna silvestre durante a visita de campo na área de influência direta onde se prevê o 

parcelamento de solo urbano. Todas as espécies nativas registradas na área de estudo têm 

seu estado de conservação classificado como menos preocupante, têm ampla distribuição e 

são comuns no Cerrado.  

Foi registrada uma espécie endêmica do Cerrado, o mico-estrela 

(Callithrix penicillata), espécie passível de convívio com os seres humanos e alterações 

ambientais severas, desde que sejam mantidas espécies vegetais arbóreas, especialmente 

as frutíferas. Dentre as espécies exóticas, somente Canis familiaris (cachorro) foi registrada 

durante a vistoria, na mata de galeria, longe de casas e outras edificações. 

As espécies registradas (Figura 31 a  
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Figura 39) demonstram que, embora já bastante alterada, a 

vegetação nativa remanescente na área de estudo é capaz de abrigar diversas espécies da 

fauna silvestre. Sendo assim, se faz necessária, a implantação de programas que visem 

mitigar os efeitos negativos resultantes da implantação do empreendimento em questão. 

 

Figura 31 – Calango (Tropidurus cf. torquatus) 
registrado na área de influência direta do 

empreendimento. 

Figura 32 – rastro de cachorro-do-mato 
(Cerdocyon thous) registrado na área de 

influência direta do empreendimento. 

  

 

Figura 33 – Gavião-peneira (Elanus leucurus) 
registrado na área de influência direta do 

empreendimento. 

Figura 34 – Curicaca (Theristicus caudatus) 
registrada na área de influência direta do 

empreendimento. 
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Figura 35 – Coruja-buraqueira (Athene cunicularia) 
registrada na área de influência direta do 

empreendimento. 

Figura 36 – Andorinha-serradora  (Stelgidopteryx 
ruficollis) observada na área de influência direta 

do empreendimento. 

  

  

Figura 37 – Fezes de preá (Cavia aperea) 
encontradas na área de influência direta do 

empreendimento 

Figura 38 – Rastro de mão-pelada registrada na 
área de influência direta do empreendimento. 

  

  



 

  

 
25 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 39 – Pica-pau-de-topete-vermelho (Campephilus melanoleucos) registrado na área de influência 
direta do empreendimento. 
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5.4. MEIO ANTRÓPICO 

Foi realizada uma avaliação sobre a ampliação das atividades, 

considerando o porte do empreendimento, estimativa do número unidades (lotes), a 

infraestrutura urbana, além de avaliar as características culturais e a formação socioespacial 

local. 

5.4.1. Área de Influência Indireta (AII) 

A AII foi definida para a Região Administrativa Recanto das Emas 

(Figura 40), pois essa poderá sofrer impactos sociais advindos da implantação do 

empreendimento no âmbito da oferta de serviços (comércio, lazer, saúde, educação, 

segurança, etc.), mobilidade urbana e infraestrutura e ainda, comporta em seu território todas 

as estruturas do Parcelamento de Solo Urbano Reserva do Parque. 

Portanto, para essa RA foram considerados e analisados mais 

detalhadamente os indicadores socioambientais, bem como, a caracterização quali-

quantitativa da região. O mapa da AII segue abaixo. 

Figura 40 - Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento 

 

Fonte: CADMO, 2022. 
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5.4.2. Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) 

Ambas as áreas são coincidentes e representam, desta forma, a 

poligonal de implantação das unidades residenciais, pois haverá alteração do solo, da 

paisagem, bem como, dos usos socioeconômicos. (Figura 41). 

Figura 41 - Área de Influência Direta do empreendimento 

 

Fonte: CADMO, 2022. 

 

5.4.3. Caracterização da Região Administrativa – AII 

O Recanto das Emas atualmente é constituído por 59 quadras 

residenciais. Sua população estimada é de 130,043 habitantes (PDAD 2018).  

Em relação ao perfil domiciliar, o PDAD (Pesquisa Distrital por 

Amostra de Domicílios) estimou 36.727 domicílios na RA Recanto das Emas, com uma média 

de 3,57 moradores por domicílio, sendo que destes, 97,9% eram permanentes e 2,1% eram 

improvisados.  

As residências próprias em terreno legalizado correspondem a 83,6% 

domicílios, percentual que caracteriza a área como uma das principais em termos de 
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regularização fundiária, especialmente comparando a situação fundiária das RAs do Distrito 

Federal. Em relação aos tipos de domicílios, 90,6% são casas e 6,3% são apartamentos. 

5.4.3.1. Infraestrutura Pública 

A região do Recanto das Emas é atendida de infraestrutura, porém 

precária em termos de equipamento públicos no que tange os serviços de educação, saúde, 

lazer e saneamento básico.  

5.4.3.2. Pavimentação  

Verificou-se em pesquisas de domicilio (PDAD,2018), que a rua de 

acesso principal asfaltada da região está em 95,3% das unidades residenciais, 93,1% 

possuem calçada, das quais 85,4% tinham meio fio, sendo avaliadas como “boa”, segundo 

43% dos respondentes. 

Para 94,1% dos entrevistados havia iluminação na rua principal de 

acesso ao domicílio, enquanto 75,6% responderam que havia rede de água pluvial. Sobre as 

proximidades dos domicílios, 39,1% responderam que havia entulhos, 24% informaram que 

as ruas ficavam alagadas em ocasiões de chuva, 40,3% informaram que sua rua ou ruas 

próximas continham buracos e 58,3% informaram que tais vias de acesso eram arborizadas. 

A iluminação pública está presente em 100% das vias de acesso 

principal e o fornecimento de energia elétrica é realizada pelo Grupo NEOENERGIA em 99,6% 

dos domicílios. 

A coleta de resíduos na região ainda é um dos desafios a serem 

enfrentados pela Administração do Recanto das Emas, pois mesmo presente em 81,3% dos 

domicílios, ainda é problemática em função da composição urbanística local, assim como em 

todo Distrito Federal. Atualmente, a coleta seletiva ocorre em apenas 24,4% dos domicílios, e 

1,9% da população ainda realiza o descarte de resíduos em locais impróprios 

5.4.3.3. Saneamento Básico (CAESB) 

Em termos de saneamento básico, o abastecimento de água abrange 

99,5% dos domicílios atendidos pela rede geral da Companhia de Saneamento Ambiental do 

Distrito Federal (Caesb), e com relação a água de chuvas é realizada a captação de 46,6% 
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nos domicílios. Vale mencionar que 4% informaram que fazem uso de água por meio de 

ligações clandestinas. 

Sobre o esgotamento sanitário, verificou-se que: 95,7% dos domicílios 

estavam ligados à rede geral da CAESB; 5,2% declararam ter fossa séptica; 3,7% tinham 

fossa rudimentar. A problemática causada pela fossa rudimentar é a potencial contaminação 

no nível freático, já que o esgoto não passa por nenhum tipo de tratamento. 
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6. ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Com o intuito de facilitar o entendimento a respeito dos Impactos 

Ambientais causados pela implantação do empreendimento Reserva Parque, foi realizada 

uma análise a partir de comparações, sob aspectos ambientais das condições da área de 

inserção do empreendimento entre dois cenários distintos, quais sejam: 

Primeiro cenário: desconsiderou-se a implantação do parcelamento, 

e considera-se a evolução do atual modelo de uso e ocupação do solo, considerando-se os 

resultados esperados para horizontes de curto, médio e longo prazo; 

Segundo cenário: considerou-se a implantação do parcelamento, 

avaliando-se os resultados da intervenção do empreendimento sobre os parâmetros 

ambientais, considerando-se os horizontes de curto, médio e longo prazo. 

Após essa análise, foram identificadas as medidas de natureza 

preventiva, corretiva ou compensatória que serão adotadas para prevenir, reduzir ou corrigir 

a magnitude dos impactos negativos sobre os fatores físicos, bióticos e socioeconômicos e, 

ainda, a adoção de medidas compensatórias, para cada fase (planejamento, instalação e 

operação) em que impactos foram identificados. 

6.1. CENÁRIO 1 - SEM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Os estudos e levantamentos executados na área onde se prevê a 

implantação do empreendimento apontam de maneira geral, um modelo inadequado de uso 

e ocupação do solo, uma vez que 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. 

Tal modelo, baseado no parcelamento urbano do solo para a 

construção de novas áreas residenciais, visando ao desenvolvimento e à expansão da cidade, 

é fundamentando, 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 
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ocupação das áreas remanescentes do Cerrado, na medida em que as áreas atualmente 

ocupadas apresentem a inevitável exaustão de seus potenciais de uso. 

O modelo vigente de uso e ocupação em Parcelamentos de Solo 

Urbano na região e no Distrito Federal, impacta negativamente a região da RA diretamente 

afetada. 

6.2. CENÁRIO 2 – CONSIDERANDO-SE A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Com relação 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.  

Os riscos dessa mudança, sem devido acompanhamento e 

orientação, pode acabar acarretando na extinção da flora local, notadamente da APP do 

Córrego Estiva, que já apresenta claros sinais de degradação conforme apontado no EIA do 

Empreendimento. 

Entende-se, assim, que a implementação do parcelamento de solo do 

Reserva do Parque 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. 

Abaixo, serão apresentados os quadros resumos destacando o 

impacto ambiental e as medidas mitigadoras para cada meio. 

6.3. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS  

6.3.1. MEIO FÍSICO 

Quadro 9 - Medidas mitigatórias para os impactos sobre o Meio Físico 

IMPACTO MEDIDA MITIGADORA E/OU COMPENSATÓRIA 

Movimentação de terra (solo) 
Rigoroso planejamento das ações de movimentação de 
forma a não expor material à erosão 
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IMPACTO MEDIDA MITIGADORA E/OU COMPENSATÓRIA 

Remoção da cobertura vegetal 
nativa 

Manejo adequado e limitação de retiradas de vegetação 
natural 

Transformação e fragmentação 
da paisagem 

Criação de áreas verdes e preservação de lugar naturais 
para funcionarem como zonas de alívio de pressão urbana 

Alterações microclimáticas 
Projeto urbanístico, utilização de aspersores de umidade e 
plantio de árvores em pontos estratégicos 

Implementação dos sistemas de 
infraestrutura 

Planejamento de instalação das obras, revegetação e 
diminuição de tempo de exposição de solo 

Aumento de particulados 
atmosféricos 

Utilização de aspersores de umidade, revegetação e 
tamponamento dos locais de obra após sua finalização 

Aumento de vazão das águas 
pluviais 

Instalação de dissipadores de fluxo e distribuição da carga 
de lançamentos 

Impermeabilização de áreas de 
recarga de aquíferos 

Criação de recargas subterrâneas induzidas e meios de 
pavimentação alternativos que favoreçam a infiltração 

Contaminação das águas 
subterrâneas 

Destinação correta dos efluentes sanitários e construção de 
poços segundo as normas técnicas 

Rebaixamento regional dos níveis 
dos aquíferos 

Medidas mitigatórias relacionadas com o favorecimento da 
infiltração 

Erosão nas áreas ocupadas 
Revegetação de áreas expostas e dissipadores de fluxo em 
pontos estratégicos 

Erosão do fundo da drenagem 
receptora de águas pluviais 

Instalação de dissipadores de energia ao longo dos pontos 
de lançamentos 

Contaminação da drenagem 
receptora dos efluentes tratados e 

das águas pluviais 
Destinação correta e tratamento eficaz dos efluentes 
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6.3.2. MEIO BIÓTICO – FLORA 

Quadro 10 - Medidas mitigatórias para os impactos sobre o Meio Biótico - Flora  

IMPACTO MEDIDA MITIGADORA E/OU COMPENSATÓRIA 

Supressão vegetal 

Orientar gestores e trabalhadores para que durante a 
execução das obras sejam adotadas ações de proteção e 
preservação dos indivíduos arbóreos e/ou arbustivos 
localizados na ADA.  

Implantar ações voltadas para a conscientização, 
sensibilização e participação integradas ao PEA e ao PCS. 

Fiscalizar, coibir e punir a supressão de vegetação da APP 
do córrego Estiva. 

Introdução e/ou invasão de 
espécies exóticas da flora. 

Implantação de projeto de arborização e paisagismo com 
espécies nativas do Cerrado, dotado de ações voltadas 
para a conscientização, sensibilização e participação dos 
moradores, integradas ao PEA e ao PCS.  

Alterações na APP do córrego 
Estiva e APP de nascente 

conectada a esse 

Fiscalização rigorosa visando coibir intensificação do 
processo de degradação verificado em vários trechos, 
notadamente nas proximidades e nos locais onde os 
emissários da drenagem de águas pluviais urbanas 
encontram-se instalados.  

Implantação de PRAD/PRADA.   

Perda da biodiversidade da 
flora local. 

Intimamente relacionado à supressão vegetal, 
recomendam-se as mesmas medidas.  

Fragmentação e isolamento 
das áreas com vegetação 

nativa. 

Propor projeto de paisagismo que incorpore as espécies 
nativas remanescentes.   

Implantar ações voltadas para a conscientização, 
sensibilização e participação integradas ao PEA e ao PCS. 

Fiscalizar, coibir e punir a supressão de vegetação da APP 
do córrego Estiva.  
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6.3.3. MEIO BIÓTICO – FAUNA 

Quadro 11 - Medidas mitigatórias e/ou compensatórias para os impactos sobre Meio Biótico - Fauna 

IMPACTO MEDIDA MITIGADORA E/OU COMPENSATÓRIA 

Perda e degradação de habitats da 
fauna 

Execução de ações por meio dos programas ambientais, que de 
maneira complementar, deverão mitigar os impactos negativos 
da implantação do empreendimento. Sugere-se um Programa 
de Afugentamento e Resgate de Fauna para o período em que 
se desenvolva a supressão vegetal.  

Afugentamento e morte de animais 
silvestres 

Execução de ações por meio dos programas ambientais, que de 
maneira complementar, deverão mitigar os impactos negativos 
da implantação do empreendimento. Sugere-se um Programa 
de Afugentamento e Resgate de Fauna para o período em que 
se desenvolva a supressão vegetal. 

Perda de biodiversidade 

Este impacto poderá ser mitigado por meio da execução de um 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e 
intervenções paisagísticas, com o plantio de espécies de 
árvores nativas frutíferas e implantação de jardins. 

Introdução de espécies de fauna 
exótica 

Para reduzir este impacto, ações específicas devem ser 
implementadas dentro do Programa de Educação Ambiental e a 
partir do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, 
priorizando a arborização urbana e paisagismo com elementos 
da vegetação, pertencentes às espécies nativas do bioma 
cerrado.  
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6.3.4. MEIO SOCIOECONÔMICO 

Quadro 12 - Medidas mitigatórias e/ou compensatórias para os impactos sobre o Meio 
Socioeconômico 

IMPACTO MEDIDA MITIGADORA E/OU COMPENSATÓRIA 

Geração de expectativa na 
população 

Sugere-se a realização de ações de comunicação social para 
integração da comunidade local durante o planejamento. Estas 
iniciativas têm o intuito de considerar as visões e as expectativas 
existentes na região acerca do empreendimento, visando 
dissipar dúvidas e promover uma aproximação do 
empreendedor com a população da localidade em geral.  

Especulação do mercado imobiliário 
e incremento nas atividades 

comerciais 

Como medida para potencializar esse impacto positivo sugere-
se a adoção do Programa de Comunicação Social para 
integração da comunidade local durante o planejamento. Esta 
iniciativa tem o intuito de considerar as visões e as expectativas 
existentes na região acerca do empreendimento, visando 
dissipar dúvidas e promover uma aproximação do 
empreendedor com a comunidade em geral. Para tanto, deverão 
ser realizadas reuniões com a comunidade, com o poder público 
e entidades locais para esclarecimentos necessários. 

Aumento das receitas tributárias e 
transferências de mercadorias 

Como medida para potencializar esse impacto positivos, sugere-
se a adoção do Programa de Comunicação Social para 
integração da comunidade local durante o planejamento.  

Conflitos socioculturais 

Entende-se como fundamental o desenvolvimento de trabalhos 
de sensibilização e a busca de envolvimento da comunidade 
nesse processo, o que remete necessariamente ao trabalho de 
comunicação social. Ainda, a contratação de mão de obra local, 
sempre que possível, tende a movimentar a economia local, 
reduzir os impactos sobre os equipamentos públicos e 
comunitários, além de facilitar a desmobilização do canteiro de 
obras. 

Pressão sobre os equipamentos 
comunitários 

Durante o período de instalação sugere-se a execução do 
Programa de Educação Ambiental do Programa de Saúde e 
Segurança dos Trabalhadores com o intuito de evitar a 
sobrecarga dos equipamentos comunitários. Cabe ressaltar que, 
o empreendimento destinará áreas para uso público, com vistas 
à implantação de lotes para estes fins. 

Mobilização de mão de obra e 
geração de emprego 

O Programa de Comunicação Social poderá maximizar os 
efeitos positivos deste impacto, na medida em que deverá dar 
suporte à seleção e recrutamento de mão de obra local, através 
da divulgação dos postos de trabalho disponíveis em função do 
empreendimento. Mostra-se necessário, também, criar um canal 
de comunicação com a população local, para que seja 
disseminada informações sobre o andamento das obras e sanar 
questionamentos e dúvidas da população local. 

Ocorrência de acidentes de trabalho 
e de doenças ocupacionais 

A prevenção é uma das principais medidas adotadas nestes 
locais de trabalho e o acompanhamento da rotina de trabalho no 
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IMPACTO MEDIDA MITIGADORA E/OU COMPENSATÓRIA 

canteiro de obras é fundamental para a adoção de medidas de 
segurança cabíveis, como o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e Coletivos (EPCs), além de cuidados 
ambientais necessários.  recomenda-se a execução do 
Programa de Educação Ambiental e o Programa de Saúde e 
Segurança dos Trabalhadores. 

Pressão sobre o sistema viário e 
adensamento populacional 

Para evitar quaisquer transtornos, recomenda-se programar a 
sinalização correta nas vias e acessos ao empreendimento, 
conforme o planejado pela Secretaria de Estado de Gestão do 
Território e Habitação, no intuito de disciplinar o trânsito local, 
visto que a RA está inserida no Vetor Sudoeste de expansão 
urbana. 

Sobrecarga no sistema de 
abastecimento de água 

Ligação da rede de esgoto do empreendimento com a rede 
pública caso esta exista no local, caso contrário instalação de 
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE modular que atenda às 
necessidades do empreendimento e atenda às exigências 
normatizadas por instrumentos legais. 

Sobrecarga nos sistemas de coleta 
e tratamento de resíduos sólidos 

Recomenda-se adoção do Programa de Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos (PGRS) e Programa de Educação Ambiental, 
buscando reduzir o volume de resíduo gerado. 
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7. PLANOS AMBIENTAIS 

7.1. PLANO AMBIENTAL DO MEIO FÍSICO 

De acordo com os possíveis impactos ambientais identificados, e suas 

medidas mitigatórias correspondentes, surge a necessidade da criação de procedimentos 

ambientais que visem à total solução ou à diminuição máxima dos efeitos negativos desses 

impactos. 

Dessa forma, incentiva-se a criação de programas de responsabilidade 

específica para cada aspecto ambiental que será afetado com a implantação do empreendimento 

Reserva do Parque. Esses programas contarão com a participação de especialistas com respaldo 

técnico nos temas propostos e planos de monitoramento que auxiliem no acompanhamento da 

evolução não só ambiental, como da qualidade do ambiente de trabalho de colaboradores e 

satisfação dos moradores e vizinhança. 

7.1.1. Programa de Gestão de Impactos Relacionados à Instalação e à Operação da 

Estrutura Urbana (PGIOEU) 

Introdução 

O Programa representa um grupo em sinergia com a função de monitorar a 

forma com que serão feitas as operações que envolvem os impactos de movimentação de terra, 

alteração/fragmentação da paisagem, remoção vegetal, alterações microclimáticas e aplicação de 

suas devidas medidas mitigatórias. Em adição, esse plano será responsável pelo planejamento e 

aplicação das medidas de recuperação nos locais de eventual necessidade. 

Justificativa 

Esse programa justifica-se na necessidade de solução dos impactos 

relacionados a toda dinâmica necessária na etapa de urbanização. Entende-se que esses impactos 

estarão presentes, de forma mais acentuada, no início do processo de desenvolvimento do 

empreendimento e, de forma mais atenuada, durante a sua operação. 

Objetivos gerais 

Tem por principal objetivo a resolução total ou atenuação dos possíveis 

impactos relacionados ao processo de urbanização da área do empreendimento e, adicionalmente, 
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contribuir para a melhoria da qualidade de vida, preservação ambiental e geração de uma 

administração de elevado custo/benefício para o empreendimento e suas adjacências, minimizando 

danos à infraestrutura instalada e ao meio ambiente, de forma geral. 

Metodologia Geral 

A metodologia aplicada será baseada na constante visita aos pontos de 

maior vulnerabilidade e acompanhamento da evolução negativa ou positiva das ações. É importante 

ressaltar a necessidade de que esse acompanhamento e monitoramento seja aumentado nos 

períodos de intensificação das atividades de obras ou em anomalias climáticas, como intensificação 

dos regimes pluviométricos e anomalias em atividade dos ventos, entre outros. Tendo em vista esse 

macro cenário, as metodologias específicas aplicadas serão: 

• Visitas de campo aos locais mais susceptíveis aos impactos; 

• Medição de temperatura e índice de particulados em suspensão no ar tanto na época seca 

quanto nas chuvas; 

• Mapeamento de feições erosivas em áreas ocupadas e acompanhamento de sua evolução 

após aplicação das medidas mitigatórias; 

• Gestão sustentável da retirada da vegetação natural e revegetação compensatória em 

pontos estratégicos; 

• Criação de áreas verdes que funcionem como ponto de alívio de pressão da urbanização; 

• Planejamento prévio antes de qualquer intervenção, respeitando o projeto urbanístico e 

arquitetônico, porém prezando pelo mínimo impacto possível. 

 

Fases do Empreendimento 

O programa será instituído em todas as etapas do empreendimento 

(Planejamento, Instalação e Operação). No entanto, como as maiores modificações relacionadas 

aos impactos ocorrerão na etapa inicial do projeto, as atividades serão intensificadas no 

Planejamento, para que todas as ações se desenvolvam de acordo com um plano inicial otimizado 

e durante a Instalação, com forte fiscalização e solução de problemas imediatos, gerados durante 

a atividade. 
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7.1.2. Programa de Gestão de Impactos Relacionados a Dinâmica Hídrica Superficial 

e Subterrânea (PGIRDH) 

Introdução 

Assim como o PGIOEU, o PGIRDH representa um programa responsável 

pelo monitoramento e adequação dos impactos relacionados aos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. Conforme as matrizes de classificação dos impactos do tópico anterior, nota-se que 

aqueles não envolvidos diretamente na etapa de instalação da infraestrutura urbana, são derivados 

da mesma e basicamente podem ser classificados como resposta da alteração da dinâmica hídrica 

superficial e subterrânea realizada pela instalação do empreendimento. 

Justificativa 

O programa justifica-se ao orientar um corpo técnico para suprir a demanda 

de monitoramento, fiscalização e mitigação desses impactos. Ressalta-se que com o bom 

cumprimento das medidas elencadas segundo a Tabela 13, boa parte desses impactos poderão ser 

sanados ou bastante atenuados durante a fase de instalação e operação do empreendimento. 

Objetivos gerais 

Tem por principal objetivo o solucionamento ou atenuação máxima possível 

dos impactos causados pela alteração da dinâmica hídrica superficial e subterrânea, a partir das 

modificações necessárias para a instalação e operação do empreendimento. De forma subsidiária, 

com a resolução dos impactos relacionados às águas, certamente serão evitados problemas futuros 

de disponibilidade hídrica e formação de feições erosivas. 

Metodologia Geral 

Tendo em vista os objetivos a serem atingidos, as metodologias aplicadas 

podem ser sintetizadas como: 

• Coleta sistemática e análise química de amostras do corpo receptor e de poços tubulares; 

• Identificação e instalação de dissipadores de energia ao longo das estruturas de 

lançamentos; 

• Correta destinação dos efluentes de esgotamentos; 

• Utilização máxima possível de formas alternativas de pavimentação; 

• Instalação se sistemas de recarga artificial de aquíferos;  
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• Política de preservação e manutenção da qualidade da APP do Córrego Vargem da 

Benção; 

• Revegetação e limpeza das margens mais danificadas do Córrego Vargem da Benção. 

Fases do Empreendimento 

O programa será aplicado na fase de Planejamento, demarcando os locais 

de instalação dos dissipadores de fluxo, correto dimensionamento da rede pluvial, demarcação dos 

locais de coleta de amostras do corpo receptor e de água subterrânea e confecção dos sistemas 

de recarga gerenciada aliados a pontos de pavimentação indutores de infiltração. Além dessa etapa, 

na Operação do empreendimento serão realizadas as incursões de monitoramento e verificação da 

evolução dos impactos, contando com análise química das amostras, medição de níveis estáticos 

de poços e vazão do Córrego Vargem da Benção. 

7.1.3. Plano de Monitoramento de Processos Erosivos (PMPE) 

Introdução 

Em resultado a impermeabilização de áreas e consequente aumento do 

fluxo de escoamento superficial durante eventos de precipitação, além do lançamento de águas 

pluviais no corpo receptor, mesmo que adotadas todas as medidas cabíveis, a formação de feições 

erosivas lineares e laminares será um fator de alta probabilidade de ocorrência. Sendo assim, o 

PMPE surge como uma importante ferramenta de controle e remediação desses processos. 

Justificativa 

Os processos erosivos são feições caracterizadas pela perda de massa e 

são prejudiciais tanto ao meio ambiente quanto também pode afetar estruturas urbanas e 

desenvolver áreas de risco de ocupação. Dessa forma, o programa justifica-se como ferramenta de 

controle e mitigação de processos. 

Objetivos gerais 

O principal objetivo do programa é não só permitir o desenvolvimento de 

processos erosivos lineares e planares como também atuar na gestão de feições preexistentes e 

remediar de forma ativa qualquer erosão decorrente da Operação do empreendimento. 

 



 

‘ 

 
41 

Metodologia Geral 

Para se atingir os objetivos propostos, a metodologia aplicada será 

subdividida em um conjunto de ações que podem ser litadas como:  

• Identificação em campo de feições erosivas ou pontos de maior susceptibilidade a 

ocorrência dos processos;  

• Instalação correta de dissipadores de energia ao longo de toda a estrutura da rede pluvial; 

• Monitoramento da estabilidade e remediação de feições preexistentes ou neoformadas, 

sempre acompanhando a evolução temporal de acordo com a aplicação das medidas 

mitigatórias; 

• Planejamento e instalação de estruturas de infiltração em pontos estratégicos; 

• Monitoramento do leito do Córrego Vargem da Benção com enfoque nas porções próximas 

aos lançamentos; 

• Revegetação da área de APP do córrego e outros locais que permitam o plantio de 

vegetação nativa. 

Fases do Empreendimento 

O programa será desenvolvido a partir da etapa de Planejamento, sendo 

que as adequações necessárias para controle de fluxo já estarão inclusas nas obras de 

implementação da infraestrutura urbana. Na instalação, acompanhando se todas as diretrizes estão 

sendo contempladas de forma correta e na Operação, com intenso monitoramento e ações de 

remedição imediata. 

7.2. PLANO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICO – FLORA 

7.2.1. Programa de Monitoramento da Flora  

Introdução 

O Programa de Monitoramento da Flora (PMF) do empreendimento visa 

identificar os impactos provocados pela implantação do empreendimento, ao meio ambiente. O 

trabalho possibilita direcionar medidas para amenizar danos e recuperar a biodiversidade da flora 

local.  

O PMF apresenta a disposição atual da região, sua caracterização 

ambiental, florística e fitossociológica, determinando a utilização da área atualmente ocupada e 
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utilizada pelos moradores do local. Devido a esse conjunto de dados, pode ser levantado o histórico 

do local e como o empreendimento deseja agregar valor à região. 

Justificativa 

A instalação do empreendimento resulta em impactos ambientais para a 

flora, ocasionando distúrbios sobre a comunidade florestal local. Assim sendo, o plano de 

monitoramento de flora deve ser realizado para as ações que são consideradas efetivas ou 

potencialmente impactantes para a vegetação nativa.  

O programa de monitoramento de flora deverá ser realizado por equipe 

técnica qualificada, composta por profissionais como engenheiros florestais e botânicos, a partir de 

métodos que são consagrados pela literatura científica, fazendo parte de um conjunto de ações a 

serem desenvolvidas no processo de implantação do parcelamento de solo Reserva do Parque. 

Objetivo Geral 

Estabelecer as atividades em conformidade com as solicitações do órgão 

ambiental fiscalizador e os impactos que são previstos, de modo que sua execução seja anterior, 

em paralelo e posterior à instalação do empreendimento; visando assim, auxiliar na execução dos 

demais programas, planos e ações ambientais de responsabilidade do empreendedor. 

Metodologia Geral 

Como escopo básico de execução do Programa de Monitoramento de Flora, citam-se: 

• Mapeamento da flora no empreendimento; 

• Caracterização ambiental da flora do local; 

• Avaliação florística e fitossociológica da população florestal local; 

• Boas práticas de gestão ambiental. 

Dentre o conjunto de métodos possíveis para execução deste Programa, 

serão utilizados aqueles que privilegiem a questão técnica indicada pelo órgão ambiental 

fiscalizador, IBRAM. Recomenda-se, desta forma, a observância dos seguintes itens: 

• Inventário florestal/fitossociológico, por meio de censo, contendo diâmetro, altura, 

volumetria, densidade populacional, dominância populacional e índices de valor seguindo 

o Termo de Referência disponibilizado no portal do órgão; 



 

‘ 

 
43 

• Caracterização ambiental, através das espécies identificadas e sua dinâmica populacional 

observada e levantada no local; 

• Levantamento de todos os pontos de GPS dos indivíduos encontrados no local; 

• Execução in loco de todas as atividades por profissionais habilitados, mantendo as boas 

práticas de gestão ambiental. 

Fases do Empreendimento 

O programa de monitoramento de flora deverá ser iniciado antes do início 

das obras, para obtenção da Autorização da Supressão Vegetal, ASV, para realização da 

implantação do empreendimento. 

7.2.2. Programa de recuperação e revegetação das áreas degradadas e comprometi-

das com preservação  

Introdução 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas 

(PRAD/PRADA) deverá conter um conjunto de medidas que irá propiciar às áreas afetadas 

condições de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico.  

Para a correta execução do PRAD/PRADA é necessário verificar o Termo 

de Referência apontado pelo órgão fiscalizador do Distrito Federal, que indica as diretrizes e 

restrições de uso e ocupação do solo, topografia do terreno, classificação do solo, recursos hídricos 

envolvidos e a vegetação da área. O PRAD/PRADA será necessário para a recomposição vegetal 

das margens do córrego Estiva. 

Justificativa 

A elaboração/execução do PRAD/PRADA resulta da ausência de vegetação 

parte da APP que margeia o córrego Estiva, notadamente na porção final do empreendimento e que 

pode sofrer diversos malefícios caso as boas práticas de supressão vegetal e execuções de obras 

não sejam praticadas, tais como o surgimento de processos erosivos e o carreamento do material 

erodido para o córrego, ocasionando seu assoreamento. Sendo assim, a execução do 

PRAD/PRADA vai diminuir as chances desses impactos negativos ocorrerem.  
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Objetivo Geral 

Como pressuposto, o programa objetiva estabelecer formas de recuperação 

ambiental, diminuição de danos ambientais, além de uma forma de compensação florestal, além de 

auxiliar na conscientização ambiental de moradores e colaboradores do futuro empreendimento, 

diante da possibilidade de incluí-los na etapa de execução e no monitoramento pós-execução. 

Metodologia Geral 

Como escopo básico de execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas ou 

Alteradas, citam-se: 

• Mapeamento das falhas da Área de Preservação Permanente do Córrego Estiva; 

• Preparo do solo para o plantio; 

• Observação dos métodos de recomposição da vegetação nativa; 

• Indicadores de desempenho do desenvolvimento da restauração vegetal. 

Dentre o conjunto de métodos e instrumentos de elaboração/execução do 

PRAD/PRADA serão seguidos os parâmetros definidos pelo IBRAM, conforme o Termo de 

Referência disponibilizado em seu portal e a Carta para os Programas de Monitoramento ao longo 

do processo, em que os indicadores de desempenho do desenvolvimento da área de restauração 

vegetal acontece. Recomenda-se, ainda, a observância dos seguintes instrumentos e 

procedimentos: 

• Técnicas de preparo do solo (subsolagem, escarificação, aração, gradagem, coveamento, 

entre outras) as quais serão definidas pelo profissional em conformidade com a área; 

• Medidas de isolamento da área e prevenção de incêndios, executando aceiros na área e 

cercando a área do plantio; 

• Descrição da metodologia a ser aplicada para a recomposição nativa, indicando quais 

espécies serão utilizadas, descrever o manejo das espécies exóticas e elaborar 

indicadores para que as metas sejam alcançadas; 

• Realização de monitoramentos periódicos para que a implementação do PRAD/PRADA 

esteja no caminho da quitação, alcançando os parâmetros estipulados pela Carta de 

monitoramento ambiental do IBRAM. 
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Fases do Empreendimento 

O programa de recuperação de áreas degradadas ou alteradas deverá ser 

elaborado antes do início das obras, para sua execução se dar no período de instalação, conforme 

planejamento inicial. 

7.2.3. Programa de arborização do sistema viário e espaços públicos de convívio  

Introdução 

O Programa de Arborização do Sistema Viário e Espaços Públicos de 

Convívio (PASVEPC) do empreendimento servirá como um meio de melhorar a qualidade de vida, 

a saúde física e mental de seus habitantes.  

O PASVEPC não está atrelado ao simples plantio de árvores, mas sim à 

criação de um ambiente aconchegante para seus habitantes e transeuntes. A sua correta execução 

influenciará no microclima local atenuando o calor, melhorando a qualidade do ar e provendo beleza 

cênica. Dessa maneira, o sucesso dessa etapa encontra-se na escolha das espécies adequadas 

para cada ambiente.  

Justificativa 

A instalação do empreendimento sem interação com o meio ambiente não 

está no foco dos proponentes, sendo indicadas a elaboração e a execução do programa de 

arborização do sistema viário e espaços públicos de convívio. 

Sendo assim, a ideia PASVEPC é gerar um ambiente agradável para a 

população fixa e flutuante do empreendimento. 

Objetivo Geral 

Gerar uma composição florística com a finalidade de criar um ambiente 

esteticamente atrativo, melhorar a qualidade do ar e implantar arborização urbana sustentável. 

Metodologia Geral 

Como escopo básico de execução do Programa de Arborização do Sistema 

Viário e Espaços Públicos de Convívio, citam-se: 
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• Mapeamento das áreas foco do empreendimento; 

• Elaboração de planilha com as principais espécies a serem plantadas, levando em 

consideração a possibilidade de interferência das árvores em estruturas urbanas, tais como 

fiação, calçamento e pavimentação; 

• Proporcionar abrigo para fauna silvestre, contribuindo para o equilíbrio das cadeias 

alimentares, diminuindo pragas e agentes vetores de doenças; 

• Promover melhoria da infiltração da água no solo, evitando erosões associadas ao 

escoamento superficial das águas das chuvas. 

Dentre o conjunto de métodos a serem aplicados para execução deste 

Programa, serão utilizados aqueles que privilegiem as espécies que se encaixam com o 

planejamento da implementação do condomínio. Para isso faz-se necessário: 

• Conhecer e avaliar o patrimônio arbóreo existente; 

• Identificar locais para o plantio das árvores; 

• Monitorar a arborização visando identificar a taxa de sobrevivência, espécies mais 

adequadas e mais resistentes; 

• Avaliar os custos da arborização, visando quantificar a necessidade de recursos para a 

manutenção das árvores. 

Fases do Empreendimento 

O Programa de Arborização do Sistema Viário e Espaços Públicos de 

Convívio deverá ser iniciado antes do início das obras, para elaboração em conjunto da urbanização 

do empreendimento e deverá ser executado durante todo período de implantação. 

7.3. PLANO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICO – FAUNA 

7.3.1. Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna  

Introdução 

O Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna visa acompanhar a 

atividade do maquinário que irá executar a remoção da vegetação natural e exótica, para diminuir 

os impactos causados à fauna da área de influência direta do empreendimento. Com isso, será 

possível estabelecer critérios e traçar objetivos para diminuir a perda de indivíduos da fauna na área 

do empreendimento, por meio do acompanhamento da implantação da infraestrutura básica e 

edificações previstas. 
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A implantação do parcelamento de solo previsto, mesmo ocorrendo em área 

urbana, causará uma série de impactos à fauna, devido principalmente devido à supressão da 

vegetação, seja ela natural ou exótica. Os impactos causados por essas alterações resultam em 

perda e degradação de habitats da fauna e consequentemente, na diminuição da diversidade de 

espécies. 

O afugentamento e resgate da fauna na área do empreendimento, durante 

a sua instalação, visa minimizar as mortes potenciais de indivíduos, devido à atuação de máquinas 

pesadas. Portanto, o Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna tem como objetivo mitigar 

os impactos da implantação do empreendimento na área de influência direta sobre a fauna existente 

na sua área de influência direta. 

Justificativa 

O afugentamento e o resgate de fauna compreendem o manejo da fauna 

silvestre nos locais que serão desmatados e/ou alterados, proporcionando sua proteção, priorizando 

o seu deslocamento natural, ou realizando seu resgate e correta destinação e realocação.  

Essas atividades de supressão, necessárias para a instalação do 

parcelamento de solo podem levar à captura de animais silvestres, que deverão ser soltos em áreas 

adjacentes. Entretanto, deve-se observar que as atividades de resgate de fauna só serão realizadas 

quando os animais não forem afugentados pelo barulho das máquinas e pela movimentação de 

pessoas e veículos, abandonando o local da supressão. 

Portanto, se fazem necessárias as atividades de afugentamento, resgate e 

correta destinação da fauna presente nos locais de desmatamento e movimentação de solo, a fim 

de minimizar os impactos sobre a fauna silvestre. 

Objetivo Geral 

Realizar o afugentamento e/ou o resgate e a destinação adequada da fauna 

silvestre na área de influência direta do empreendimento, desde o início da limpeza da área que 

sofrerá a intervenção para a implantação de vias, infraestruturas e edificações. Assim, será possível 

mitigar os impactos oriundos das atividades de implantação do parcelamento de solo, possibilitando 

o correto manejo dos espécimes da fauna silvestre, por meio do afugentamento e se necessário, 

da captura de animais na área do empreendimento, seguida de soltura em áreas adjacentes, a fim 

de evitar a perda de indivíduos. 
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Metodologia Geral 

Este Programa ocorrerá durante a supressão da vegetação para a 

implantação das estruturas do empreendimento onde haverá supressão, tais como vias de acesso, 

canteiro de obras, etc. Deve-se ressaltar que parte da área de influência direta já se encontra em 

grande parte, degradada, com a vegetação nativa substituída por gramíneas de pastagem. Sendo 

assim, o número de animais a serem afugentados ou resgatados deverá ser pequeno. 

Durante as atividades de supressão, deverão ter início as atividades de 

afugentamento e resgate da fauna de vertebrados, com ações que aumentem e maximizem o 

progresso da migração passiva dos indivíduos da fauna local. A metodologia para essa fase 

compreende em acompanhar a fauna em seu deslocamento natural das áreas que sofrerão 

supressão de vegetação e mudanças do ambiente natural, para a realização das obras de 

infraestrutura do empreendimento. 

O resgate através da captura deverá ser realizado somente nos casos em 

que os espécimes não consigam fugir por conta própria. A equipe responsável pelo resgate deverá 

acompanhar a supressão, a fim de diminuir a mortalidade de espécimes da fauna. O resgate deverá 

ser efetuado capturando os espécimes que correrem risco de atropelamento por máquinas pesadas, 

estiverem feridos, ou desorientados. A captura de um animal deverá ser planejada, de acordo com 

as condições encontradas no local, com ênfase na segurança e diminuição do estresse de captura, 

tanto da equipe como do animal. Para remover e transportar os animais resgatados sugere-se a 

utilização de caixas de transporte adequadas ao animal, onde deverão ser acomodados por curto 

período de tempo até a sua destinação, que deverá ser preferencialmente, a soltura em área de 

vegetação natural adjacente à da captura. 

Este Programa deverá se estender pelo tempo necessário, até o fim das 

atividades de supressão da vegetação. Um relatório compilado deverá ser elaborado ao final do 

Programa, o qual será submetido ao órgão ambiental competente. Todos os procedimentos 

realizados serão registrados e detalhados no relatório. 

Os animais que porventura vierem a óbito, poderão ser encaminhados para 

instituições científicas, desde que seja possível o seu aproveitamento para esse fim. 
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Fases do Empreendimento 

O programa de Afugentamento e Resgate de Fauna deverá começar com o 

início das obras, para acompanhar a supressão da vegetação e deverá ser executado durante o 

período inicial da fase de instalação do empreendimento. 

7.4. PLANO AMBIENTAL DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

7.4.1. Programa de Comunicação Social - PCS 

Introdução 

O Programa de Comunicação Social (PCS) do empreendimento deverá ser 

um instrumento para estabelecer canal de informação entre o empreendedor, as partes 

interessadas e a população residente na AID.  

O PCS também tem o importante papel de informar e dialogar igualmente 

com os trabalhadores próprios e terceiros contratados para a execução das obras. O diálogo será 

sobre as características socioambientais e populações da região, os aspectos, os impactos e as 

medidas preventivas e mitigadoras, as etapas das obras bem como atualizá-los sobre os demais 

programas do processo de licenciamento e aspectos internos do empreendimento. 

O PCS deverá contemplar ações para orientar e auxiliar a população e o 

poder público acerca das características do empreendimento, processo de licenciamento ambiental, 

características das diferentes fases do empreendimento, impactos e programas ambientais, e 

demais informações ao longo da implantação do projeto, criando um espaço de diálogo entre as 

partes interessadas. 

Justificativa 

A instalação do empreendimento resulta em impactos socioeconômicos e 

culturais, despertando na comunidade local dúvidas e expectativas. Consequentemente, faz-se 

necessária a adoção de eficientes processos de comunicação externa e interna com a população 

diretamente afetada, funcionários e lideranças locais.  

A execução do Programa de Comunicação Social se torna fundamental e 

faz parte de um conjunto de ações a serem desenvolvidas no processo de implantação do 

parcelamento de solo Reserva do Parque, estabelecendo um canal de comunicação direta entre 
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empreendedor e a população local, informando e esclarecendo sobre o processo de instalação e 

integrando os programas desenvolvidos no decorrer da implantação e operação do 

empreendimento. 

Objetivo Geral 

Como pressuposto, o programa objetiva estabelecer forma contínua e 

permanente de comunicação com a população inserida nas áreas de influência do empreendimento, 

utilizando-se de técnicas de comunicação em linguagem adequada ao melhor entendimento dos 

diversos níveis culturais e sociais, recebendo sugestões e proporcionando esclarecimentos acerca 

do empreendimento e suas repercussões socioambientais, diminuindo, assim, ruídos e tensões em 

relação ao empreendimento, institucionalizando a comunicação de forma positiva com públicos 

identificados. 

Visa ainda, auxiliar na execução dos demais programas, planos e ações 

ambientais de responsabilidade do empreendedor. 

Metodologia Geral 

Como escopo básico de execução do Programa de Comunicação Social, citam-se: 

• Mapeamento e manutenção dos stakeholders envolvidos no empreendimento; 

• Criação e Manutenção de canal de comunicação direta entre o empreendedor e a 

comunidade local; 

• Divulgação prévia da implantação do parcelamento e do processo de licenciamento com 

todos os públicos; 

• Comunicação e diálogo ativo com a comunidade local afetada. 

 

Dentre o conjunto de métodos e instrumentos de comunicação possíveis 

para execução deste Programa, serão utilizados aqueles que privilegiem a dialógica, em 

abordagens face-a-face e por meio de canais ativos e receptivos disponibilizados ao público-alvo 

do programa, podendo ser utilizados os seguintes: 

• Criação e manutenção de canal de comunicação direta entre empreendedor e comunidade 

local, e amplamente divulgado para atendimento de solicitações, reclamações, sugestões 

e esclarecimento de dúvidas, aos diversos públicos interessados no empreendimento; 
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• Elaboração de material informativo impresso com distribuição direcionada aos diferentes 

públicos, com conteúdos distintos e necessários às diversas etapas inerentes à instalação, 

a saber: comunicação prévia, informações técnicas da fase de instalação, informações 

técnicas e visibilidade aos demais programas ambientais, informações técnicas aos 

trabalhadores das obras e demais conteúdos identificados e relevantes na interferência do 

cotidiano da população; 

• Visitas de abordagem face-a-face junto à comunidade do entorno, para divulgação de 

informações técnicas e esclarecimento de dúvidas possíveis, a fim de diminuir eventuais 

problemas relacionados ao empreendimento e execução dos programas ambientais nas 

propriedades em foco; 

• Realização de reuniões informativas junto às localidades identificadas na fase de estudos, 

visando informar sobre eventuais perturbações relacionadas à execução das obras, 

esclarecendo as medidas mitigadoras aplicáveis em cada caso e disponibilizando serviço 

de atendimento telefônico gratuito e outros meios para recebimento de denúncias e 

reclamações. 

Fases do Empreendimento 

O programa de comunicação social deverá ser iniciado antes do início das 

obras, para realização dos primeiros contatos junto ao público de interesse e deverá ser executado 

durante todo período de implantação do empreendimento. 

7.4.2. Programa de Educação Ambiental - PEA 

Introdução 

A Educação Ambiental tem como objetivo despertar a consciência crítica 

para a conservação e preservação do meio ambiente através da utilização sustentável dos recursos 

naturais e a promoção de um meio ambiente equilibrado, possibilitando ação positiva e responsável, 

de forma a garantir a melhoria na qualidade de vida da população no entorno e a promover o 

desenvolvimento sustentável.  

A Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA, em seu Art. 1º entende 

a Educação Ambiental como um processo de construção de valores sociais baseados nas atitudes, 

habilidades e competências individuais, transformando-as em prática social, promovendo 

interações responsáveis e éticas com o meio ambiente e com outras pessoas em seus aspectos 

sociais, políticos, econômicos e ecológicos, daí o caráter holístico do processo educativo. Como 
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processo educativo, a Educação Ambiental remete aos aspectos comuns à dinâmica 

socioambiental local, aos arranjos sociais, aos elementos da paisagem regional e a formação 

cultural da população do entorno.  

Nesse sentido, a promoção da Educação Ambiental para os diversos 

públicos envolvidos na instalação do empreendimento, a saber: população de entorno integrante da 

AID, trabalhadores, gestores e responsáveis pelo empreendimento; possibilita lidar com as 

diferentes vertentes do saber e agir humano, cujo desafio é contribuir para a cidadania ambiental, 

promovendo o combate dos problemas sociais. 

Justificativa 

Considerando o disposto na Lei nº 9.795/1999 (PNEA – Política Nacional de  

Educação Ambiental) e os distintos impactos identificados no meio antrópico do parcelamento de 

solo Reserva do Parque, o processo educativo faz-se necessário ao aprendizado dos públicos-alvo 

identificados, uma vez que pode gerar novos comportamentos ou a sua mudança de forma positiva 

e preventiva.  

Neste sentido, e pautado pela PNEA e pela Instrução Normativa 02/2012 – 

IBAMA, o Programa de Educação Ambiental (PEA) no âmbito do referido parcelamento justifica-se, 

ainda, ao fazer cumprir a responsabilidade socioambiental do empreendedor, incluindo a 

participação social nos processos de gestão ambiental do empreendimento. 

Objetivo Geral 

O Programa visa promover a adoção de práticas sustentáveis em relação 

ao empreendimento e o ambiente local por meio de ações formativas, informativas e de 

sensibilização junto à comunidade do entorno e aos trabalhadores do empreendimento, por meio 

de ações que desenvolvam a consciência ecológica e que se desdobrem em ações concretas de 

transformação e melhoria da realidade local. 

Metodologia Geral 

A execução do PEA, ocorrerá de acordo com as etapas e ações abaixo 

descritas:  

• Aplicação de Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP) para identificação de 

fragilidades e potencialidades socioambientais com stakeholders da AID, em especial 

aqueles com atuação na área de entorno direto do empreendimento; 
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• Inclusão de temáticas e atividades voltadas para a Educação Ambiental de Trabalhadores 

da Obra; 

• Realização de Campanhas de Educação Ambiental formal e informal; 

• Produção e distribuição de material educativo com diversas temáticas pertinentes. 

Dentre o conjunto de métodos, instrumentos e temáticas de educação 

ambiental possíveis para execução deste Programa, serão utilizados àqueles que privilegiem a 

observação de comportamentos nocivos e positivos em relação ao meio ambiente, com abordagem 

prática, lúdica e reflexiva, facilitando ao público alvo do Programa a mudança e a perpetuação do 

comportamento positivo. 

Fases do Empreendimento 

O programa deverá ser iniciado na fase de instalação do empreendimento, 

com a identificação dos grupos de interesse e deverá ser executado durante todo período de 

implantação do empreendimento, de acordo com a Instrução Normativa nº 058/2013-

EDUC/PRESI/IBRAM. 

7.4.3. Programa de Saúde e Segurança dos Trabalhadores - PSST 

Introdução 

A implantação de parcelamentos de solo urbano, assim como quaisquer 

ramos da área de construção, contempla atividades com alto risco de acidente, tendo em vista que 

são utilizados equipamentos pesados, máquinas e veículos. Portanto, há que se considerarem os 

riscos de acidentes de trabalho como impacto de ocorrência possível durante a instalação do 

parcelamento de solo Reserva do Parque. 

Além das modificações ambientais decorrentes da preparação e execução 

das obras, a realização do empreendimento deverá atrair um contingente de pessoas para trabalhar 

nas obras que estarão sujeitos a uma série de eventos e afecções que poderão afetar as suas 

condições de saúde e sua sobrevivência: acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, 

alcoolismo, conflitos ou agressões pessoais que redundam em ferimentos, etc. 

A Segurança no Trabalho apresenta um conjunto de medidas técnicas, 

educacionais, médicas e psicológicas empregadas para prevenir acidentes (quer eliminando as 

condições inseguras do ambiente, quer instruindo ou convencendo as pessoas da implementação 
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de práticas preventivas). Relaciona-se com condições seguras e saudáveis para as pessoas. Sua 

finalidade é preventiva no sentido de antecipar-se para que os riscos de acidentes sejam 

minimizados. 

Os responsáveis pela implantação do empreendimento devem assumir 

responsabilidade pelas condições de saúde e segurança dos trabalhadores dentro do ambiente de 

trabalho e deverão adotar medidas e ações que previnam, reduzam e eliminem os impactos 

negativos decorrentes do empreendimento, cujos efeitos se darão sobre os trabalhadores da 

construção, notadamente em observância às Normas Regulamentadoras – NR do Ministério do 

Trabalho aplicáveis. 

Justificativa 

O Programa de Saúde e Segurança dos Trabalhadores do parcelamento de 

solo Reserva do Parque, que será implementado na fase inicial de instalação do empreendimento, 

tem por finalidade criar uma relação dos trabalhadores da obra com seu ambiente de trabalho, 

objetivando a manutenção da saúde dos trabalhadores e a redução de danos ambientais e de 

acidentes de trabalho. 

Para alcançar sua meta, o Programa deve conter informações básicas sobre 

o empreendimento, com dados sobre sua área de abrangência, o público-alvo (trabalhadores da 

obra), as formas de mitigação aos prejuízos gerados e de otimização dos impactos positivos. 

Além dessas informações, a explicitação das informações deve conter 

também dados sobre a empresa, a obra e os programas ambientais propostos, de forma que os 

trabalhadores possam se adaptar às normas de comportamento exigidas para o período de 

implantação do empreendimento. 

A análise dos impactos sociais associados à implementação do 

parcelamento, realizada no diagnóstico socioeconômico que compôs o RAS do empreendimento, 

apontou a ocorrência de alguns impactos considerados de baixa a média magnitude, justificando 

assim a necessidade de adoção de medidas voltadas para o treinamento e qualificação da mão de 

obra, de forma a facilitar a compreensão do processo de construção e operação e promover a 

colaboração dos segmentos atingidos. 

Desta forma, o Programa de Saúde e Segurança dos Trabalhadores 

justifica-se por várias razões: pela importância do controle de doenças que poderão surgir em 

decorrência da construção do empreendimento e consequente sobrecarga sobre a infraestrutura  
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de  saúde  local,  pela  importância  de  se  ter  um  investimento preventivo e educativo, menos 

oneroso do que arcar com os afastamentos e aposentadorias precoces; pela segurança dos 

trabalhadores envolvidos no empreendimento, e para atender à legislação trabalhista em vigor. 

Objetivo Geral 

O objetivo geral do Programa de Saúde e Segurança dos Trabalhadores é 

acompanhar a execução das normas de segurança e saúde do trabalho com estrita observância à 

legislação vigente de modo a prevenir, atenuar e eliminar os impactos negativos à saúde e à 

segurança da população residente próximo as obras, assim como dos trabalhadores no 

empreendimento. 

Metodologia Geral 

O presente Programa estabelece os meios de treinamento e qualificação 

que serão utilizados para alcançar os objetivos propostos.  

Os principais recursos adotados para a realização do treinamento e 

qualificação da mão-de-obra serão: distribuição de cartilhas informativas, divulgação de 

informações por meio dos meios de comunicação existentes nas áreas de influência direta e indireta 

e ciclos de palestras, a serem estabelecidos utilizando-se critérios diferenciados, de acordo com o 

público-alvo (operários de formação primária e técnicos de formação universitária).  

O Programa foi elaborado a partir do fato de que os impactos ambientais e 

sociais negativos do empreendimento que podem ser evitados e/ou mitigados a partir da adoção de 

uma estratégia de sensibilização e conscientização da mão-de-obra alocada ao projeto, visando 

reforçar comportamentos e atitudes de respeito ao meio ambiente e para com a população da região 

do parcelamento.  

Para a execução das atividades previstas, é essencial a prévia definição dos 

conteúdos a serem repassados. Sendo assim, nesta etapa dos estudos, podem ser indicados como 

principais temas a serem abordados:  

• a importância do empreendimento no contexto socioeconômico da região; 

• as alterações socioambientais previstas; 

• os impactos negativos; 

• os benefícios socioeconômicos dele decorrentes; 

• as medidas e programas ambientais a serem implementados; 
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• as normas de conduta a serem adotadas pelos trabalhadores para evitar ou reduzir os 

impactos sociais e ambientais negativos e as normas de segurança a serem seguidas para 

reduzir o índice de acidentes durante as obras. 

Os principais temas a serem abordados no treinamento serão relacionados 

ao meio ambiente, à saúde, à segurança e às normas de conduta para com a população de entorno, 

enfocando as características locais, principais impactos e formas de evitá-los. 

Neste contexto as empresas envolvidas com a construção serão 

responsáveis por implantar as medidas cabíveis, que visam segurança, integridade física e saúde 

dos trabalhadores durante o período de obras. 

A maior parte destas medidas está prevista na legislação trabalhista, 

devendo ser submetida às diretrizes estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 

nas Normas Regulamentadoras (NRs), relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. A seguir é 

apresentada a legislação que trata do assunto e deverá ser utilizada: 

Os acidentes e incidentes devem ser controlados de maneira preventiva por 

meio do planejamento, implantação, monitoramento e avaliação do desempenho dos meios de 

controles implementados. 

Fases do Empreendimento 

As atividades do Programa serão iniciadas antes da mobilização da mão de 

obra, desenvolvendo-se durante todo o período de obras e concluindo-se a fase de desmobilização. 

 

7.4.4. Programa de Gestão Ambiental de Obras – PGAO 

Introdução 

O Programa de Gestão Ambiental de Obras (PGAO)  está sendo proposto como parte do 

EIA/RIMA e prevê o acompanhamento de aspectos relacionados às obras os quais interferem no 

meio ambiente, desta forma, foram levantadas soluções para atenuar os impactos ambientais 

adversos gerados e/ou previsíveis ao sistema ambiental pelas ações de implantação do 

empreendimento. 

O PGAO se aplica aos seguintes aspectos/situações: 
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• Monitoramento do empreendimento, durante a fase de execução de obras, indicando 

as condições das obras e da área do entorno, com acompanhamento fotográfico 

periódico; 

• Monitoramento das medidas ambientais implementadas durante as obras com 

acompanhamento fotográfico periódico; 

Justificativa 

É notório que as atividades de execução de obras promovem alterações consideráveis no 

meio em que são executadas, sendo, inclusive, inerentes à implantação de empreendimento e/ou 

atividade. Um dos empreendimentos que causa alterações na paisagem e, consequentemente, 

impõem ao meio em que se insere a adequação das condições naturais originais e/ou degradadas, 

de acordo com a atividade a ser desenvolvida é a implantação de parcelamentos de solo urbano. 

Toda uma cadeia de produtos e serviços é mobilizada para atender à finalidade de criação de um 

novo setor ou cidade. Assim, as ações se desenvolvem em um encadeamento lógico e progressivo 

até à conclusão da bora (ou do conjunto de obras), durante as quais impactos ambientais, mitigáveis 

ou não, preveníveis ou não, ocorrem. 

É visando reduzir ao máximo os impactos negativos, por meio do controle fazendo-se valer 

de indicadores qualitativos e quantitativos, que este Programa de Gestão Ambiental está sendo 

proposto.  

Objetivo Geral 

Monitorar e registrar a situação encontrada na área sob intervenção de obras, nas diversas 

frentes, tendo em vista o acompanhamento  e o monitoramento, a fim de realizar comparações entre 

os diferentes períodos das visitas técnicas, considerando-se os indicadores de qualidade ambiental 

previamente definidos, visando ao alcance de metas relativas à adoção das medidas preventivas e 

mitigadoras que deverão ser adotadas no período de execução das obras de implantação do 

Reserva do Parque.  

 

Metodologia Geral 

O desenvolvimento do PGAO se baseará na utilização de ferramentas de acompanhamento, 

monitoramento e controle, conforme listado a seguir: 
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• Planos de Ação (PA): composto por quadros com listagem das ações iniciais de 

acompanhamento e monitoramento das obras, a ser atualizado a cada 15 dias. A 

cada ação, ou conjunto de ações, executada é dado baixa e inserida nova ação, 

correspondente a cada etapa de obra. 

o O PA é o instrumento de registro das ações de obra a ser compartilhado com 

o Engenheiro de Obra. 

o Este instrumento poderá ser compartilhado com o Engenheiro e/ou Técnico 

de Segurança, e/ou Gestor de qualidade. 

o Obrigatoriamente será acompanhado de registro fotográfico. 

• Checklist de ações: corresponde a uma lista de ações relativas à prevenção de não 

conformidades, caracterizadas como impactos ambientais. Tendo função preventiva, 

o checklist conterá informações de não conformidades ambientais, tanto orientadas 

pela NR 18 – Norma Regulamentadora que avalia as condições do meio ambiente 

de trabalho, quanto pelas resoluções, normas e instruções de meio ambiente 

emitidas por órgãos reguladores e/ou fiscalizadores. 

o Este documento será compartilhado com o Técnico de Segurança. 

o Obrigatoriamente será acompanhado de registro fotográfico. 

• Comunicado de não conformidade ambiental: documento que tem a função de 

informar e advertir o responsável pela obra dos “erros” (não conformidades 

ambientais) cometidos reiteradamente, por pelo menos 3 vezes, sendo consecutivos 

ou não (num intervalo de 30 dias).  

• Relatórios trimestrais de acompanhamento e monitoramento: conterão análises 

consolidadas dos PA emitidos durante 3 meses, totalizando até seis planos de ação. 

Será composto por planilhas, gráficos e avaliação comparativa entre os 4 trimestres 

de 1 ano de monitoramento ambiental. 

• Ações de Educação Ambiental: conforme determina a IN nº 058/2013 – 

EDUCA/PRESI/IBRAM, os trabalhadores da construção civil compõem um 

importante público-alvo da educação ambiental. A Educação Ambiental para 

trabalhadores da construção civil visa à prevenção de danos ambientais, ao 

esclarecimento e à participação ativa nas ações de proteção ao meio ambiente, à 

adoção de hábitos sustentáveis, dentre outros.  

o As ações serão definidas após desenvolvimento de diagnóstico dos 

trabalhadores e do local de trabalho. 

o Recomenda-se, minimamente a execução de palestras 1 vez ao mês até a 

emissão de TR pela EDUC – Unidade de Educação Ambiental do Brasília 
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Ambiental para a elaboração do PEAT – Projeto de Educação Ambiental para 

os Trabalhadores das obras de implantação do empreendimento.  

Fases do Empreendimento 

Considera-se fundamental a execução deste PGAO a partir da instalação das unidades 

administrativas e de apoio do canteiro de obras, principalmente, do refeitório e das instalações 

hidrossanitárias, pois, assim, haverá estrutura mínima para o desenvolvimento das palestras que 

contemplem temas relevantes que inter-relacionem atividades da construção civil com as medidas 

mitigadoras e preventivas de impactos ambientais. Na medida em que as obras evoluam e o PEAT 

seja elaborado e aprovado, as ações prioritárias e seus temas passarão a fazer parte da rotina do 

PGAO. 
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8. CONCLUSÃO 

O presente Relatório de Impacto Ambiental apresentou as características 

físicas, bióticas e socioeconômicas da poligonal do empreendimento e do seu ambiente de entorno, 

além das propostas técnicas do projeto e da legislação ambiental e de uso e ocupação do solo. 

Com isso, foi possível identificar um conjunto de impactos positivos e 

negativos que poderão ser desencadeados durante a implantação e operação do empreendimento. 

Estes demandarão uma série de medidas de controle ambiental e atividades de monitoramento, 

visando à redução dos efeitos adversos permitindo, ainda, sua compatibilização com a preservação 

ambiental, quando o parcelamento se aproxima de áreas legalmente protegidas. 

Com base no diagnóstico ambiental e na caracterização do 

empreendimento, foi possível realizar prognóstico e avaliar os prováveis impactos ambientais 

decorrentes da sua implantação, indicando as medidas mitigadoras e compensatórias a serem 

adotadas.   

Para possibilitar a implementação adequada e o monitoramento da 

eficiência das medidas mitigadoras e compensatórias, foram propostos programas ambientais, 

indicando responsabilidades, recursos necessários e formas de acompanhamento e/ou 

monitoramento.    

Com base no exposto, a equipe técnica responsável pela elaboração dos 

estudos ambientais conclui pela viabilidade ambiental do empreendimento Reserva do Parque, no 

tocante à sua localização e à concepção, desde que adotadas as medidas mitigadoras e 

compensatórias propostas e consideradas as manifestações dos diversos órgãos envolvidos. 
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