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RIMA I PARCELAMENTO GREENVILLE 05

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um documento técnico
onde são identificados e avaliados os impactos ambientais que
um projeto irá causar em determinado ambiente. Neste estudo
são apresentadas medidas preventivas, mitigadoras ou
compensatórias aos impactos ambientais negativos, bem como
as potencializadoras dos impactos positivos.

O EIA é um importante instrumento de avaliação de impactos
ambientais exigido pelas Resoluções do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA nº 01/86 e nº 237/97. O EIA do
Parcelamento de Solo Greenville foi elaborado por equipe
técnica multidisciplinar, composta por especialistas dos meios
físico, biótico e socioeconômico, de acordo com as normas
ambientais vigentes e com base no Termo de Referência (TR)
fornecido pelo órgão ambiental licenciador, IBRAM (Instituto
Brasília Ambiental).

APRESENTAÇÃO

O RIMA é um instrumento importante para garantir a
participação de toda a sociedade no processo de
licenciamento ambiental. Não deixe de ler o documento até
o final, e caso ainda permaneça alguma dúvida, entre em
contato conosco.

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é um documento que
apresenta de forma objetiva e com linguagem acessível à comunidade
as vantagens e desvantagens de um projeto. Nesse contexto, este
RIMA apresenta os principais pontos abordados no EIA do
Parcelamento de Solo Greenville .
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Os dados da empresa consultora, responsável pela elaboração dos estudos ambientais, assim como do empreendedor, são apresentados a
seguir, e podem ser utilizados em caso de dúvidas em relação ao Parcelamento Greenville.

Consultora Empreendedor

Nome/Razão Social

Endereço

Representante Legal

Pessoa de Contato

CNPJ

PROGEPLAN Engenharia Ambiental Ltda.

11.632.337/0001-38

Setor Bancário Norte, Q. 02, Ed. Via Capital, Bl. F, 

Sala 1513, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.040.911 

Érick Marcel e Silva Viana

F. (61) 3963.9195

erick.marcel@progeplan.com.br

Érick Marcel e Silva Viana

LUNER 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - SPE 

LTDA

23.170.183/0001-99

SHIS QI 11 Bloco R, Salas 201 a 210 parte 8 espaço 

11, CEP 71.625-670, Lago Sul/DF

Lutfallah Ramez Farah

(61) 3223-3444/ (61) 3322-2294 

construtoraluner@luner.com.br

Lutfallah Ramez Farah
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Número do Processo no IBRAM: 00391-00001330/2021-62
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Para que uma obra como a do parcelamento de solo Greenville
ocorra, é preciso realizar uma série de estudos para se analisar
a viabilidade ambiental, social e econômica do
empreendimento. Parte importante destes estudos ocorre
dentro do processo de licenciamento ambiental, onde são
realizados os procedimentos necessários para a obtenção das
licenças ambientais.

No caso do empreendimento em questão, nesta primeira etapa
do licenciamento ambiental, foi necessária a elaboração de um
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para analisar a viabilidade
ambiental de sua construção na área proposta. O EIA é um
documento com linguagem técnica, que sempre é
acompanhado de um Relatório de Impacto Ambiental - RIMA,
que, conforme comentado anteriormente, traduz o conteúdo
do EIA para uma linguagem mais amigável e acessível.

O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Empreendimento - organização formada para estabelecer
algum tipo de negócio. Pode ser uma rodovia, uma indústria
ou um parcelamento, por exemplo.

As análises do EIA iniciam retratando a situação atual em termos
ambientais, sociais e econômicos da região que será afetada pelo
empreendimento, para a partir de então fazer uma projeção das
possíveis mudanças que podem ocorrer em decorrência das obras de
instalação e da operação do parcelamento. Em seguida são propostas
ações que devem ser executadas pelo empreendedor para mitigar ou
compensar os impactos negativos. O estudo aborda o meio físico
(clima, solo e água, por exemplo), biótico (plantas e animais) e
antrópico (presença humana) da região.

Através da análise do EIA/RIMA, o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM)
avalia se o parcelamento é ambientalmente viável. Antes de formalizar
sua análise, no entanto, deverá ser realizada uma Audiência Pública,
onde toda a população e entidades interessadas podem tirar dúvidas
e se manifestar em relação ao empreendimento. Havendo consenso
na Audiência Pública, e o órgão ambiental aprovando o estudo, será
emitida a Licença Prévia (LP).

08

Licença Prévia (LP) - É a primeira etapa do licenciamento, em

que o órgão licenciador avalia a localização e a concepção do

empreendimento, atestando a sua viabilidade ambiental e

estabelecendo os requisitos básicos para as próximas fases.
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Quando emitida, a Licença Prévia deverá conter uma série de
condicionantes, que devem ser cumpridas pra que se
concretize a próxima etapa, ou seja, para a emissão da Licença
de Instalação (LI).

Nesta etapa, que precede a LI, serão discutidas mais
detalhadamente as ações que vão compor os chamados
Programas Ambientais, que deverão ser executados para
prevenir, mitigar e compensar os impactos negativos do
empreendimento. Quando as condicionantes da LP forem
plenamente atendidas e os Programas Ambientais atenderem
às diretrizes da legislação e do órgão ambiental responsável
pelo licenciamento, será emitida a Licença de Instalação, e só
então serão iniciadas as obras de instalação do parcelamento.

Da mesma forma que na licença anterior, a LI também deverá
conter condicionantes que o empreendedor deverá atender
para a etapa seguinte.

Assim, após a conclusão das obras e tendo sido atendidas todas as
condicionantes da Licença de Instalação, será emitida a Licença de
Operação (LO), e então será possível iniciar a operação do
parcelamento.

Mesmo após a LO, o processo de licenciamento ambiental continua,
pois demandará renovação desta licença e a possível continuidade da
execução de alguns programas ambientais de monitoramento.

Ou seja, isso significa que nós estamos apenas no início do processo
de licenciamento ambiental do parcelamento e que as próximas
ações serão a realização da Audiência Pública e a manifestação do
órgão ambiental sobre a Licença Prévia.

09

Licença de Instalação (LI) - Autoriza a instalação do
empreendimento, de acordo com as especificações constantes
nos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e condicionantes.

Licença de Operação (LO) - É a licença que autoriza o início
do funcionamento do empreendimento. É concedida depois de
observadas as condições e restrições da Licença de Instalação.
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AS OBRAS

Trata-se de um parcelamento de solo predominantemente residencial,
localizado em Zona Urbana do Distrito Federal, na Região Administrativa
de Jardim Botânico – RA XVII, a cerca de 25 km da Rodoviária do Plano
Piloto de Brasília. A figura abaixo mostra a localização da área objeto do
empreendimento na RA XXVII..

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

Parcelamento do solo é a divisão da terra em unidades

juridicamente independentes, com vistas à edificação, podendo

ser realizado na forma de loteamento, desmembramento e

fracionamento, sempre mediante aprovação do órgão
competente.

11
Relatório DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA (88855893)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 13



RIMA I PARCELAMENTO GREENVILLE 

O empreendimento está localizado na Região Administrativa do Jardim
Botânico/DF, região com predominância de lotes de uso residencial
unifamiliar e de condomínios em fase de regularização.

O empreendimento tem como limite principal a DF 140, com
parâmetros urbanísticos definidos pela DIUR 07/2018 e DIUPE n.º
53/2021 - SEDUH/SEGEST/COGEST/DIRUR.
O projeto atende na integra a Diretriz Urbanística - DIUR 07/2018 e a
DIUPE 53/2021, com destaque aos parâmetros urbanísticos, ao uso
do solo e ao sistema de circulação.

A proposta urbanística foi norteada principalmente pelas diretrizes
constantes no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF -
PDOT/09, consubstanciado na Lei Complementar n°803/09 e sua
revisão pela Lei Complementar n°854/2012, pela Lei Complementar
n° 948/2010 – LUOS-DF, pelas Diretrizes Urbanísticas DIUR 07/2018, e
pela DIUPE 53/2021.

12

DIUPE - Diretrizes Urbanísticas Específicas é o documento emitido

pela SEDUH. Serve como um instrumento orientador do projeto de

parcelamento do solo urbano.

CONCEPÇÃO DO PROJETO
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Os lotes de uso comercial/misto estão localizados na entrada do
parcelamento, as margens da DF-140, na porção oeste da gleba
(Figura 3.4). Os lotes destinados ao clube, aos espaços livres de uso
público – ELUP, aos equipamentos públicos comunitários urbanos –
EPC e EPU, às áreas verdes remanescentes e áreas de preservação
permanente – APP, estão espalhados em diversos pontos próximos
aos limites sul e leste da gleba. Enquanto os lotes destinados ao uso
residencial estão localizados na parte central-norte da gleba.

O empreendimento em estudo terá área loteada de
aproximadamente de 130,46 ha após sua total implantação, sendo
destinado às unidades imobiliárias e áreas públicas.

13
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O sistema viário proposto visa a otimização das redes de
infraestrutura urbana e a redução dos custos de terraplanagem
através da implantação de vias paralelamente as curvas de nível
topográficas. O Projeto também apresenta a Via Parque que tem
função limitadora de acesso a Área de Preservação Permanente,
bem como de circulação contemplativa na região.

Será organizado a partir de um acesso principal junto à via
marginal da DF-140. Desde esse acesso parte um eixo viário
estruturante das 6 quadras residenciais, configurado como um
bulevar arborizado, uma via duplicada. Todo o sistema viário do
empreendimento contará com rede cicloviária e de calçadas
dimensionadas proporcionalmente à hierarquia das vias e aos
usos do solo propostos.

Vias coletoras, transversais ao eixo principal, proporcionam o
acesso às quadras residenciais. A via transversal (norte-sul) no
meio da gleba, foi projetada como Via de Circulação nível 2 (pista
duplicada com canteiro central).

RIMA I PARCELAMENTO GREENVILLE 15

INFRAESTRUTURA

Sistema Viário
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Será executado um sistema de coleta e amortecimento, composto por
diversos dispositivos convencionais de coleta, manejo e amortização das
águas pluviais, por meio de redes coletoras em concreto armado, bocas de
lobo e bacias de amortização, bem como emissário e lançamento final no
corpo receptor.

A contribuição para o sistema se dará pelo escoamento superficial nas vias,
mas também receberá os efluentes provenientes dos lotes unifamiliares e
comerciais previamente tratados e amortecidos individualmente de acordo
com a vazão máxima de saída estipulada pela Resolução nº 9/ADASA.

A solução consiste na amortização parcial das águas por meio de bacias
intermediárias dispostas ao longo da rede, visando diminuir a vazão no
final da mesma e amenizar o amortecimento na última bacia antes do
lançamento no corpo hídrico do córrego Santa Bárbara.

RIMA I PARCELAMENTO GREENVILLE 18

INFRAESTRUTURA

Drenagem Abastecimento de Água
A CAESB não possui redes de distribuição de água para atendimento do
Empreendimento Greenville e recomendou ao empreendedor propor
alternativas independentes, mas que devem ser aprovados pela mesma.

Para suprimento da demanda hídrica é proposto sistema de captação
através de poços tubulares profundos, cuja água bruta será submetida a
tratamento simplificado, juntamente com centro de reservação composto
de reservatórios apoiados do tipo tubular.

Neste caso a captação seria realizada por poços tubulares profundos
perfurado na poligonal do empreendimento, cuja viabilidade técnica será
atestada pela Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento do
Distrito Federal (ADASA), por meio de outorga prévia para perfuração dos
poços.

Águas Pluviais - é a água provinda das chuvas, que é coletada
pelos sistemas urbanos de saneamento básico nas chamadas
galerias de águas pluviais ou esgotos pluviais e que pode ter
tubulações próprias..

O poço tubular profundo tem como principal objetivo captar água
do aquífero profundo, que tem água de melhor qualidade e pureza.
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A CAESB não possui redes coletora para atendimento do Empreendimento
Greenville e recomendou como alternativa a utilização de coleta individual
com fossas sépticas e sumidouro, padrão ecológico de acordo com as
normas técnicas. Para tanto, cada proprietário de unidade imobiliária,
deverá considerar as normativas vigentes para sua instalação.

RIMA I PARCELAMENTO GREENVILLE 19

INFRAESTRUTURA

Esgoto sanitário

Energia Elétrica
A energia elétrica será fornecida pela Neo Energia.

Esgotamento Sanitário- Pode ser definido com um conjunto de
instalações e obras e serviços para que a coleta, o transporte, o
tratamento e a disposição final do esgoto possam ser
proporcionados de forma adequada à comunidade.
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RESTRIÇÕES AMBIENTAIS
Para a definição do projeto urbanístico e definição da alternativa locacional
do parcelamento, foram considerada as restrições ambientais e os
seguintes aspectos normativos ambientais, bem como toda a legislação e
zoneamento que incide sobre a região de inserção do parcelamento:

a) Inserção da gleba na Zona de Uso Sustentável da APA do Planalto
Central, onde a principal restrição diz respeito à impermeabilização
máxima do solo de 50% da área total da gleba e também, que as
atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga
natural e artificial de aquíferos.

b) Presença de Áreas de Preservação Permanente – APP nos limites leste
e sul da gleba;

c) Trechos de relevo com declividade alta (igual ou acima de 30%), nos
quais a ocupação só é permitida se atendidas as exigências dos órgãos
competentes (Lei 6.766/79);

d) Presença de nascentes e suas respectivas APPs;

e) Faixa de proteção dos canais naturais de escoamento superficial;

f) Presença de Gleissolo (solo hidromórfico).

Restrição Ambiental são normas ambientais que impedem a

construção ou o desmatamento abrangendo a maior parte da

propriedade ou a sua totalidade.

20
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RESTRIÇÕES AMBIENTAIS

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

Em relação ao zoneamento da APA o empreendimento está
inserido dentro da Zona de Uso Sustentável – ZUS .

A Zona de Uso Sustentável – ZUS, são áreas com matrizes de
ocupação do solo com predominância de produção rural, mas
que contém importância especial para a conservação dos solos
e da água. Seu objetivo é disciplinar o uso do solo, por meio de
diretrizes de uso e de ocupação do solo, no que tange aos
princípios do desenvolvimento sustentável.

A “ZUS” consiste nas áreas onde predominam as atividades
produtivas sobre matrizes de paisagens antropizadas.

22

- Zoneamento da APA
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RESTRIÇÕES AMBIENTAIS

O Empreendimento está situado na Zona Ecológico-Econômica
de Diversificação Produtiva voltada aos Serviços Ecossistêmicos
– ZEEDPSE.
Dentre os objetivos da ZEEDPSE, destacam-se:
a) A geração de emprego e renda de acordo com a
vocação desta Zona;
b) A manutenção e conservação do Cerrado, conforme

legislação específica, priorizando as espécies nativas na sua
recuperação e restauração.

Com relação a Subzona, o Empreendimento está situado na
Subzona de Diversificação Produtiva e de Serviços
Ecossistêmicos 5 – SZSE 5 . Dentre os objetivos destacam-se:

a) Incentivo à implantação de atividades N1, N2 e N3
visando assegurar a geração de emprego e renda compatíveis
com a destinação desta Subzona;
b) Observância na implantação de empreendimentos de
padrões urbanos que favoreçam a resiliência do meio ambiente.

23

- Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE
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Para conduzir o Estudo de Impacto Ambiental (foram definidas
áreas de estudo de acordo com o grau influência dos possíveis
impactos da implantação do empreendimento.

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

água, por exemplo);

Meio biótico – meio que inclui todos os seres vivos, abrangendo plantas

e animais;

Meio Socioeconômico – meio que incluí a dinâmica social e econômica

da região;

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

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

A definição da Área de Influência Indireta (para os meios físico e
biótico é a mesma, sendo definida como a bacia hidrográfica do
ribeirão Santana.

Para o meio socioeconômico, foram determinadas as Regiões
Administrativas (RAs) do Distrito Federal (DF) limítrofes à área de
implantação do empreendimento, além da RA Jardim Botânico, onde
está localizado o projeto de Parcelamento de Solo Urbano
GreenVille, quais sejam: RA-Jardim Botânico, RA Lago Sul, RA São
Sebastião e RA Paranoá.

24

A REGIÃO DO PARCELAMENTO

Áreas de Influência

Áreas de Influência Indireta
A AII consiste no conjunto das áreas e domínios físicos máximos
em que o empreendimento pode ter atuação Considera se a
interface entre o espaço não influenciável e a área de influência
direta considerando a ocorrência de impactos provenientes de
fenômenos secundários, ou não diretamente decorrentes das
intervenções previstas.

Relatório DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA (88855893)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 26



RIMA I PARCELAMENTO GREENVILLE 25

Área de Influência Indireta (AII) do meio Socioeconômico. Área de Influência Indireta (AII) do meio Físico e Biótico.
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A Área de Influência Direta (AID) compreende o conjunto de áreas
que, por suas características, são potencialmente aptas a sofrer os
impactos diretos da implantação, ou seja, é a poligonal de estudo, a
totalidade da gleba do empreendimento.

Para os meios físico e biótico é a área correspondente a poligonal de
estudo, ou seja, a totalidade da gleba em estudo, contemplando as
áreas edificáveis e não edificáveis.

Com relação ao meio socioeconômico, foi delimitada como sendo a
Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII) devido à
probabilidade da ocorrência de impactos diretos em relação ao
planejamento, à instalação e à operação do Parcelamento de Solo, no
que tange à oferta de serviços (comércio, lazer, saúde, educação,
segurança, transporte, etc.), mobilidade urbana e infraestrutura.

RIMA I PARCELAMENTO GREENVILLE 26

Área de Influência Direta (AID)

Área de Influência Direta (AID) do meio Físico e Biótico.
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Área Diretamente Afetada (ADA)

Re

Área Diretamente Afetada

27

A Área Diretamente Afetada (ADA) é aquela onde há interferência
direta pelas obras e outras atividades decorrentes da implantação
e operação do empreendimento, portanto, trata-se da área
edificável do parcelamento.

É a área que apresentará as consequências mais significativas dos
impactos diretos, ou seja, a poligonal dos lotes, ELUP, EPC, vias de
circulação (Arruamento) e demais infraestrutura.

A ADA é a mesma para os meios físico, biótico e socioeconômico.

Área Diretamente Afetada (ADA).
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Visão geral do projeto de urbanismo proposto para o parcelamento
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A região do empreendimento apresenta clima tropical úmido
característico do centro oeste brasileiro, com inverno seco e verão
chuvoso.

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

Em relação a umidade relativa do ar, os meses chuvosos apresentam
maiores valores e durante a seca a umidade do ar cai bastante
podendo ficar próximo a 10%.

A geomorfologia é o estudo das formas superficiais do relevo, e

os estudos realizados na região do empreendimento

identificaram que ela é caracterizada pelo predomínio do

compartimento geomorfológico de Região Dissecada de Vale.

Apesar de toda a AID estar enquadrada como Região de Vale

Dissecado, a maior parte dela ela relativamente plana e há o

predomínio de Latossolo Vermelho-Amarelo. Os locais por onde

correm o ribeirão Santana e o córrego Santa Bárbara

apresentam declividade mais acentuada juntamente com a

ocorrência de Gleissolo e Cambissolo.

Cotas altimétricas – números que representam a altitude

acima do nível médio do mar.

A geologia da AID e ADA do parcelamento é composta em sua maior parte
pelo Grupo Bambuí – Topo e, em menor escala, pelo Grupo Paranoá –
Formação Córrego do Sansão.
Na AID/ADA não são encontrados muitos afloramentos e os poucos
exemplares presentes se encontram com um elevado grau de intemperismo.

29

MEIO FÍSICO

O Clima da Região A Geomorfologia

A Geologia
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Latossolo vermelho na área do parcelamento.

Gleissolo na área do parcelamento.

Tipos de solo na área do parcelamento.
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Os tipos de solos da região encontrados AID e ADA do
parcelamento são: Latossolo Vermelho-Amarelo; Cambissolo;
e Gleissolo .

A análise do tipo de solo e do relevo da região é importante
para determinarmos o potencial de erosão e para avaliar se a
obra pode ser realizada de forma segura. No caso do
parcelamento, os estudos apontaram que tanto a ADA,
quanto a AID possuem mais de 95% de sua área classificada
“Baixo Potencial” a erosão laminar.

Em relação a susceptibilidade erosiva, mais de 84% da AID e
da ADA são classificada como “Pouco a Não Suscetível” a
erosão.

Além disso, não foram identificadas cavidades naturais na AII
do projeto ou rochas com material paleontológico já descrito
na bibliografia.

Erosão – é o processo de remoção de solos e rochas, através de

algum agente como água ou vento, por exemplo, fazendo com que

parte desses materiais sejam transportados de um local para outro.

31

Tipos de solo encontrados na região
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Na Área de Influência Direta (AID), predomina a classe de

declividade Plano (0-5%), ocupando 69,79% da AID, seguida

pela classe Suave Ondulado (5-20%) com 22,44%, classe

Forte Ondulado (≥ 30%) com apenas 3,99% de

representatividade na AID e por último a classe Ondulado

(20-29%) ocupando apenas 3,79 % da AID.

Na Área Diretamente Afetada (ADA) também predomina a

classe de declividade Plano (0-5%), ocupando cerca de

75,23% da ADA.

Portanto, pode-se afirmar que a classe Plano (0-5%) é

predominante tanto na AID quanto na ADA.

Declividade – É a inclinação da superfície do terreno em relação à

horizontal, ou seja, a relação entre a diferença de altura entre dois

pontos e a distância horizontal entre esses pontos.

32

Declividade

Declividade na área do parcelamento.
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A área de influência direta do parcelamento é margeada por dois
corpos hídricos, ao sul o ribeirão Santana e a leste o córrego Santa
Bárbara.

Foram realizadas duas campanhas de coleta de água em diferentes
período do ano (seca e chuva). Essas coletas foram realizadas em
quatro pontos de monitoramento distribuídos ao longo do ribeirão
Santana e córrego Santa Bárbara.

O estudo analisou a qualidade das águas dos corpos hídricos que
margeiam o parcelamento, e verificou que se encontram em boas
condições, tendo sido evidenciada pouca variação em relação aos
resultados dos parâmetros analisados.

Foram registradas alterações apenas no parâmetro Oxigênio
Dissolvido durante a amostragem realizada no período chuvoso;
Fósforo no período de chuva e Coliformes Termotolerantes no
período de seca. Os demais parâmetros analisados estiveram
dentro dos limites preconizados pela Resolução CONAMA 357/05.

RIMA I PARCELAMENTO GREENVILLE 

Ribeirão Santana

34

Qualidade das águas na região
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Características da vegetação do entorno

RIMA I PARCELAMENTO GREENVILLE 

Na AID, cerca de 52,02 hectares, o equivalente a 30,52% da área,
correspondem as fitofisionomias ocupadas pelas Matas de transição e Matas
de Galeria. As áreas de Cerrado sentido restrito ocupam 20,38 hectares, o
equivalente a 11,96% da AID. A área de pastagem arborizada ocupa 98,02
hectares, que correspondem a 57,52% da AID, ou seja, as áreas antropizadas
dominam a paisagem da AID.

35

MEIO BIÓTICO

O levantamento apontou que existe um grande trecho com vegetação
alterada na ADA e AID, representado por uma formação campestre,
classificada como pasto com árvores isoladas de espécies nativas e exóticas
do Cerrado. Além desta foi observado duas áreas mais extensas, em bom
estado de conservação, cobertas por duas formações vegetacionais: savânica
(Cerrado) e florestal (Matas de transição e Mata de Galeria).

Na ADA, cerca de 21,66 hectares, o equivalente a 16,01% da área total,
correspondem as fitofisionomias ocupadas pelas Matas de transição e Matas
de Galeria que encontram em bom estado de conservação. As áreas de
Cerrado sentido restrito ocupam 16,58 hectares, o equivalente a 12,25% da
ADA. Por sua vez, a área de pastagem arborizada ocupa 97,09 hectares, que
correspondem a 71,74% da ADA. Desta forma ocorre o predomínio de áreas
antropizadas na ADA, onde as áreas de pastagem ocupam 71,7 da área total.

Mapeamento da cobertura vegetal da ADA do empreendimento.

Área antropizada (pastagem) na área do parcelamento.
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RIMA I PARCELAMENTO GREENVILLE 

No inventário florestal realizado na poligonal do parcelamento, foram
registradas 42 famílias, 94 gêneros e 114 espécies vegetais,
perfazendo 2375 indivíduos inventariados.

Profissional realizando identificação botânica.

As famílias com maior riqueza de espécies foram Myrtaceae (10 sp.),
Fabaceae (8 sp.), Annonaceae (5 sp.), Rubiaceae (4 sp.), Anacardiaceae (3
sp.), Bignoniaceae (3 sp.), Euphorbiaceae (3 sp.), Malvaceae (3 sp.) e
Vochysiaceae (3 sp.).

37
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Mata de transição na área do parcelamento.
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Tanto a AID quanto a ADA do parcelamento possuem predominância
de áreas antropizadas (pastagens), o que refletiu na baixa riqueza e
diversidade da fauna encontrada na região de estudo.

O estudo da comunidade faunística foi realizado por meio de duas
campanhas de amostragem (campo), sendo uma no período de seca
(setembro) e outra no período de chuva (dezembro). Cada campanha
teve a duração de 12 dias.

O Estudo registrou a existência de pelo menos 11 espécies de
anfíbios e somente 3 espécies de répteis na área de estudo do
parcelamento, divididos em 57 registros. Quanto aos mamíferos
foram realizados 35 registros divididos entre 15 espécies.

Em relação as aves foram inventariadas 145 espécies para a área de
influência do empreendimento, distribuídas em 17 ordens e 39
famílias.
Os estudos de campo referente aos insetos registraram a presença
de 73 indivíduos de 26 espécies de lepidópteros e 93 indivíduos de 14
espécies de abelhas .

Por fim , em relação aos peixes forma registradas 31 espécies.

39

Caracterização da Fauna
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G. ruficauda
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RIMA I PARCELAMENTO GREENVILLE

O Estudo de Impacto Ambiental analisou os processos sociais e
econômicos que embasam a realidade humana dos moradores e
regiões administrativas definidas dentro da Áreas de Influência
Indireta (AII) e Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA).

Área de Influência Indireta - AII: foram determinadas como AII as
Regiões Administrativas limítrofes à área de implantação do
empreendimento, além da RA Jardim Botânico, onde está localizado o
Parcelamento de Solo Greenville, quais sejam: Jardim Botânico, Lago
Sul, São Sebastião e Paranoá.

Área de Influência Direta - AID: Equivale à área que sofre os impactos
diretos do empreendimento. Foi delimitada como sendo a RA do
Jardim Botânico devido à probabilidade da ocorrência de impactos
diretos em relação ao planejamento, à instalação e à operação do
Parcelamento, no que tange à oferta de serviços, mobilidade urbana e
infraestrutura.

Área Diretamente Afetada - ADA: compreende toda a poligonal do
parcelamento, identificando os usos e ocupação do solo existentes,
possíveis equipamentos de infraestrutura urbana.
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MEIO SOCIOECONÔMICO

AII do Meio Socioeconômico.
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O conjunto de RAs da Área de Influência (Jardim Botânico, Lago Sul, São
Sebastião e Paranoá) abrigava um contingente de 236.992 pessoas em
2018 (PDAD 2018), significando cerca de 8,22% da população do Distrito
Federal.
A idade média da população da Área de Influência do empreendimento
em estudo é de 33,7 anos, o que mostra ser uma população jovem,
formada por maioria do sexo feminino (51,6%) e branca (52,3%).

43

Caracterização demográfica

População Total

População residente e sua distribuição proporcional, segundo Regiões Administrativas da
Área de Influência (2018).

População relativa, densidade e distribuição da

população
A Área de Influência abrange 21,47% do território do DF. Está situada em
uma região de baixa densidade demográfica, na UPT Leste que é
caracterizada por possuir um dos menores contingentes populacionais
dentre as UPTs. Portanto, a Área de Influência caracteriza-se por uma
região pouco populosa e pouco povoada, embora com contrastes, pois
São Sebastião é uma das RAs com maior densidade urbana do DF,
enquanto Jardim Botânico e Lago Sul têm densidade urbana entre as
mais baixas do DF.

Densidade Urbana por Região Administrativa da Área de Influência e Distrito Federal (hab./ha)
(2015).
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Em 2019, a renda domiciliar média mensal dos moradores da Área de
Influência foi R$9.536,93 e per capita R$3.252,87. Ambas mais elevadas
que os valores para o Distrito Federal. Cabe ressaltar que são dois
grupos de Regiões Administrativas com características bastante distintas.

Considerando as pessoas com 14 anos ou mais, no Jardim Botânico
58,8% estavam ocupadas (12.637 pessoas); no Paranoá, 52,4% (26.631
pessoas); em São Sebastião 60,5% (53.513 pessoas); e no Lago Sul, 53,4%
(13.939 pessoas) (PDAD 2018).

Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz respeito à
parcela da população que não estuda, nem trabalha. Para a população
entre 18 e 29 anos, no Jardim Botânico, 31,1% se encontravam nesta
situação (1.455 jovens). No Paranoá, 36% (5.325 jovens). Em São
Sebastião, 28,4% (7.352 jovens) e no Lago Sul, 22,4% (1.063 jovens).
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Dinâmica Econômica

Trabalho e Rendimento
Renda domiciliar média mensal, per capita média mensal e Gini, segundo as Regiões
Administrativas da Área de Influência.
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Quanto à escolaridade, nas Regiões Administrativas que compõem a
Área de Influência, verifica-se que no Jardim Botânico, 75,2% das
pessoas com 25 anos ou mais declararam ter o ensino superior
completo e no Lago Sul 79,6%. Este percentual é significativamente
mais baixo no Paranoá, onde 33,8% das pessoas com 25 anos ou mais
declararam ter o ensino médio completo e em São Sebastião, onde
apenas 31,3% declararam ter o ensino médio completo.

No Jardim Botânico, 98,7% dos moradores com cinco anos ou mais de
idade sabiam ler e escrever; no Paranoá, 96,4%; em São Sebastião,
97,3%; e no Lago Sul 99,2%.

No Jardim Botânico, entre aqueles que frequentavam escola, 62,6%
estudavam na RA Plano Piloto. Esse índice é próximo ao observado no
Lago Sul, onde 61% frequentavam escolas na RA Plano Piloto. No
Paranoá, 66,7% estudavam no Paranoá. Em São Sebastião,
considerando a mesma faixa etária, 71,8% estudavam em São
Sebastião.
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Escolaridade e frequência escolar

Centro de Ensino Fundamental Jataí 
em São Sebastião.

Colégio COC Jardim Botânico.

Escola Classe 01 do Paranoá.
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A assistência à Saúde no Distrito Federal é oferecida pelo Sistema
Público de Saúde do Governo do Distrito Federal, por meio de
Hospitais e Unidades de Saúde e também pelo Sistema Federal e
Iniciativa Privada.

A rede hospitalar do DF conta, conforme dados de 2015, com 22
hospitais públicos dos quais 16 são de responsabilidade da Secretaria
de Saúde, quatro são militares e dois são da Administração Federal.

Na Área de Influência do empreendimento, o hospital de referência é o
da RA Paranoá, além dos hospitais da RA Plano Piloto. Na RA Lago Sul o
Hospital da Força Aérea Brasileira é um dos hospitais públicos não
administrados pela Secretaria de Saúde.

Dentre as Unidade Básica de Saúde e as Clinicas da Família, são quatro
no Distrito Federal, mas nenhuma na Área de Influência. Dentre as
Unidades Mistas de Saúde, existem três no Distrito Federal distribuídas
nas RAs do Plano Piloto, Taguatinga e São Sebastião.

47

Equipamentos públicos comunitários

Saúde

Unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde, por tipo, segundo as Regiões
Administrativas da Área de Influência.

Hospital Regional do Paranoá.
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Vista da área onde o parcelamento será instalado.
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IMPACTOS AMBIENTAIS

A implantação do parcelamento Greenville pode gerar uma série
consequências, que o EIA identifica como impactos ambientais.
Mas precisamos considerar que quando o estudo utiliza essa
palavra "impacto", não está se referindo apenas à possíveis
consequências negativas da implantação do parcelamento.

Também podem existir impactos ambientais positivos, como por
exemplo, a geração de empregos pela implantação do
empreendimento, ou pela maior disponibilidade de moradia e
comércio na região, que por sua vez, pode atrair outros
investidores que favoreçam o crescimento econômico das regiões
administrativas da AID.

A análise realizada pelo EIA levou à identificação de 11 impactos
ambiental em potencial para o meio físico, identificando como
maior impacto a "Revolvimento e retirada da camada superficial
dos solos“ e a “redução de permeabilidade do solo em função da
impermeabilização superficial”.
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A impermeabilização consiste na cobertura do solo pela
construção de habitações, estradas e outras estruturas,
reduzindo a superfície do solo disponível para realizar as suas
funções. As áreas impermeabilizadas podem ter grande impacto
nos solos circundantes por alteração dos padrões de circulação
da água subterrâneas e aumento de fragmentação da
biodiversidade e seus ecossistemas.
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Com relação ao meio biótico, foram identificados 10 impactos
ambientais, indicando como maior impacto a "Redução da
cobertura florestal, estoque de carbono, do banco de
sementes/solo vegetal devido à instalação das infraestruturas".

A redução da cobertura florestal ocorrerá devido a supressão da
vegetação nativa a partir da implantação das infraestruturas
básicas de apoio à construção do empreendimento, fase em que
será feita a abertura de vias de acesso, limpeza das áreas
destinadas ao canteiro de obras e áreas destinadas à instalação
das edificações, etc.

A retirada da vegetação nativa, independente do estrato (florestal
ou savana), implicará em impactos diretos nas funções ecológicas
destas áreas, tais como diminuição da proteção do solo e refúgio
da fauna, bem como promoverá significativas alterações no ciclo
hidrológico (evapotranspiração, escoamento superficial,
infiltração) e redução da biodiversidade.
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Já para o meio socioeconômico foram listados 11 impactos
socioambientais, sendo que o impacto "Pressão sobre o sistema
viário e adensamento populacional“ foi considerado o impacto de
maior expressão para o meio socioeconômico.

Com o adensamento populacional haverá́ intensificação do
tráfego de veículos no local e adjacências, provocando
congestionamentos e deterioração das vias públicas. Este
impacto decorre com maior intensidade de uso das vias de
acesso, agravando a mobilidade urbana local.

Na fase de implementação deve-se considerar expressivo
aumento do o fluxo de caminhões e máquinas de grande porte,
com velocidade lenta, transitando nas vias principais e de acesso
ao empreendimento.
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PROGRAMAS AMBIENTAIS

Essas medidas devem ser tomadas para que tanto as obras,
quanto a fase operação do empreendimento colaborem com o
desenvolvimento sustentável da região, causando o mínimo de
danos possíveis.

A responsabilidade de execução dos programas ambientais é do
responsável pelo empreendimento e estas atividades devem ser
iniciadas após a aprovação da instalação da obra, pelo órgão
ambiental responsável.

A partir da análise dos impactos ambientais foi possível a
determinação do conjunto de atividades necessárias para
minimizar e compensar os impactos negativos decorrentes da
instalação e operação o parcelamento, e também quais ações
poderiam impulsionar os benefícios da chegada do
empreendimento na região.

Desta forma, chegou-se em um total de 12 Programas
Ambientais, sendo 04 relacionados ao meio físico, 05 ao meio
biótico e 03 ao meio socioeconômico, conforme apresentado a
seguir.

51

Programas Ambientais do Parcelamento de Solo

Urbano Greenville

Dentro do processo de licenciamento ambiental os Programas
Ambientais podem ter como objetivo:

•Potencializar os impactos positivos;
•Evitar os impactos negativos;
•Amenizar os impactos negativos;
•Compensar os impactos negativos que não puderem ser
evitados ou amenizados.
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Os programas ambientais sugeridos para o parcelamento de solo Greenville são:

52
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Os estudos e levantamentos executados na região do empreendimento
mostraram, de maneira geral, um modelo inadequado de uso e ocupação
do solo, com a nítida tendência de sua continuidade, sendo 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.

Este modelo, baseado no parcelamento urbano do solo para a construção
de novas áreas residências e comerciais, visando o desenvolvimento e
crescimento da cidade, é 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.

O modelo proposto de uso e ocupação para o Parcelamento de Solo
Urbano Greenville, contrapõem o modelo descrito anteriormente e pode
ser avaliado de forma menos subjetiva, pois a matriz de impactos
ambientais para o empreendimento se diferencia positivamente de
parcelamentos convencionais existentes na região do Jardim botânico.

O processo de implantação do empreendimento em questão deverá
resultar no estabelecimento de áreas a serem preservadas, como aquelas
definidas pela legislação ambiental e nas medidas compensatórias, entre
outras, que proporcionaria o estabelecimento de uma consciência
ambiental sugerida para região.

Do ponto de vista econômico da região, são desencadeados impactos
positivos quando dos incrementos mediados pela geração de empregos e
aumento da arrecadação distrital e federal, oriundos dos impostos
arrecadados e dos postos de trabalho criados, além do incremento do
comercio local que tende a se expandir devido a nova demanda gerada
pelos novos moradores da região.

Entende‐se assim que a implementação do parcelamento de solo
Greenville 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.
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SOBRE O FUTURO DA REGIÃO
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Os processos de desenvolvimento do Parcelamento de Solo
Greenville, sendo um empreendimento de grande porte, geram
impactos ambientais positivos e negativos, em suas fases de
evolução (Planejamento, Instalação e Operação) que interagem
com os meios físico, biótico e sócio econômico, assim como as
interações entre dos meios.

Cabe ressaltar ainda que a implementação do Parcelamento de
Solo Urbano Greenville, representa a possibilidade de alavancar
uma série de ações corretivas na sua área de influência indireta,
permitindo a recuperação de diversos elementos da sua
paisagem que desapareceram sob a influência de intensa
desocupação desordenada e questões antrópicas. A implantação
do parcelamento em questão afetará áreas já impactadas ou
pouco impactadas que representam reduzidas frações de
propriedades já existentes.

55

Finalmente, os reflexos sobre a fauna e flora existentes, ainda que
sejam considerados permanentes, são também mitigáveis ou
compensáveis, dependendo tão somente da execução dos
programas ambientais consubstanciados em diversas ações
integradas que, uma vez implementados, tendem a uma condição
de equilíbrio compatível com os usos atuais e futuros, com
significativa melhora na qualidade de vida das populações da sua
área de influência indireta.

Desta forma, após a realização do diagnóstico ambiental e
socioambiental da área de implantação do empreendimento e
após a análise integrada de todos os impactos que serão gerados
pela implantação do parcelamento, a equipe técnica conclui pela
viabilidade do parcelamento, desde que atendidas a legislação
vigente, respeitado o zoneamento da região e executados todos
os programas ambientais sugeridos.
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EQUIPE TÉCNICA
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