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1. APRESENTAÇÃO  

O RIVI – Relatório de Impacto de Vizinhança é um documento de avaliação de impacto 

ambiental aplicável aos empreendimentos, públicos ou privados, que se localizem dentro das 

Zonas Urbanas ou estejam dentro dos limites de expansão urbana de uma cidade, instituído pelo 

Art. 289, §60, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o qual estabelece que parcelamento solo para 

fins urbano igual ou inferior à 60 hectares, poderá ter sua avaliação de impacto ambiental do 

empreendimento determinada por outros estudos ambientais definidos por lei específica em 

substituição ao Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA, preconizado pela Resolução CONAMA n.0 001/1986. 

  
(...)Art. 289 - §6 – Na aprovação de projetos de 
parcelamento do solo para fins urbanos, com área igual 
ou inferior a sessenta hectares, e de parcelamento do 
solo com finalidade rural, com área igual ou inferior a 
duzentos hectares, cuja fração mínima corresponda à 
definida nos planos diretores, o órgão ambiental poderá 
substituir a exigência de apresentação de estudo de 
impacto ambiental e do respectivo relatório prevista no 
§1º pela avaliação de impacto ambiental, definida em lei 
específica, referente, entre outros fatores, às restrições 
ambientais, à capacidade de abastecimento de água, às 
alternativas de esgotamento sanitário e de destinação 
final de águas pluviais, mantida a obrigatoriedade da 
realização de audiência pública (...) 

 
Os estudos ambientais citados no artigo retro mencionado foram descritos pela Lei Distrital 

n.º 1.869, de 21 de Janeiro de 1998 que dispõe sobre os instrumentos de avaliação de impacto 

ambiental no Distrito Federal, no caso especial, no Art.10, Inciso II. 

(...)Art. 1º A avaliação do impacto ambiental de 
empreendimentos, atividades e projetos no Distrito 
Federal, prevista no art. 289, § 6º, da Lei Orgânica do 
Distrito Federal, far-se-á mediante a exigência pelo 
poder público dos seguintes instrumentos: 
I - estudo prévio de impacto ambiental - EPIA; 
II - relatório de impacto de vizinhança - RIVI; 
III - relatório de impacto ambiental complementar - RIAC; 
IV - relatório de impacto ambiental prévio - RIAP. (..) 

 

Assim, o Instituto de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente do Distrito Federal – IBRAM/, 

órgão ambiental competente para o licenciamento ambiental no Distrito Federal, por meio da 

Informação Técnica n.0 16/2015 - GEUSO/COLAM/SULFI, após análise do requerimento de 

licença prévia para implantação de parcelamento do solo urbano num área de 3,2587 ha, situada 

na Fazenda Sobradinho, próxima ao entroncamento da DF-420 com DF-150, indicou para 

avaliação de impacto ambiental do empreendimento – Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI, 

com a emissão do termo de referência contido no Processo n.0 391.000.326/2015, que trata do 

licenciamento ambiental do empreendimento.  

A proposta de ocupação contida no Estudo Preliminar do parcelamento do solo em 

questão está consubstancia no Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001) e tem 

como objetivo assegurar o uso da propriedade urbana de forma a atender os interesses sociais 
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em prol do bem coletivo, que visa o aproveitamento adequado do solo urbano não edificado e 

subutilizado, considerando a situação atual do terreno (vazio urbano), com a promoção de áreas 

habitacionais com completa infraestrutura, equipamentos públicos, áreas comerciais e de serviços, 

espaços públicos e de lazer de forma a atender a população local.  

Ademais, a presente proposta está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (Lei Complementar n.0 803/2009) e àquelas 

estabelecidas para a área de Sobradinho e Grande Colorado, pela Secretaria de Estado de Gestão 

do Territorial e Habitação do Distrito Federal (Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo - DIUR 

02/2014). 

A Empresa ENGENHAR – Consultoria, Estudos e Projetos Ambientais EPP foi contratada 

para elaborar do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI, como principal objetivo da avaliação 

dos impactos ambientais potenciais oriundos da implantação do parcelamento do solo urbano, 

bem como as medidas mitigadoras, compensatórias e corretivas, decorrentes da Implantação do 

empreendimento. 

 

1.1 Informações Gerais 
 

• Interessado: Norte Brasília Empreendimentos Imobiliários Ltda 

• CNPJ: 19.154.205/0001-50 

• Telefone: 61 98208 6600 

• Contato: Fábio Bertozzi 

• Endereço eletrônico: fabio@qualityfrotas.com.br 

• CEP: 71200-032 

• Endereço: SIA – Trecho 3, Lotes 1310/1320 – Sala 309 

• Tipo de atividade: Parcelamento de solo  

• Documentos de referências: Requerimento de Licença Previa – Termo de Referência 

para elaboração de RIVI / Informação Técnica n0 016/2015 – GEUSO/COLAM/SULFI. 

• Número do processo ambiental: nº 391.000.326/2015. 

• Empresa/Responsável técnico: ENGENHAR – Consultoria, Estudos e Projetos 

Ambientais Ltda. 

• Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal: Pela Lei Complementar 

Distrital nº 803, de 25 de abril de 2009 e atualizada pela Lei Complementar Distrital nº 854, 

de 15 de outubro de 2012, a área insere-se em Zona Urbana de Expansão e Qualificação. 

 

1.2 Identificação da Empresa Responsável pelo Estudo   
    

• Nome da Empresa Responsável pelo Estudo: Engenhar – Consultoria, Estudos e 

Projetos Ambientais Eireli - EPP.  

• Endereço da Empresa Responsável pelo Estudo: SCLRN Quadra 702/703, Bloco A, 

Loja 47, Parte X, Asa Norte, Brasília – DF. 

• CEP: 70.720-610. 
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• Representantes Legais: Giulliano Gonçalves Conde  

• Telefone da Empresa Responsável pelo Estudo: (061) 30469940 – 996960679 

• Fax: 30469945 

• CNPJ: 13.270.510/0001-20 

• Email: engengenhar@gmail.com 

 

1.3 Responsáveis Técnicos  
Alexandro Pires da Silva – Engenheiro Florestal                                                            

Endereço: Rua 05 casa 31 Etapa D Valparaiso I 

Email: alexandro_pires@yahoo.com.br 

Telefone: 61-93097450 

CREA/DF: 14393/D-DF 

 

Giulliano Conde – Engenheiro Ambiental  

Endereço: QE 26 Conj K Casa 08 Guará II 

Email: giullianoengenhar@gmail.com 

Telefone: 61-96960679 

CREA/DF: 13.428-D/DF 

 

Leonardo Henrique Mendes Braga – Engenheiro Agrônomo 

Endereço: SIBS Qd. 01 CL 01 LOJA 04 – Núcleo Bandeirante/DF. 

Email: leonardobraga4@hotmail.com 

Telefone 61-98044976 / 82214749 

CREA: 14360/D – DF 

 

Luciana Nunes Fonseca - Socióloga Msc. 

Endereço: QE 38 Bloco B Apt 706 Ed. Euzébio Pires – Guará II 

Email: Luciana_nunesfonseca@yahoo.com.br 

Telefone: 61-82820678 

CRS: 4527009 – GO 

 

Antônio Fernando Viana Dias - Engenheiro Florestal                                                           

Endereço: QI 27 lote 08 Ed Regional Aptº 110 – Guará II 

CREA: 20493/D-DF 

Email: afvd.eng.florestal@hotmail.com 

Telefone: 61-8107-7709 

Florisval Martins dos Passos Filho - Engenheiro Civil 

Endereço: QNL 15 Conjunto E Casa 17 

Email: eng.martins@yahoo.com.br 

Telefone: 61- 92212239 

CREA: 13.414/D-DF 
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Fernando Menezes – Geólogo/Engenheiro Civil 

Endereço: SIA TRECHO 17 RUA 12 LOTE 175 - Guará/DF 

Email: fernanmenezes@yahoo.com.br 

Telefone: 61-92090993 

CREA: 101960-D/DF 

 
Izabel Neves da Silva Cunha Borges – Arquiteta e Urbanista 

Endereço: SHIS QI 9, bloco D, sala 203, Lago Sul/DF 

Email: izabel@technum.com.br 

Telefone: 61- 2264-0087 

CAU 4982-4/DF 

 

2. ARCABOUÇO LEGAL  

De acordo com a Resolução CONAMA 237/97 empreendimentos e atividades utilizadoras 

de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os 

empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 

prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sendo nesse caso atribuição do Instituto do 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal  - Brasília Ambiental/BRAM os ritos de 

licenciamento ambiental.  

Conforme determina o Termo de Referência emitido pelo IBRAM, a seguir são 

apresentados os principais diplomas legais relativos no que diz respeito aos aspectos que 

reportam o uso e ocupação do solo, à utilização, proteção e conservação dos recursos ambientais.    

 

2.1 Dispositivos Constitucionais de Proteção ao Meio Ambiente  
     

A Constituição Federal de 1988 dedicou um capítulo exclusivo para tratar do meio 

ambiente. O Art. 225 assegura o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

atribui a responsabilidade pela proteção e preservação do meio ambiente ao poder público e a 

coletividade.  

§1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
(...) 
 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
 
§2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 
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§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

 

O Art. 23 dispõe sobre a competência comum dos três entes da federação sobre a 

responsabilidade de proteção do meio ambiente, bem como a respeito da exploração dos recursos 

hídricos. 

Em análise sistemática dos dispositivos ora mencionados conclui-se que a proteção ao 

meio ambiente, devido à amplitude do tema, é responsabilidade dos três entes da federação assim 

como da própria sociedade.  

Esse entendimento resulta da interpretação da redação dos Art. 225 c/c Art. 23, VI, da CF, 

que de acordo com o texto constitucional é dever do poder público exigir o estudo prévio de 

impacto ambiental para atividades ou obras potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio ambiente. Isso porque, como o poder público tem o dever de preservar o 

meio ambiente, é razoável o entendimento de que necessite de instrumentos para tornar efetiva a 

proteção desse direito e, por conseguinte, o cumprimento desse dever.   

A Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe também de normas e garantias de proteção ao 

meio ambiente, tal como se verifica nos artigos 278 a 311. A carta maior do DF dispõe sobre 

instrumentos de proteção ambiental tais como estudo ambiental, licenciamento ambiental, 

proteção de unidades de conservação dentre outros.  

Esses dispositivos corroboram as disposições da Carta Magna (Constituição Federal de 

1988) em todos os sentidos e ressalta o entendimento de que há o dever legal de proteção do 

meio ambiente por parte do Estado e da coletividade. Além das normas ora mencionadas, há ainda 

outras normas relacionadas à proteção ambiental, normas estas que são enumeradas a seguir.  

 

2.1.1 Legislação Distrital           

No Distrito Federal, as iniciativas com a preocupação ambiental tiveram suas intenções 

instituídas com a publicação da Lei Nº 41 de 13 de setembro de 1989, que dispõem da Política 

Ambiental no Distrito Federal, a qual adotou critérios para o licenciamento ambiental de atividades 

potencialmente poluidora, bem como o Decreto Nº 12.960/90 que regulamentou a lei em citada. 

Desse dispositivo legal cabe ressaltar os seguintes aspectos que interessam diretamente ao 

empreendimento.  

Art. 10 - Os planos, públicos ou privados, de uso de recursos 
naturais do Distrito Federal, bem como os de uso, ocupação e 
parcelamento do solo, devem respeitar as necessidades do 
equilíbrio ecológico e as diretrizes e normas de proteção ambiental.  
 
Art. 16 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os 
empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento da 
Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, sem prejuízo 
de outras licenças legalmente exigíveis. 
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• Decreto Nº 12.960 de 28 de dezembro de 1990 – que regulamenta a Lei de Política 

Ambiental do DF determina que a autorização para implantação de qualquer atividade 

potencialmente poluidora, só será licenciada mediante aprovação do órgão ambiental 

competente, como descrito no art. 43 incisos I, II e III. 

Art. 43 - A SEMARH, sem prejuízo de outras medidas, expedirá as 
seguintes licenças ambientais:  
 
I – Licença Prévia (LP) – na fase preliminar de planejamento do 
empreendimento, contendo requisitos básicos a serem atendidos 
nas etapas de localização, instalação e operação; 
 
II – Licença de Instalação (LI) – autorizando o início da implantação, 
de acordo com as especificações constantes do projeto aprovado; 
 
III – Licença de Operação (LO) – autorizando após as verificações 
necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de 
seus equipamentos de controle da poluição, de acordo com o 
previsto nas Licenças Prévias e de Instalação. 

 

• Lei Complementar nº. 803, de 25/04/2009 – aprova o Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências; 

• Lei Complementar Distrital nº. 854, de 2012 – que dispõem sobre a atualização do Plano 

Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências; 

• Decreto Nº 23.585 de 05 de fevereiro de 2003 – que dispõem a respeito das espécies 

(flora) nativas do Cerrado; caso seja necessária a supressão de indivíduos arbóreos - 

arbustivos para implantação de obras de cunho social, essas deverão ser compensadas 

na forma de plantio, de acordo com o artigo 1°.  

 Art. 1° - Os parágrafos 2° e 3°, do artigo 8°, do Decreto n° 14.783, de 17 de junho 
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:  
 
 § 2° – A erradicação de um espécimen nativo ou de um espécimen exótico, 
acarretará ao seu responsável, a obrigatoriedade do plantio de 30 (trinta) e 10 
(dez) mudas, respectivamente, de espécies nativas, podendo essa quantidade, a 
critério da Secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ser reduzido em até 
50% (cinquenta por cento).  
 
Os indivíduos arbóreos que deverão ser inventariados, para determinação 
daqueles suprimidos por ocasião da implantação do empreendimento, estão 
classificados conforme o artigo 5° do Decreto n° 14.783/93.  
 

• Lei complementar n.0 265, de 14 de Dezembro de 1999 – que dispõe sobre a Criação dos 

Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo do Distrito Federal e dá outras providências; 

• Decreto Distrital nº 14.783/1993 – dispõe sobre o tombamento de espécies arbóreo-

arbustivas e dá outras providências. 

• Lei nº 512, de 28 de julho de 1993 – dispõe sobre a Política de Recursos Hídricos no DF 

e institui o Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos. 

• Lei nº 992, de 28 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre parcelamento de solo para fins 

urbanos no Distrito Federal e dá outras providências. 

• Decreto nº 28.864, de 17 de março de 2008 - Regulamenta a Lei nº 992, de 28 de 

dezembro de 1995 e dá outras providências. 
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• Lei nº 1.869, de 18 de dezembro de 1997. Dispõe sobre os instrumentos de avaliação de 

impacto ambiental no Distrito Federal e dá outras providências.  

Art. 1º - A avaliação do impacto ambiental de empreendimentos, atividades e 
projetos no Distrito Federal, prevista no art. 289, § 6º, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, far-se-á mediante a exigência pelo poder público dos seguintes 
instrumentos: 
I – estudo prévio de impacto ambiental – EPIA;  
II – relatório de impacto de vizinhança – RIVI; 
III – relatório de impacto ambiental complementar – RIAC; IV – relatório de impacto 
ambiental prévio – RIAP. 
Art. 2º - A exigência de elaboração de instrumento específico será decidida pelo 
órgão ambiental do Distrito Federal, de acordo com as características de cada 
caso, respeitada a legislação vigente. 
Art. 4º - O relatório de impacto de vizinhança – RIVI será exigido em 
empreendimentos de iniciativa pública ou privada, com impactos ambientais 
localizados nas zonas urbanas e de expansão urbana do Distrito Federal ou nas 
áreas onde seja permitido o uso urbano. 
§ 1º A critério do órgão ambiental, o RIVI poderá ser exigido em empreendimentos 
com características urbanas localizados em zonas rurais do Distrito Federal. 

 
§ 2º O RIVI será elaborado por, no mínimo, dois profissionais cadastrados na 
Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia – SEMATEC. 

 
§ 3º A exigência de elaboração do RIVI será manifestada pela SEMATEC quando 
do requerimento pelo interessado do licenciamento ambiental do 
empreendimento. 

 
§ 4º O RIVI conterá, no mínimo, o seguinte:  

 
I – localização e acessos gerais; 
 
II – atividades previstas; 

 
III – áreas, dimensões e volumetria; 
 
IV – mapeamento e capacidade de atendimento das redes de água pluvial, água, 
esgoto e energia; 
 
V – levantamento dos usos e volumetria dos imóveis e construções existentes nas 
quadras limítrofes ao local onde será instalado o empreendimento; 
 
VI – sistema viário existente e capacidade de absorção da demanda gerada pelo 
empreendimento; 
 
VII – capacidade do transporte público de absorver o aumento da demanda;  
 
VIII – produção e nível de ruído, calor e vibração; 
 
IX – produção e volume de partículas em suspensão

 e gases gerados pelo empreendimento; 
 

X – produção e destino final do lixo gerado pelo empreendimento; 
 
XI – desmatamentos necessários e formas de recuperação da área degradada;  
 
XII – medidas mitigadoras necessárias para minimizar os impactos negativos. 
 
§ 5º Se houver necessidade, em razão de características especiais do 
empreendimento, atividade ou projeto em análise, o órgão ambiental do Distrito 
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Federal poderá exigir que o RIVI aborde aspectos específicos. 
 

• Lei Complementar nº 56, de 30 de dezembro 1997. Dispõe sobre o Plano Diretor Local 

de Sobradinho, Região Administrativa V.  

 

2.1.2 Legislação Federal        

A preocupação com o meio ambiente pode ser evidenciada desde a vigência da Lei nº 

6.938 de 31/08/81, onde dispõem sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus mecanismos 

de formulação e aplicação, ratificada no princípio constitucional expresso pelo Art. 225: 

[...] Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações [...] 
 

No âmbito federal, além da Constituição Federal, dentre os textos legais existentes e 

pertinentes sobre o empreendimento, podemos citar os seguintes dispositivos:     

• Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – que institui a Política Nacional de Meio Ambiente;  

• Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano 

e dá outras Providências. 

• Lei nº 12.561/12 e Medida Provisória nº 571/2012 - institui e altera, respectivamente, o 

novo código florestal Brasileiro; 

• Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências; 

• Decreto Presidencial s/nº, de 10/01/2002 – cria a Área de Proteção Ambiental – APA do 

Planalto Central, no Distrito Federal;      

• Portaria nº 28/2015 – que dispõem sobre o Plano de Manejo da APA do Planalto Central; 

• Resolução ADASA nº 09/2011 – dispõe sobre requerimento e obtenção de outorga de 

lançamento de drenagem pluvial em corpos hídricos;  

 

2.1.3 Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA       

As Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA – aplicáveis e  

relacionadas ao empreendimento objeto de análise deste estudo estão listadas a seguir.     

• Resolução Nº 237 de 19 de dezembro de 1997 – dispõe sobre os procedimentos e 

critérios utilizados no licenciamento ambiental, e respectivos instrumentos de gestão 

ambiental; 

• Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986 – aprova os modelos de publicação 

de pedidos de licenciamento de quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a 

respectiva concessão, e aprova os novos modelos para publicação de licenças; 

• Resolução CONAMA nº 002 de 18 de abril de 1996 – dispõe sobre a implantação de uma 

unidade de conservação para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela 

destruição de florestas e outros ecossistemas; 
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• Resolução CONAMA nº 428, de 17 de Dezembro de 2010 - que dispõe, no âmbito do 

licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela administração da 

Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de 

julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC 

no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA - RIMA e dá 

outras providências; 

• Resolução CONAMA nº 303/2002 – dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas 

de Preservação Permanente - APPs.  

• Resolução CONAMA nº 357/2005 – dispõe sobre classificação de corpos d água;      

• Resolução CONAMA nº 430/2011 – dispõe sobre condições para lançamentos de 

efluentes;  

 

3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO  

 O conhecimento das características básicas da área de estudo em relação às informações 

territoriais administrativas e legais compõe peça importante na análise e definição dos 

procedimentos inerentes à elaboração do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI. Nesse 

sentido foram descritas as características da área de estudo em relação: localização na Região 

Administrativa, Acessos viários, Sistema Cartográfico do Distrito Federal – SICAD (DATUM de 

referência - SIRGAS2000), PDOT/2009, descrição dos projetos urbanísticos e unidades de 

conservação / áreas protegidas por lei.   

 

3.1 Localização na Região Administrativa - RA e Acessos Viários 

  
A área de estudo está localizada na Região Administrativa de Sobradinho II – RA XXVI 

(Figura 1; Mapas 01 e 02 em anexo), tendo seu acesso principal pela DF – 150, sentido 

Sobradinho/Fercal. A área objeto de estudo está antropizada pela descaracterização da cobertura 

vegetal nativa, principalmente pelo contexto urbanizado do entorno imediato, porém ainda não 

edificada ou parcelada.  

Situada no entroncamento da DF-420 e DF-150, local que recentemente foi implantado 

um viaduto. A área de projeto insere-se em região de ocupação espontânea e faz limite a leste e 

a norte com muros de condomínios, a sul com a Rodovia DF – 420 e a oeste com terreno não 

ocupado (no terreno subsequente ao terreno vazio existe uma Subestação Contagem da 

Companhia de Energia de Brasília – CEB).  

A ocupação ao longo da DF - 420 caracteriza-se pelo uso comercial e habitacional com 

edificações de até 4 (quatro) pavimentos. O interior da malha urbana é caracterizado pela 

ocupação de condomínios informais de habitações unifamiliares. O marco referencial da área é 

Posto de Contagem localizado praticamente em frente ao terreno. O acesso à área é feito pela 

Rodovia DF- 420. 
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       Figura 1: Localização da área de estudo em relação às Regiões Administrativas do Distrito 

Federal. 
 

3.2 Situação na Articulação do SICAD (Sistema Cartográfico do Distrito 
Federal) 
 

Em relação ao Sistema Cartográfico do Distrito Federal – SICAD, a área objeto de estudo 

está inserida na Folha 70 na escala 1:10.000 (Figura 2).  

 
Figura 2: Localização da área de estudo em relação ao SICAD. 
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3.3 Compatibilidade do Projeto com o Plano Diretor de Ordenamento 
territorrial do Distrito Federal (PDOT/DF), Plano Diretor Local (PDL) 
 

No Distrito Federal o uso adequado bem como seu ordenamento territorial do solo é 

disciplinado através do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF-PDOT1, com a finalidade 

de promover o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e rural e o uso 

socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território, como forma a assegurar o bem-

estar de seus habitantes. 

  O PDOT foi consolidado por macros diagnósticos do território envolvendo variantes 

sociais, econômicas e ambientais, onde foi possível disciplinar 7 macrozonas de uso e ocupação 

do solo, podendo ser agrupadas em Zonas Urbanas (Consolidação, Uso Controlado e 

Dinamização), Zonas Rurais (Dinamização, Uso Diversificado e Uso Controlado), e de Zonas de 

Conservação Ambiental.  

Segundo o PDOT a área de estudo está inserida na Zona Urbana de Expansão e 

Qualificação como demostra a Figura 3 e Mapa 03 (anexo) e integra Área de Regularização de 

Interesse Social/ARIS Mansões Sobradinho II – 11. S-2, com parâmetros definidos pelas Diretrizes 

Urbanísticas expedidas para a região.   

 
Figura 3: Localização da área em relação ao Plano Diretor do Distrito Federal – PDOT. 

 
 

 
1 Lei Complementar n.º 803  de 25 de abril de 2009. 
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A Zona Urbana de Expansão e Qualificação abrange áreas que tem como objetivo a 

ocupação urbana, pois essas áreas possuem relação direta com núcleos já implantados ou por 

estarem situadas ao longo de corredores de transporte ou de eixos de conexão entre núcleos 

urbanos bem definidos e consolidados. 

 No início do ano de 2014 foi estabelecido pelas Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo - 

DIUR 02/2014, critérios para o uso da área em questão. Para efeito de Zoneamento, as DIUR 

02/2014 classificam as áreas de Sobradinho e Grande Colorado em:  

• Zonas A, B, C e D; 

• Centralidades;  

• ARINE/ ARIS. 

Conforme Diretrizes, a área em questão é classificada como ARIS - Área de Regularização 

de Interesse Social, conforme Figura 04. 

 

Figura 4: Zoneamento do Uso do solo. 
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Tabela 1: Uso do Solo ARIS e ARINE. 

 USOS/ATIVIDADES ADMITIDOS DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

ARIS 

ARINE 

• Comércio de bens e prestação de serviços, 
compatível com a escala residencial. 

• Industrial de baixa incomodidade de caráter 
não poluente. 

• Residencial – habitação unifamiliar.  

• Residencial – habitação coletiva. 

• Misto. * 

• Equipamentos públicos comunitários e 
urbanos (EPC e EPU) e Espaços livres de 
uso público (ELUP). 

• Implementação da Estratégia de 
regularização fundiária urbana 
(PDOT). 

• Relocação de famílias em área de 
risco. 

• Destinação de áreas para 
equipamentos públicos. 

• Proteção ao meio ambiente – com 
ênfase nas áreas de APP, 
declividade e solos úmidos. 

* O texto da DIUR 02/2014 traz ainda que: 
”O uso Misto (Residencial multifamiliar/comércio de bens e serviços) é admitido de forma excepcional para 
os casos em que o projeto de regularização fundiária identificar como situação fática.”. 
 

• Parâmetros Urbanísticos para as Unidades imobiliárias (lotes) ARIS e ARINE 

Tabela 2: Parâmetros Urbanísticos das Áreas de Regularização Inseridas em Setores 
Habitacionais. 

 

Segundo o PDOT/2009, a área de projeto possui também a classificação de área 

econômica a implantar. As áreas econômicas “são áreas onde será incentivada a 

instalação de atividades geradoras de trabalho e renda por meio de programas 

governamentais de desenvolvimento econômico, com o objetivo de oferta de empregos, 



 

28 
 

de qualificação urbana, de articulação institucional e de formação de parcerias público-

privadas”. (PDOT/2009, art. 34). 

A área econômica proposta pelo PDOT/2009 situa-se na região mais ao norte do 

lote (Estudo Preliminar), ao fundo do lote. Essa área encontra-se atualmente cercada por 

condomínios informais de habitação unifamiliar. Diante da configuração urbana atual, 

propomos a mudança dessa classificação de área econômica para a região mais ao sul 

do terreno devido às tipologias circundantes (uso misto de até quatro pavimentos), à 

acessibilidade (encontro das rodovias DF-420 e DF-150) e a centralidade. Dessa forma, 

a região ao norte do terreno (Estudo Preliminar) está proposta para destinação 

direcionada para ARIS (Área de regularização de Interesse Social), como determinam as 

diretrizes (DIUR).  

 
Figura 5: Áreas Econômicas. 
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Figura 6: Esquema da área econômica. 

 

• Parâmetros para as Unidades imobiliárias (lotes) - Área Especial 

    Tabela 3: Coeficiente de aproveitamento PDOT/2009. 

 
1 - Foi verificado em reunião com a SEDHAB (04/06/2014) que segundo o PDOT/2009 o coeficiente 
máximo é 2, não 2,3 como mostra a tabela da DIUR. 

 

Conforme estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2009, a 

área enquadra-se nas categorias de baixa e média densidade populacional, deve, portanto, ser 

adotada a densidade entre 50 (cinquenta) e 150 (cento e cinquenta) habitantes por hectare 

(hab./ha), aplicadas à Zona Urbana de Uso Controlado II e à Zona Urbana de Expansão e 

Qualificação. 

Segundo os dados do Censo de 2010 (IBGE) a média de moradores por domicílio é de 

3,3. Com os dados de densidade é possível calcular a população máxima admitida e o número 

máximo de unidades habitacionais para a área específica. 

• Área total da gleba = 3,2587 ha (certidão de ônus) 
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• Cálculo do número de Unidades Habitacionais (UH) máximo 

 
3,2587 ha x 150 hab./ha = 488 habitantes 

 

488 hab. / 3,3 moradores por domicílio (DIUR) = 147,87 unidades habitacionais 
 

3.4 Áreas Protegidas por lei / Unidades de Conservação    
   

Para identificação das áreas protegidas por lei e unidades de conservação na área de 

influência do empreendimento, bem como a necessidade de consulta prévia aos seus gestores/ 

administradores no âmbito do licenciamento ambiental foi utilizado os critérios definidos pela 

Resolução CONAMA n.0 428/2010. A caracterização dessas áreas protegidas por lei na área de 

abrangência do estudo, tanto federal como distrital tiveram como referência pelo raio de 3 km da 

área de estudo, com referência nos Art.10, parágrafo I e parágrafo II da Resolução CONAMA n.0 

428/2010, conforme demonstrado na Figura 7 (Mapa 04 - Anexo). 

 

 

Art. 1º O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto 
ambiental que possam afetar Unidade de Conservação (UC) específica ou 
sua Zona de Amortecimento (ZA), assim considerados pelo órgão ambiental 
licenciador, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), só poderá ser concedido após 
autorização do órgão responsável pela administração da UC ou, no caso 
das Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN), pelo órgão 
responsável pela sua criação.  
 
§1º Para efeitos desta Resolução, entende-se por órgão responsável pela 
administração da UC, os órgãos executores do Sistema Nacional de 
Unidade de Conservação (SNUC), conforme definido no inciso III, art. 6º da 
Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. 
 
§2º Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da publicação desta 
Resolução, o licenciamento de empreendimento de significativo impacto 
ambiental, localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do limite da UC, 
cuja ZA não esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no 
caput, com exceção de RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e 
Áreas Urbanas Consolidadas. 

 

As Unidades de Conservação são áreas protegidas por lei que integram o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC - Lei n.0 9985/2000) que tem por objetivo 

estabelecer critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 

De acordo com suas características específicas, são divididas em duas categorias: 

Área da gleba x densidade média = número máximo de habitantes 

Número de habitantes  = Número máximo de UH 
         Número de moradores por domicílio 
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I - Unidades de Proteção Integral, que tem como princípio preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais. 

II - Unidades de Uso Sustentável, cujo objetivo é compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de seus recursos naturais. 

Dentre as categorias que compõem esses grupos de Unidades de Conservação, 

podem-se destacar aquelas que estão na área de influência da área de estudo: 

• APA - Área de Proteção Ambiental do Planalto Central 

• APA - Área de Proteção Ambiental da Cafuringa 

• REBIO - Reserva Biológica da Contagem 

Já em relação às áreas protegidas no Distrito Federal, criadas com base na Lei 

dos Parques - Lei Complementar n° 265/1999 - constituem unidades de uso sustentável 

ou de proteção integral, instituídos pelo Poder Público e classificados como:  

I - Parques Ecológicos, que têm como objetivo conservar amostras dos 

ecossistemas naturais, proteger e recuperar recursos hídricos, promover a recuperação 

de áreas degradadas e sua revegetação com espécies nativas. 

II - Parques de Uso Múltiplo, que se situam dentro de centros urbanos e devem possuir 

infraestrutura para o desenvolvimento de atividades recreativas, culturais, educacionais, e outras.  

Dentre essas categorias citadas, destacam-se em relação à área de estudo: 

• Parque Ecológico Canela de Ema 

• Parque Ecológico Sobradinho II 

 
 Figura 7: Buffer de 3 km do empreendimento, em relação às Unidades de Conservação mais 
próximas. 
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 Já em relação à necessidade de consulta prévia aos gestores das unidades de 

conservação e das áreas protegidas, e considerando prognóstico ambiental desse estudo, pode-

se inferir que a implantação do empreendimento não acarretará impactos significativos a essas 

áreas protegidas, devido principalmente pelo isolamento da área por barreiras físicas (rodovias e 

sistemas de infraestruturas), inserção em perímetro urbano e estado atual de descaracterização 

do ecossistema natural. 

3.4.1 Unidades de Conservação do SNUC 

Para fins de contextualização foram descritas características institucionais das unidades 

de conservação e um breve relato de suas principais características ambientais.  

 

3.4.1.1 APA do Planalto Central 

  Criada pelo Decreto s/n de 10 de Janeiro de 2002, a mesma tem a finalidade de proteger 

os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso 

racional dos recursos naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região. A APA do 

Planalto Central está inserida na categoria de Área de Proteção Ambiental, no grupo de Uso 

Sustentável.  

 

Figura 8: Localização da APA do Planalto Central em relação ao empreendimento. 

  Segundo o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), órgão gestor da área, a 

APA em questão possui um plano de manejo, instituído pela Portaria n° 28, de 17 de abril de 2015. 

Entretanto, ao se tratar de Zona de Amortecimento, conceituada como sendo “o entorno de uma 



 

33 
 

unidade de conservação onde as atividades humanas estão sujeitas as normas e restrições 

específicas, com propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” (SNUC, art. 2°, 

XVII), Áreas de Proteção Ambiental, não se aplica zona de amortecimento, conforme teor do artigo 

25 da Lei n° 9.985/2000. 

A APA do Planalto Central abrange uma área de 504.160 ha, dos quais 375.480 ha estão 

no Distrito Federal e 128.680 ha no estado de Goiás. Esses valores correspondem a 65,72% da 

área do DF e 0,37% do território de GO, compreendendo partes dos municípios de Padre 

Bernardo, Águas Lindas de Goiás e de Planaltina. 

Foi criada para proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o 

parcelamento do solo, garantindo o uso dos recursos naturais e protegendo o patrimônio ambiental 

e cultural da região. A região é divisora das bacias hidrográficas dos rios Paraná, São Francisco e 

Tocantins. Atualmente, a unidade está parcialmente incluída no corredor ecológico 

Paranã/Pirineus. Sua vegetação predominante é de Cerrado, em sua maioria o Sensu Stricto, 

caracterizado pela enorme diversidade florística nos estratos arbóreo e rasteiro. São observadas 

outras formações, como as Matas de Galeria Pantanosa e não Pantanosa, Brejos, Veredas e 

Campo Úmido, Campo Rupestre e Campo de Murundus. 

  Ao caracterizar o meio físico, o mesmo é modelado pela interação dos diferentes 

componentes, tais como o clima bem marcado com estações secas e chuvosas, as rochas que 

possuem papel fundamental na configuração da paisagem, o que resulta em diversas formas de 

relevo de acordo com sua constituição química e o solo, cuja predominância é o latossolo presente 

em áreas de chapada. Tratando-se do meio biótico, é verificado que a APA do Planalto Central 

ainda possui todos os tipos fitofisionômicos descritos para o bioma Cerrado. Por esse motivo, a 

fauna silvestre ainda busca refúgio, podendo ser encontradas algumas espécies raras, endêmicas 

ou ameaçadas como o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) e o tamanduá bandeira 

(Mymercophaga tridactyla). 

  Com relação ao Zoneamento do plano de manejo da APA, cabe destacar que o 

empreendimento se encontra localizado sob a Zona de proteção do PARNA-Brasília e REBIO da 

Contagem, o que implica nos seguintes fatores: 

  A Zona de proteção do PARNA de Brasília e REBIO da Contagem estabelece os seguintes 

aspectos no que tange a sua definição, objetivos, normas e descrição:  

• Definição: Zona de manejo destinada ao controle do uso do solo para a proteção do 

entorno do Parna de Brasília e da Rebio da Contagem. 

• Objetivos: Minimizar os impactos ambientais gerados na região do entorno do Parque 

Nacional – PARNA - de Brasília e da Reserva Biológica – REBIO - da Contagem que 

possam afetá-los negativamente. 

• Descrição: Esta zona é composta por parte da APA de Cafuringa, incluindo a região rural 

da Fercal, Lago Oeste, Chapadinha, uma área que abrange aproximadamente os 5 km de 

raio no entorno da expansão do PARNA de Brasília, Área de Restrição Físico- Ambiental 

do PARNA de Brasília (PDOT 1997), incluindo as microbacias dos córregos do Valo e 
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Cana do Reino, parte do Parque Urbano da Vila Estrutural, Arie Estrutural, Arie Cabeceira 

do Valo, área do Exército (a oeste da antiga rodoferroviária) e SOF Norte. 

• Normas: 

c) Fica proibido o uso de espécies exóticas invasoras, exceto nos casos em que não 

impactem o Parque Nacional de Brasília e Reserva Biológica da Contagem. 

e) Quaisquer incidentes ou acidentes ambientais deverão ser informados imediatamente 

à gestão da APA do Planalto Central. 

E por fim com relação as atividades de licenciamento ambiental e uso urbano, fica 

estabelecido para o empreendimento em pauta as seguintes diretrizes:  

• Licenciamento de Empreendimentos 

a) Toda atividade passível de licenciamento ambiental, na forma da Lei nº 6938, de 31 de 

agosto de 1981 e das Resoluções CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 e nº 237, de 19 de 

dezembro de 1997, deverá ser licenciada pelo órgão ambiental competente, mediante autorização 

do órgão responsável pela administração da APA do Planalto Central, conforme disposições da 

Resolução Conama 428/ 2010, ou conforme a legislação vigente.  

b) No processo de licenciamento de empreendimentos novos, os estudos deverão avaliar 

o grau de comprometimento da conectividade dos fragmentos de vegetação nativa e da existência 

de corredores ecológicos. 

c) Empreendimentos implantados que não estejam de acordo com o estabelecido para a 

ZPPR terão um prazo de dois anos após a notificação do ICMBio para efetuar os procedimentos 

de adequação determinados. 

• Uso Urbano 

a) O uso urbano será permitido exclusivamente na Macrozona Urbana, assim definida pelo 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, Lei Complementar nº 803 de 25 de 

abril de 2009. 

b) Não serão permitidas alterações de densidades de ocupação, tampouco mudanças de 

gabarito de construções, daquelas diretrizes definidas na Lei Complementar nº 803 de 25 de abril 

de 2009.  

c) Não será permitida a implantação de prédios espelhados e de novas edificações 

maiores do que quatro andares. 

 

3.4.1.2 APA da Cafuringa 

 Criada pelo Decreto nº 11.123 de 10 de junho de 1988 e alterado pelo Decreto nº 11.251 

de setembro de 1988, e não possui plano de manejo aprovado. 

 A APA da Cafuringa, cuja área aproximada é de 46.510 ha, é uma Área de Proteção 

Ambiental Distrital, sob gestão do IBRAM. Não possui plano de manejo, mas possui zoneamento 

da sua área, segundo o Decreto n° 24.255, de 27 de novembro de 2003 dividindo-a em 13 (treze) 

zonas, estabelecidas e caracterizadas como Zonas de Manejo de acordo com seus objetivos 

individuais.  
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Inserida na categoria Uso Sustentável segundo o SNUC, a Área de Proteção Ambiental 

da Cafuringa está localizada na região administrativa de Brazlândia – R.A. IV e Sobradinho – R.A. 

V, englobando parte da Chapada da Contagem e da região recortada por drenagens naturais 

pertencentes à Bacia do Maranhão. 

  

 
Figura 9: Localização da APA de Cafuringa em relação ao empreendimento. 

 
A APA da Cafuringa compreende quase todas as fitofisionomias do Cerrado, sendo elas: 

Campo Limpo, Campo Sujo, Cerrado stricto sensu, Cerradão, Vereda, Mata de Galeria, além de 

Matas estacionais. 

No que diz respeito ao meio físico, destaca-se a pedologia da APA da Cafuringa, já que 

possui uma diversidade de solos. Entre eles estão o Latossolo Vermelho, Latossolo Vermelho-

Amarelo, Argissolos, Neossolos Quartzarênicos e Nitossolo Vermelho. Se tratando do meio biótico, 

a Área de Proteção Ambiental da Cafuringa possui uma grande variedade de animais e plantas. 

Em relação à fauna pode-se citar: ‘’beija-flor-do-bico-curvo’’ (Polytmus guainumbi), “Paca” 

(Cuniculus paca), “onça-parda, suçuarana” (Puma concolor), “jaguatirica” (Leopardus pardalis) e 

“onça-pintada” (Panthera onca). Dentre a flora destacam-se: ‘’pau santo’’ (Kielmeyera coriácea), 

‘’vassoura de bruxa’’ (Ouratea hexasperma), “pimenta-de-macaco’’ (Xylopia Aromatica), ‘’ipê-

verde’’ (Cybistax antisyphilitica), entre outros. 
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3.4.1.3 Reserva Biológica da Contagem  

  A Reserva Biológica da Contagem foi criada pelo Decreto Federal s/n de 13 de dezembro 

de 2002, com área total de 3.460 hectares. Trata-se Unidade de Conservação Federal e não possui 

plano de manejo e está inserida na categoria de Proteção Integral, segundo as diretrizes do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).  

 
Figura 10: Localização da REBIO em relação ao empreendimento. 

 

  Seus limites correspondem a uma poligonal que engloba as cabeceiras do ribeirão da 

Contagem e do córrego Paranoazinho, e parte de suas microbacias. A unidade de conservação 

visa a assegurar, principalmente, a preservação das nascentes do ribeirão da Contagem e do 

córrego Paranoazinho e parte dos seus cursos, com suas matas de galeria encaixadas nas 

encostas escarpadas. 

  Está situada no entorno imediato do empreendimento conforme o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC (Lei nº 9.985/2000) e tem como objetivo principal a 

preservação da biota e demais atributos ecológicos existentes em seus limites, sem que haja 

interferência humana direta ou modificações ambientais extremas, buscando-se executar medidas 

de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar 

e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.  

  No interior da REBIO existem duas captações de água, localizadas no ribeirão Contagem 

e córrego Paranoazinho, que são responsáveis pelo abastecimento público da cidade de 

Sobradinho. A reserva propicia a formação de um corredor ecológico entre o Parque Nacional de 
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Brasília e a Bacia do Rio Maranhão, garantindo a ligação dessa importante unidade de 

conservação com a Bacia Amazônica.  

  Sua vegetação é caracterizada por Mata de Galeria, Cerrado Sentido Restrito, Campo 

Sujo, Veredas e Cerrado Denso. Ao tratar-se do meio físico, a região possui um relevo que incluem 

reversos e escarpas da Chapada da Contagem. Sua pedologia é caracterizada por solos do tipo 

Latossolo vermelho-amarelo, Latossolo vermelho, Cambissolo, Plintossolo Háplico, Gleissolo e 

Neossolo Quartzarênico.  

  Do ponto de vista do meio biótico, não existe ocorrência de espécies migratórias na região. 

Chama-se atenção para algumas espécies endêmicas ameaçadas que são protegidas na Unidade 

de Conservação, como é o caso do Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e do Tatu-

canastra (Priodontes maximus). 

 

3.4.2 Parques Ecológicos do Distrito Federal  

Para fins de contextualização foram descritas características institucionais dos parques 

um breve relato de suas principais características ambientais.  

 

3.4.2.1 Parque Ecológico Canela de Ema 

 Criado pela Lei nº 1.400, de 10 de março de 1997, o Parque Recreativo e Ecológico Canela 

de Ema possui área total de 28,56 hectares e tem como objetivo preservar a vegetação do cerrado, 

a bacia do rio São Bartolomeu e ainda desenvolver programas de observação ecológica e de 

pesquisas sobre os ecossistemas e atividades de educação ambiental. O parque está inserido no 

grupo de Uso Sustentável e não possui um plano de manejo, segundo o IBRAM, e trata-se de um 

Parque Distrital.  

Está localizado na cidade de Sobradinho II e seu acesso principal se dá pela VC – 215, 

próximo ao cemitério de sobradinho. A poligonal do parque foi definida pela LC nº 56/97 (PDL de 

Sobradinho), uma vez que esse parque abrange integralmente a Sub Zona Especial de 

Conservação – SZEC 3 (Figura 11). Situado dentro da malha urbana entre Sobradinho II e o Setor 

de Condomínios, o parque abrange a lagoa Canela-de-Ema situada num braço do córrego 

Paranoazinho, afluente do ribeirão Sobradinho.  

A vegetação em torno é constituída de brejo, campo de murunduns, buritizal e cerrado, 

com grande quantidade de canelas-de-ema, que dão nome à área. No entanto, apesar de ser 

protegido por Lei, quase nada foi feito para preservá-lo desde sua criação. Objeto de forte pressão 

antrópica devido à proximidade com um assentamento de baixa renda e com Sobradinho Oeste, 

a lagoa e as demais áreas do parque encontram-se degradadas, pois servem de depósito de lixo, 

entulhos e escoamento de esgoto, entre outras formas de ações prejudiciais. Dessa forma, a 

vegetação do lugar anteriormente rica em taboas, buritis e outras espécies típicas do cerrado, 

encontram-se ameaçadas. 
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3.4.2.2 Parque Ecológico Sobradinho II 

  O Parque Recreativo Sobradinho II foi criado pela Lei nº 923, de 19/9/95. De acordo com 

a lei, o objetivo do parque é propiciar o lazer e a recreação em ambiente natural e proporcionar o 

desenvolvimento de atividades culturais e educativas que permitam a sensibilização da 

comunidade sobre a conservação do meio ambiente. 

Trata-se de um parque distrital inserido no grupo de Uso Sustentável e não possui um 

plano de manejo.  

O Parque está localizado em área que tem como limites o ribeirão Sobradinho, a DF – 420 

e o Posto de Saúde Sobradinho II, situando-se na Sub Zona Especial de Conservação – SZEC 4 

(Figura 11), conforme PDL de Sobradinho (LC nº 56/97).  

O mesmo abrange uma área pública, desapropriada por ocasião da implantação de 

Sobradinho II, que anteriormente constituía uma chácara, pertencente a um antigo morador da 

cidade. Além disso, há outras ocupações também antigas, residências e um centro espírita. O 

parque é atravessado por uma trilha de acesso entre Sobradinho e Sobradinho II, muito utilizada 

por pedestres, pois encurta bastante a distância entre as duas cidades.   

 

 
Figura 11: Localização dos Parques Ecológicos Canela de Ema e Sobradinho II em relação ao 

empreendimento. 

3.5 Nome do Empreendimento e Atividades Previstas      
 

As atividades previstas no Estudo Premilinar estão destinadas à habitação, com previsão 

de criação de unidades imobiliárias de uso residencial (coletivo), uso comercial, uso misto, uso 

institucional, praças e espaços livres de equipamentos públicos.   

• Nome do empreendimento: Fazenda Sobradinho – DF - Matricula 5741. 
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3.6  Área total do Terreno   
      

A área do parcelamento totaliza 3,2587 ha.  

 
3.7 Titularidade e Uso da Área  

 
Em resposta ao requerimento formulado pela Engenhar, Consultoria, Estudos e Projetos 

Ambientais Eireli – EPP, protocolizado na TERRACAP em 25/03/2015, foi informado sobre a 

impossibilidade de atendimento, pois a TERRACAP não presta esse tipo de informação a 

particulares, conforme determinação contida na Ordem de Serviço n.º 18/2009 – DITEC, datada 

de 15 de abril de 2009, que assim estabelece:  

(...) 
2. Determinar que fica vetado, a partir da presente data, no âmbito da DITEC, a 
tramitação de expedientes e processos e/ou o fornecimento de qualquer tipo de 
informação sobre situação fundiária objetivando o atendimento a solicitações 
formuladas por particulares, ou que deles tenham se originado junto a órgãos 
integrantes do Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal 

A resposta da TERRACAP na íntegra está disponível no Anexo do RIVI. 

 

3.8 Justificativa da localização do empreendimento, do ponto de vista 
urbanístico e ambiental tendo em vista os aspectos físicos, bióticos e 
socioeconômicos  

 
 A área de estudo localiza-se entre áreas urbanas consolidadas, próxima ao entroncamento 

da DF-420 com a DF-150, com acessibilidade viária vantajosa, pois tem acesso direto a partir da 

DF-150 e da DF-420 ligando ao condomínio Grande Colorado e consequentemente a BR-020, 

contando com acesso rápido para Planaltina, e, principalmente ao Plano Piloto de Brasília por meio 

de ligação com a DF-003, que constitui o principal polo de atração por trabalho, prestação de 

serviços e comércio para a população do local do empreendimento a ser implantado.    

 Já em relação do ponto de vista urbanístico está compatível com a destinação prevista 

pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT/DF), inserido em Zona 

Urbana de Expansão e Qualificação, bem como em Área de Regularização de Interesse Social, 

enquadrando-a nos parâmetros de ocupação correspondentes a essa categoria e considerados 

viáveis para um assentamento destinado a populações com esse perfil, além de oferecer oferta de 

comércio, serviços e espaços públicos. Ademais, está em concordância com diretrizes 

urbanísticas expedidas pela Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito 

Federal – SEGETH/DF. 

O empreendimento visa uma ocupação sustentável, que possa atingir uma melhoria 

significativa na qualidade de vida da população diretamente envolvida sem grandes impactos 

negativos e ainda com impactos positivos a curto e longo prazo sobre os meios físico, biótico e 

antrópico.  

 Outro benefício com implantação do empreendimento é o direcionamento adequado do 

escoamento pluvial captado na área do parcelamento é lançado sem controle e de modo difuso 

na via de acesso das DF-150 e DF-420, favorecendo o carreamento de sedimentos e 

contaminantes para o corpo d’água próximos do local do empreendimento.  Em consequência, 
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acarretará melhorias na conservação dos recursos naturais da REBIO da Contagem, unidade de 

conservação federal de proteção integral na área de influência do empreendimento.  

 Do ponto de vista ambiental, e conforme análise do prognóstico deste estudo, os impactos 

relacionados aos meios físico, biótico e socioeconômico serão em sua maioria positiva, pois 

contribuirá na implementação do ordenamento territorial, adequação da infraestrutura urbana, 

oferta de unidades imobiliárias e a geração de empregos de curto e longo prazo. 

 

3.9 Histórico do uso e/ou ocupação da área a ser parcelada   
 

O Setor Habitacional Mansões Sobradinho está localizado na Região Administrativa de 

Sobradinho II (RA XXVI) e ocupa área de 57,2 hectares, de acordo com a SEGETH/DF. O Setor 

foi definido pela Lei Complementar nº 218, de junho de 1999 e, atualmente, abriga 10 condomínios 

e uma população estimada em 14.297 moradores. Limita-se ao norte e a oeste com a Reserva 

Biológica da Contagem, a leste e ao sul com a Cidade de Sobradinho. O setor é cortado pelo 

córrego Paranoazinho. Estão previstos nos condomínios do Setor Habitacional Mansões 

Sobradinho, um total de 4.155 lotes, dos quais 3.764 estão ocupados, o que representa 90,5%. 

Com a ocupação de todos os lotes e considerando (a) o tamanho médio das famílias do local, que 

é de 3,7 pessoas por domicílio e (b) o número de lotes atuais, estima-se que, quando houver 

ocupação total da área, a população chegue a 15.374 habitantes. 

O Setor Habitacional Mansões Sobradinho se encontra na Zona Urbana de Expansão e 

Qualificação, a exemplo do Setor Habitacional Contagem, situado no APA do Planalto Central. 

A situação fundiária do setor indica se tratar de terras não desapropriadas, ou seja, terras 

de domínio particular.  

Em termos de infraestrutura geral, o setor é atendido por redes de energia elétrica, 

iluminação pública e pavimentação asfáltica. A renda da população é a mais baixa da Área de 

Estudo (AE), na faixa de até 5 salários mínimos.  

Na Tabela a seguir estão descritos os condomínios existentes no Setor Habitacional 

Mansões Sobradinho, com suas principais características e as origens das informações.  

Tabela 4: Condominios no Setor Mansões Sobradinho. 
Condomínios/chácaras População Situação 

Fundiária 
Lotes 

ocupados 
Faixa 

de 
renda 
(Sal. 
Mín.) 

Área 
(ha) 

Tamanho 
médio 

dos lotes 
(m²) 

Densidade 
bruta 
atual 

(hab/ha) 

Centro Comercial 

Residencial Setor de 

Mansões Sobradinho 

(S) 

775 (S) Não 

desapropriada 

(S) 

204 (S) Até 5 

(S) 

2,0 (S) 84 (S) 387,5 (S) 

Chácara Catavento (S) 98 (S) Não 

desapropriada 

(S) 

23 (S) Até 5 

(S) 

2,0 (S) 900 (S) 49,0 (S) 

Comercial Residencial 

Setor de Mansões 

Sobradinho QD 51ª (S) 

300 (S) Não 

desapropriada 

(S) 

80 (S) Até 5 

(S) 

2,0 (S) 900 (S) 150,0 (S) 

Fibral (S) 280 (S) Não 

desapropriada 

80 (S) Até 5 

(S) 

2,0 (S) 450 (S) 140,0 (S) 
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Condomínios/chácaras População Situação 
Fundiária 

Lotes 
ocupados 

Faixa 
de 

renda 
(Sal. 
Mín.) 

Área 
(ha) 

Tamanho 
médio 

dos lotes 
(m²) 

Densidade 
bruta 
atual 

(hab/ha) 

(S) 

Mansões Liberais II (S) 190 (S) Não 

desapropriada 

(S) 

50 (S) Até 5 

(S) 

3,8 (S) 350 (S) 50,0 (S) 

Mansões Sobradinho ou 

Mini-chácaras 

Sobradinho (S) 

7.357 (S) Desapropriada 

em comum (S) 

1.936 (S) Até 5 

(S) 

60,0 

(S) 

750 (S) 122,6 (S) 

Serra Azul (S) 2.140 (S) Não 

desapropriada 

(S) 

563 (S) Até 5 

(S) 

42,0 

(S) 

670 (S) 50,9 (S) 

Setor de Mansões 

Sobradinho QMS 44 (S) 

247 (S) Não 

desapropriada 

(S) 

65 (S) Até 5 

(S) 

2,0 (S) 900 (S) 123,5 (S) 

Sobradinho Novo ou 

Setor de Mansões (S) 

2.160 (S) Não 

desapropriada 

(S) 

568 (S) Até 5 

(S) 

20,0 

(S) 

700 (S) 108,0 (S) 

Vale Verde (S) 750 (S) Não 

desapropriada 

(S) 

193 (S) Até 5 

(S) 

7,0 (S) 360 (S) 107,1 (S) 

Total  14.297 (S) - 3.762 (S) - 142,8 

(S) 

- - 

Fonte: (SEDUH, 2006) 

 
  Figura 12: Setor de Mansões Sobradinho (SEDUH, 2006) 
 
 

Do ponto de vista local, e com base no levantamento multitemporal para os períodos de 

2005, 2010 e 2015, pode-se observar que área se encontra inalterada, quanto ao tipo de cobertura 

do solo. Os usos predominantes caracterizados para o período em análise foram de solo exposto 
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e cobertura vegetal nativa alterada do Bioma Cerrado, com árvores isoladas e espécies invasoras 

(gramíneas) (Mapa 14 - Anexo). 

 

3.10 Diretrizes de Projeto 
 

a) Zoneamento de uso do solo 

• Zoneamento baseado em usos predominantes: habitacional; comercial; de bens e serviços; 

institucional; e Espaços Livres de Uso Público – ELUP. 

• Áreas destinadas às atividades relacionadas aos usos comercial, institucional ou comunitário 

devem atender à demanda da população. 

• Continuidade do uso comercial e misto para as áreas adjacentes à rodovia DF–420. 

• O somatório das áreas livres (equipamentos públicos comunitários e urbanos e espaços livres 

de uso público) não deverá ser inferior a 15% do total da área da gleba, não incluído o 

percentual correspondente ao sistema viário. 

b) Tratamento de divisas 

“Nas divisas de unidades imobiliárias voltadas para vias e outros logradouros públicos, deve ser 

garantida a permeabilidade visual mínima de 70% (setenta por cento), de forma a promover a 

integração, a visibilidade, a qualidade estética e a segurança do espaço público. O cercamento 

murado (sem permeabilidade visual) será admitido apenas nas divisas entre lotes, devendo 

respeitar altura máxima de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros). Não deve ser admitido 

cercamento em lotes com 100% (cem por cento) de ocupação ou projeção.”. (DIUR,p.32). 

c) Sistema viário 

• O Sistema viário deverá estar de acordo com a legislação pertinente, respeitando os princípios 

de acessibilidade, mobilidade sustentável e inclusão social. 

• O sistema viário deverá integrar o tecido urbano de forma a evitar que a segregação física 

contribua para a segregação social. 

• O sistema viário principal será composto pela via local central (acesso principal à área de 

projeto), que terá características de uma via coletora para uma provável regularização futura 

da área, e pelas vias locais secundárias. As vias deverão estar de acordo com a legislação 

vigente. 

 

3.11 Intensões de Projeto 
 

• Ocupação Pretendida  

Considerando a ocupação do entorno e levando em consideração a localização 

do lote, objeto deste parcelamento de solo, pretende-se desenvolver um projeto urbano 

que agregue atividades de cunho local e regional. 

O entorno imediato é formado por condomínios irregulares que apresentam, em 

sua maioria, ocupação predominantemente residencial unifamiliar. Ao longo da rodovia 

DF-420, percebem-se ocupações mais adensadas, com ampla atividade comercial no 



 

43 
 

pavimento térreo e prestação de serviços ou residencial multifamiliar nos pavimentos 

superiores. Esta morfologia configura claramente uma centralidade, pois ocorre ao longo 

de uma via principal de ampla circulação que possui atividades variadas para as 

ocupações da região. 

Reforçando o caráter de centralidade adquirido pela DF-420 e aliada à localização 

do Posto da Contagem, busca-se, com este projeto, desenvolver uma costura da malha 

urbana existente que integre as áreas residenciais unifamiliares às atividades comerciais 

ao longo da rodovia. Desta forma, pretende-se implantar faixas de atividades 

diversificadas a partir da rodovia DF-420.  

 

A. Uso Comercial 

Às margens da rodovia, pretende-se implantar um trecho de comércio de maior 

porte de forma a reforçar o caráter de centralidade da região juntamente com o Posto 

Contagem. Esse uso deve atender à população do entorno e complementar o comércio 

existente, atualmente composto apenas por pequenas lojas de varejo. 

B. Uso Institucional 

As atividades de uso institucional também servem para reforça o caráter central 

da região juntamente com o comércio, na medida em que atrai a população e gera um 

impacto de escala regional. 

Esses lotes poderão ser destinados à implantação de Equipamento Público Urbano (EPU) 

e Comunitário (EPC), conforme definido no art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 6.766/1979.  

C. Espaços Livres de Uso Público 

Constituem Espaços Livres de Uso Público – ELUP todas as áreas destinadas ao 

uso comum tais como parque linear e praças, onde predominam as áreas vegetadas e 

podem ser desenvolvidas atividades de lazer esportivas ou contemplativas. Além das 

atividades mencionadas, propõe-se uma praça que crie um polo atrativo para a população 

e ofereça possibilidades de lazer, esporte e cultura à comunidade do entorno. (no art. 4º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.766/1979). As Diretrizes estabelecem um parâmetro mínimo 

de 15 % da área total da gleba para destinação de áreas públicas para a implantação de 

Equipamentos Urbanos, de Equipamentos Comunitários ou de Espaços Livres de Uso 

Público em novos parcelamentos.  

D. Uso Misto 

O projeto propõe criar uma faixa transitória de uso misto (comércio de pequeno 

porte e serviços) com o objetivo de integrar o comércio de maior porte com o uso 

residencial. Esse uso misto deve ser condizente com a tipologia já existente ao longo da 

DF – 420. 
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E. Uso Residencial 

Finalmente, na parte posterior da gleba, será implantado um trecho destinado a 

uso residencial nos moldes de condomínio urbanístico dando continuidade ao uso 

residencial circundante.  

• Proposta de Endereçamento  

A proposta de endereçamento procura dar continuidade à classificação já 

existente de forma a compor uma unidade e facilitar a leitura dos endereços. O acesso à 

área de projeto se dará a partir da DF -420, dessa forma propõe-se a continuação do 

endereçamento existente no Condomínio Mansões Sobradinho. Propõe-se, para a área 

de projeto, um endereçamento que se divide em duas classificações principais: QR, 

quadra residencial, para a região de uso predominantemente residencial e QE, quadra 

especial, para a região de usos variados (comercial, misto, institucional). 

Seguindo a classificação dada pelo Condomínio Mansões Sobradinhos propõe-se 

a subclassificação em conjunto. Dando continuidade à lógica existente os conjuntos 

seriam: conjunto E (uso comercial e misto); conjunto F (uso institucional e espaços 

públicos); e conjunto g (uso residencial). Dentro dos conjuntos, os edifícios deverão se 

nomeados do sentido sul para o sentido norte e do oeste para o leste ao longo da via 

local central seguindo a classificação alfabética (A, B, C, D, etc.). 

Ressalta-se que a referência ao endereçamento proposto é meramente indicativa, 

no sentido de facilitar o entendimento do presente Estudo Preliminar. Caso o 

endereçamento venha a ser alterado, os ajustes ocorrerão em etapas subsequentes do 

projeto. 
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Figura 13: Parcelamento e endereçamento. 

 

• Sistema Viário e Acessibilidade 

O traçado viário existente será respeitado, buscando se estabelecer uma malha 

concisa que venha a contribuir para a mobilidade da região. Foram considerados, 

também, os deslocamentos dos pedestres no interior do lote. Os percursos dos pedestres 

devem atender aos parâmetros de acessibilidade.  

A. Via local central 

O acesso ao lote se dá a partir de uma via local central que corta o lote 

longitudinalmente dividindo-o em duas metades. Essas via local se conecta diretamente 

com a rodovia DF – 420. Sendo assim, a via local central tem um caráter classificatório 

de via local, mas tem caráter físico de via coletora, o que possibilita uma futura 

regularização viária da região. A largura das faixas de rolamento é de 7 m devido ao 

tráfego consequente dos usos institucionais e comerciais. Essa é a via principal do 

parcelamento, pois permite o acesso a todos os lotes do parcelamento. 
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B. Vias locais secundárias 

As vias locais partem desta via local central e se ramifica de forma a servir cada 

lote de maneira específica. Sua faixa de rolamento é de 6 m de largura. Recomenda-se, 

a depender da ocupação do solo, estacionamentos adjacentes às vias locais secundárias 

e central. 

 
                  Figura 14: Sistema Viário. 

 

3.12 Consultas às concessionárias e empresas de serviços públicos 
 

Empreendimentos a serem licenciados em centros urbanos necessitam de consultas as 

concessionárias prestadoras de serviços públicos relacionados ao abastecimento de água, coleta 

e tratamento de água pluviais, coleta e tratamento de efluentes sanitários e de resíduos sólidos, 

fornecimento de energia, capacidade do sistema viário circundante, dentre outros aspectos 

relevantes, conforme requerido no termo de referência emitido pelo IBRAM/DF para o caso em 

questão.  
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Essas consultas têm por finalidade avaliar a demanda e a capacidade de atendimento as 

demandas geradas pelo empreendimento, bem como direcionar às decisões dos órgãos 

envolvidos nos procedimentos de licenciamento ambiental. Nesse sentido foram realizadas 08 

consultas, que são apresentadas resumidamente neste tópico e discutidas em profundidade em 

tópicos específicos ao longo do texto. 

 

3.12.1 Companhia de Saneamento do Distrito Federal – CAESB 

A consulta foi direcionada para verificar capacidade das redes existentes em atender a 

demanda do empreendimento quanto ao abastecimento de água e tratamento de efluentes 

sanitários domésticos, disponibilidade de dados e interferência de redes e projetos. 

Essa companhia manifestou não possuir redes de abastecimento de água na área do 

empreendimento e a não interferências com redes de água implantadas nos condomínios 

próximos a área do empreendimento. Com relação ao sistema de esgotamento Sanitário, 

manifestou que não há sistema de esgotamento sanitário implantado. Esses aspectos foram 

discutidos com maior profundidade nos Itens 7.1 e 7.2.   

 

3.12.2 Companhia Energética de Brasília – CEB 

A consulta foi direcionada para verificar a capacidade de atendimento (fornecer) de 

energia elétrica o empreendimento, interferência de redes e projetos. Essa Companhia manifestou 

que possui condições técnicas para fornecer energia elétrica ao empreendimento em referência. 

As condições de atendimento serão definidas por meio de um estudo técnico, que será elaborado 

após formalização de pedido, por parte do interessado. Com relação às interferências de rede, 

manifestou que existem trechos de rede de distribuição na poligonal do empreendimento. Esse 

tema foi detalhado no Item 7.3. 

 

3.12.3 Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP   

A consulta foi direcionada para verificar a capacidade do sistema de drenagem pluvial em 

atender à demanda gerada pela implantação do empreendimento, indicação de áreas para 

implantação de estrutura de apoio, interferência de redes e projetos. Essa Companhia manifestou 

que não existe sistema de drenagem de águas pluviais, nem tão pouco pavimentação asfáltica 

implantada e projetada pela NOVACAP, na área do empreendimento. Esse foi detalhado no Item 

7.5. 

 

3.12.4 Departamento de Estrada e Rodagem DER/DF 

A consulta foi direcionada para verificar a capacidade de atendimento das vias do entorno 

imediato do empreendimento, em face da população prevista, bem como a respeito das faixas de 

domínio das rodovias próximas ao empreendimento. 

O Departamento manifestou em resposta que na área do empreendimento não constam 

projetos que conflitem com a área consultada. Com relação à faixa de domínio e faixa “non 

aedificandi” e respectivas interferências com a área em questão, bem como forneceu o 
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enquadramento da via de influência do empreendimento, como do Grupo II, que possui 100 metros 

de largura, dividimos simetricamente em relação aos eixos dos canteiros centrais. Esse foi 

detalhado no item 5.3.2.9. 

 

3.12.5 Serviço Limpeza Urbana – SLU 

A consulta foi direcionada para verificar a capacidade de atendimento quanto à coleta de 

resíduos domésticos gerados pelo empreendimento e quanto ao seu tratamento. 

Essa autarquia manifestou que área do empreendimento já possui coleta e transporte dos 

resíduos (lixo) para área do empreendimento, e ainda definiu algumas condicionantes de 

circulação dos caminhões para coleta futura no interior da área de projeto, para não impedir a 

manobra dos caminhões compactadores, em observância às normativas exigentes.  Esse foi 

detalhado Item 7.4. 

 

3.12.6 Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional – IPHAN 

A consulta foi direcionada para verificar a existência de possíveis evidencias de sítios 

arqueológicos no empreendimento, bem como no seu entorno imediato. 

O Instituto manifestou que na área do empreendimento faz necessário à contratação de 

um arqueólogo para elaboração do Diagnóstico Arqueológico para a área do empreendimento. 

Esse assunto foi detalhado no Item 5.3.3. 

 

3.12.7 ICMbio – Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade  

A consulta foi direcionada para verificar a ocorrência de ocorrência de unidades de 

conservação no empreendimento e em seu entorno imediato. O Instituto manifestou que a área do 

empreendimento se encontra totalmente inserida na Área de Proteção Ambiental do Planalto 

Central (unidade de conservação de uso sustentável) e, aproximadamente a 85 metros da reserva 

Biológica da Contagem (unidade de conservação de proteção integral). Esse assunto foi detalhado 

no item 3.4. 

 

3.12.8 Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP  

A consulta foi direcionada para obtenção da situação fundiária da área do 

empreendimento. A Companhia manifestou pela impossibilidade de atendimento, considerando 

que TERRACAP não presta esse tipo de informação a particulares. Esse assunto foi detalhado no 

Item 3.7. 

 

4. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

Apesar, do estudo indicado para avaliação dos impactos do empreendimento em 

questão tenha sido o Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI, foi utilizada como referência para 

definição das áreas de influência proposta pela Resolução CONAMA 001/86 que estabelece a 

área de influência dos estudos, a unidade hidrográfica em que área está inserida. 
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A natureza do empreendimento condiciona à delimitação da área de influência direta e 

indireta do empreendimento, conforme a conceituação a seguir: 

A Área de Influência Direta – AID é aquela onde há interferência direta pelas obras e 

outras atividades decorrentes da implantação e operação do empreendimento.  

A Área de Influência Indireta – AII é aquele 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. 

 

4.1 Área de Influência Direta e Indireta dos Aspectos do Meio Fisico e Biótico 
 

Para os aspectos do Meio Físico e Biótico foi definida como Área de Influência 

Direta - AID a poligonal de estudo do empreendimento, e seu entorno imediato, definido 

como o espaço a ser ocupado e transformado pelas obras de instalação das 

infraestruturas do empreendimento.  

 Já a Área de Influência Indireta - AII e representada segundo a resolução 

CONAMA 001/86 pela bacia hidrográfica, no qual o empreendimento se insere. Para este 

estudo ambiental, considerou-se como Área de Influência Indireta a unidade hidrográfica 

do Sonhim, pela destinação dos efluentes de águas pluviais, abastecimento de agua e 

sistema de esgotamento sanitário. Na figura 15 (Mapa 11 - Anexo) demonstra a 

delimitação das áreas de influencia direta e indireta do empreendimento.  

   

4.2 Área de Influência Direta e Indireta dos Aspectos do Meio Antrópico  
 

Para os aspectos do meio antrópico considerou-se como área de influência direta – AID o 

entorno imediato da poligonal do empreendimento localizada na Região Administrativa de 

Sobradinho II - RA XXVI. Enquanto que a Área de influência Indireta – AII considerou-se a Região 

Administrativa de Sobradinho II – RA XXVI devido a sua dinâmica de mercado de trabalho e tráfego 

em suas rodovias adjacentes.    
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Figura 15: Localização da AID e AII. 

 

5. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

Para a elaboração do diagnostico ambiental da área de estudo foram considerados os 

aspectos mais relevantes dos meios físico, bióticos e antrópico da área de estudo do 

empreendimento com ênfase no termo de referência emitido pelo Instituto do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM/DF. 

 

5.1 Meio Fisico      
 
 Para a elaboração do diagnóstico do meio físico da área de estudo foram considerados os 

aspectos mais relevantes ao tema em estudo; como: Geologia, Hidrogeologia, Solos, 

Geomorfologia, Declividade, Geotécnia, Recursos Hídricos Superficiais, obtidos partir de dados 

secundários por meio de dados bibliográficos e dados primários, por meio de levantamento de 

campo.  

 

5.1.1 Geologia  

No Distrito Federal existem 04 (quatro) conjuntos litológicos distintos que compõem o 

contexto geológico regional, os quais incluem os grupos Paranoá, Canastra, Araxá e Bambuí e 

suas respectivas coberturas de solos residuais ou coluvionares (Freitas-Silva & Campos, 1998) – 

Figura 16. 
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Figura 16: Esboço Geológico do Distrito Federal proposto por Freitas-Silva & Campos 
(1998). 

  

Do ponto de vista local, a área de estudo situa-se sobre uma grande litofácie do Grupo 

Paranoá. Com auxilio do Sistema de Informações Geográficas (SIG) do Mapa Geológico e 

Hidrogeológico do Distrito Federal proposto por Freitas-Silva & Campos (1998) e levantamento de 

campo, pode-se observar que a área de estudo geologicamente posiciona-se sobre rochas do 

Grupo Paranoá, atribuídas ao Meso/Neoproterozóico sendo constituída pela unidade Psamo Pelito 

Carbonatada (Figura 17 e Mapa 06 em anexo). Vale ressaltar que durante o levantamento de 

campo não foram identificadas afloramentos de substratos rochosos no local do empreendimento. 
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Figura 17: Localização da área de estudo em relação à geologia. 

 
 A unidade MNPpc Psamo – pelito carbonatada é caracterizada pelas fácies argilo – 

carbonatada, com metargilito, metassiltitos, quartzitos e lentes de calcários. Essa unidade ocorre 

na área de estudo correspondendo às áreas de relevo que varia de plano a movimentado e 

dissecado. Essa unidade é composta por metassiltitos e lentes de rochas carbonáticas. Os 

metassiltitos são intensamente laminados, apresentando coloração rósea. As rochas carbonáticas 

ocorrem em lentes, que devido à erosão diferencial, se destacam na paisagem. São calcários de 

coloração cinza claro a escuro, com aspecto variando de maciço a laminado, devido às diferenças 

faciológicas. Os metassiltitos argilosos são os tipos mais comuns e mais encontrados (CAMPOS, 

2005).   

 Além dos metassiltitos, ocorrem rochas carbonáticas e quartzíticas. Sua geometria lenticular 

é facilmente interpretada em função do padrão de afloramentos que mostram clara interdigitação 

com as fácies políticas. As lentes apresentam diâmetros de centenas de metros, podendo as 

maiores alcançarem mais de um quilômetro. Não raramente, os calcários e os dolomitos 

apresentam delgadas lâminas de material argiloso, marcando o acamamento primário. Brechas 

calcárias, muitas vezes silicificadas, são distribuídas sem controle estratigráfico definido. 

Os quartzitos da Unidade Pelito Carbonatada apresentam-se em lentes alongadas 

métricas até decamétricas ou em níveis centimétricos contínuos lateralmente que podem 

apresentar certo ritmo. Trata-se de quartzitos médios, grossos a conglomeráticos, mal 

selecionados, preto a cinza escuro e feldspáticos, com clastos subangulosos a arredondados.  
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5.1.2 Geomorfologia 

Novaes Pinto (1987, 1994a) reconheceu no Distrito Federal três macrounidades (domínios 

geomorfológicos) que englobam 13 unidades. As macrounidades foram denominadas de A = 

Região de Chapadas, B = Área de Dissecação Intermediária e C = Região Dissecada de Vale. As 

unidades e os percentuais em área de cada uma delas são apresentados na Tabela 05. 

Tabela 5: Domínios e unidades geomorfológicas do Distrito Federal (NOVAES PINTO, 1994a). 

Macrounidades Unidades Área (Km2) % 

Região de Chapada (A) 
1.968 Km2 

33,8% 

Chapada da Contagem (A1) 1.028 17,7 

Chapada de Brasília (A2) 202 3,5 

Chapada do Pipiripau (A3) 445 7,7 

Chapada do divisor São Bartolomeu-Preto (A4) 188 3,2 

Chapada do divisor Descoberto-Alagado (A5) 105 1,8 

Área de Dissecação Intermediária 
(B) 

1.793 Km2 
30,9% 

Depressão do Paranoá (B6) 726 12,5 

Vale do Rio Preto (B7) 1.067 18,4 

Do Curso Superior do Rio Maranhão (C8) 574 9,9 

Do Alto Curso do Rio São Bartolomeu (C9) 270 4,6 

Região Dissecada de Vale (C) 
2.053 Km2 

35,5% 

Do Curso do Rio São Bartolomeu (C10) 608 10,5 

Do Alto Curso do Rio Descoberto (C11) 237 4,1 

Do Curso Superior do Rio Descoberto (C12) 270 4,6 

Do Alto Curso do Rio Alagado (C13) 94 1,6 

TOTAL 5.814 100,0 

 
A Região de Chapada ocupa cerca de 34% da área do Distrito Federal sendo 

caracterizada por topografia plana a plana ondulada acima da cota 1.000 metros.  

As Área de Dissecação Intermediária ocupam cerca de 31% do Distrito Federal, 

corresponde às áreas fracamente dissecadas, apresentado em seu interflúvios lateritos, latossolos 

e colúvios/elúvios delgados com predominância de fragmentos de quartzo.   

A Região Dissecada de Vale ocupa cerca de 35% do Distrito Federal é representada 

pelas depressões ocupadas pelos rios da região. Do ponto de vista local, com auxilio do Sistema 

de Informações Geográficas (SIG) e levantamento de campo a área de estudo encontra-se inserida 

sobre a compartimentação geomorfológica de Região de Chapada, (Figura 18 e Mapa 08 em 

anexo).  
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Figura 18: localização da área de estudo em relação a compartimentação geomorfológica 

(Fonte: Novaes Pinto 1994). 
A Região de Chapada (NOVAIS, 1986) ou Planaltos (MARTINS & BAPTISTA, 1998) é 

dominante na área de estudo. Apresenta declividade relativamente baixa não ultrapassando 10%. 

A altitude varia de 1095 m a 1115 m. Essa macro unidade é sustentada na maioria dos locais por 

camadas de quartzitos da litologia local. Essas áreas são planas ou suavemente onduladas, 

características que, associadas ao tipo de solo e a litologia, favorecem a percolação das soluções 

aquosas, gerando um intemperismo químico intenso e profundo. Nessas áreas predominam os 

processos de pedogênese sobre os processos de erosão e deposição. 

Do ponto de vista da dinâmica dos compartimentos geomorfológicos insere-se que a 

área de estudo se encontra em áreas com características estáveis a trechos frágeis. 

A região de Chapada da área de estudo do empreendimento apresenta relevo 

considerado estável e sob o ponto de vista morfodinâmico, e caracterizado por erosão laminar 

fraca. Seu equilíbrio dinâmico está associado aos cambissolos e latossolos vermelho de topografia 

plana, plana suave a ondulada e às crostas lateríticas presentes, (fotos a seguir). O setor dessa 

unidade mais frágil do ponto de vista ambiental é a sua borda, cujo equilíbrio estável pode ser 

rompido ao se modificarem as condições naturais de escoamento das águas pluviais, através de 

desmatamento, impermeabilização do solo e concentração do escoamento superficial. Tais 

modificações poderão deflagrar processos erosivos por sulcos, ravinas e/ou voçorocas.  
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Foto 1: Relevo da área de estudo apresentando características planas. 

 

                
Foto 2: Presença de crostas e concreções lateriticas e ao lado surgimento de pequenos sulcos 

erosivos. 
 

5.1.2.1 Declividade 

Com relação à declividade esta foi obtida por meio computacional, utilizando como base à 

interpolação altimétrica das curvas de nível com equidistância de 5 metros (base cartográfica do 

SICAD na escala 1:10.000)., disponível no Sistema de Informações Urbanas do Distrito Federal – 

SITURB (DATUM de referência – SIRGAS 2000).  

Conforme demonstrado na Figura 19 e Mapa 09 em anexo, a área de estudo apresenta 

uma declividade de plana entre 0 – 5 não apresentando variações. Vale ressaltar que não existem 
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fatores relacionados à declividade que impeçam a implantação do empreendimento. Recomenda-

se apenas o bom dimensionamento das obras de infraestruturas em especial obras de sistema de 

drenagem como medida de minimizar os efeitos do escoamento superficial.  

 
Figura 19: Localização da área de estudo em relação à declividade do terreno. 

 
 

Entretanto, quando da aprovação do Estudo Preliminar pela SEDUH/DF (Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal), ocorrida em 15/04/2021 

(Carta n.º 217/2021 - SEDUH/SUPAR/UPAR), foi verificado, por meio de estudo topográfico 

detalhado, alteração no relevo decorrentes da movimentação de terra causadas por 

terceiros, atualmente, estabilizada, conforme exposto no Processo SEI GDF 0390-

000170/2014, de autuação da SEDUH/DF. 

Em atenção aos termos do Parecer Técnico n.º 979/2021 - 

SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR, em especial, às questões relacionadas à declividade, faz-se 

necessário apresentar retificação do mapa de declividade apresentado neste RIVI, bem como 

considerações a respeito da composição topográfica do terreno, principalmente, relacionados à 

conformação natural do relevo e suas modificações antrópicas ocorridas ao longo do tempo. 

O mapa de declividade apresentado na Figura 19, utilizou, como base, as curvas de nível 

de equidistâncias de 5 metros, obtidas da folha 70, do Sistema Cartográfico do Distrito Federal.  

Depois de considerarmos levantamento topográfico, aprovado por essa Secretaria de 

Estado (no âmbito do Processo n.º 390.000.170/2014), que utilizou curvas de nível de 1 (um) 
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metros, foram obtidas declividade, em pontos isolados, maiores de 30 (trinta) por cento. 

Depois da revisão do MNT, que utilizou o levantamento citado, gerado em 

ambiente ARCGIS, foi possível constatar que apenas uma pequena porção do terreno está acima 

dos 30% de declividade (cor vermelha), comprovando os efeitos pontuais da movimentação de 

terra ocorrida ao longo do tempo (Figura 02). 

 

 
Figura 20: Revisão do MNT com equidistância das curvas de nível de 1(um) metro. 

 
Com a apresentação dos ajustes essenciais no MNT, para o conhecimento da 

situação topográfica do terreno, restam considerações a respeito ao Inciso III, Art.3, da Lei n.º 

6.766/1979, citado do parecer dessa Secretaria. 

Assim, com o conhecimento da situação topográfica do terreno, com porções 

muito pontuais de declividade superiores a 30% e com o auxílio do histórico de uso do solo 

(Ortofoto/SICAD/1991(Folha 70) – Figura 03), percebe-se que essa conformação de relevo atual, 

foi fruto de ação antrópica específica e não representa a situação topográfica natural, situação 

relativizada, quando da preocupação do legislador, ao instituir as precauções, ao se empreender 

em terrenos declivosos, que não é caso. 
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Figura 21: Carta Imagem - Folha 70 - SICAD (1991), com equidistância das curvas de nível de 5 
(cinco) metros. 

Ademais, essas porções pontuais com declividade de 30%, evidenciadas com 

levantamento topográfico detalhado, tinham, até presença de cobertura vegetal, quando do 

levantamento de 1991. 

Isso é corroborado, na composição topográfica de 1991 (MNT processado em 

ambiente SIG-ARCGIS - equidistância entre as curvas de nível de 5 metros), conforme 

demonstrado na Figura 19, o terreno objeto de análise apresentava declividades que variavam 

entre 0 – 5%, com equidistância entre as curvas de nível de 5 metros. 

Por fim, pode-se concluir, conforme todo exposto, que essa variação de 

declividade não seria impeditivo para emissão da Licença Prévia pelo IBRAM/DF, que depois de 

licenciado, seriam adotadas as medidas de engenharia (terraplanagem) necessárias à 

regularização do terreno. 

 

5.1.3 Pedologia / Geotecnia 

Os solos do Distrito Federal são tipicamente solos desenvolvidos no Bioma Cerrado. A 

melhor fonte de informações sobre estes solos é o trabalho realizado pelo Serviço Nacional de 

Levantamento de Solos da EMBRAPA, o qual produziu o mapa pedológico do DF, na escala 

1:100.000. A partir do trabalho citado, identifica-se que a região do Distrito Federal possui três 

classes de solos mais importantes, denominadas de Latossolo Vermelho - Escuro (LE), Latossolo 

Vermelho - Amarelo (LV) e Cambissolo (Cb), os quais em conjunto correspondem 85.49% do 

território do Distrito Federal (MARTINS e BAPTISTA, 1998).  

Os latossolos representam 54,47% da área, divididos em LE (38,63%) e LV (15,84%). A 

classe LE ocorre principalmente nos topos das chapadas, na depressão do Paranoá e na bacia do 

Preto. A classe LV ocorre mais comumente nas bordas de chapada, em superfícies planas abaixo 

dos topos da chapada da Contagem, sempre adjacente à classe LE.  
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A classe LV ocorre especialmente no divisor Descoberto-Preto. A classe Cb (31,02%) 

ocorre em maior área nas vertentes das bacias do Maranhão, do Descoberto e do São Bartolomeu, 

além das encostas com declividades mais acentuados da depressão do Paranoá e da bacia do 

Preto. Todas as outras classes presentes no DF ocupam 9,06% do total, sendo representadas por: 

podzólicos (4,09%); brunizens avermelhados (0,09%); solos aluviais (0,19%); solos hidromórficos 

indiscriminados (4,16%); areias quartzosas (0,53%).  

O restante da área é representado por superfície aquática e áreas urbanas (5,45%) 

(MARTINS, 1998). De acordo com a classificação de solos da EMBRAPA (2004), os principais 

solos do Distrito Federal sofreram mudanças estando inseridos os mesmos em novas classes, 

com exceção da classe dos Cambissolos e Latossolo Vermelho – Amarelo.   

As demais classes foram reclassificadas, segundo a EMBRAPA (2004) como: Latossolo 

Vermelho – Escuro em Latossolo Vermelho, os solos podzólicos podem ser enquadrados em 

várias novas classes, como: Alissolos, Argissolos, Luvissolos, Nitossolos e Plintossolos; 

dependendo de características específicas para discriminá-los entre estas classes. Os solos 

brunizens pertencem à classificação dos Chernossolos. A Terra Roxa Estruturada Similar pertence 

à classe dos Nitossolos, os solos aluviais e as areias quartzosas pertencem à classe dos 

Neossolos Fluvicos e Quartzarênico e os solos Hidromóficos à classe dos Gleissolos.  

A Figura 20 apresenta o mapa de solos do Distrito Federal com a reclassificação das 

classes de solos segundo a EMBRAPA (2004). Já o Sistema Brasileiro de Classificação de solos 

passou por uma adaptação no ano de 2005. A nova versão do Sistema engloba apenas 13 

(treze) ordens, em vista da eliminação da classe dos Alissolos. Os solos contidos nesta classe 

foram redistribuídos nas ordens dos Argissolos e Nitossolos. Segundo a EMBRAPA, (2005) a 

área de estudo encontra-se inserida na classe dos latossolo vermelho (Mapa 05 em anexo).  

 
Figura 22: Localização da área de estudo em relação à pedologia. (Fonte: EMBRAPA, 
2005).  
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• Latossolo Vermelho 

Segundo o levantamento mais recente realizado pela EMBRAPA (2005) os latossolos 

vermelho são solos não hidromórficos, com horizonte A moderado e horizonte B latossólico, textura 

argilosa ou média e ricos em sesquióxidos. São muito porosos, bastante permeáveis e de 

acentuadamente a fortemente drenados. Esta classe se caracteriza por serem quimicamente 

distróficos e fortemente ácidos, ou seja, baixa fertilidade. Seu relevo geralmente é plano à 

suavemente ondulado e de grande continuidade, (foto a seguir).   

O horizonte A é subdividido em A1 e A3, com espessura entre 20 a 50 cm, apresentando 

cor predominantemente bruno-avermelhada escura, com estrutura granular fraca a 

moderadamente desenvolvida, sendo friável a muito friável quando úmido. O horizonte B 

latossólico possui as seguintes características: Espessura quase sempre maior que 250 cm; Pouca 

ou nenhuma diferenciação entre os seus subhorizontes; Relação Ki (SiO2/Al2O3) quase sempre 

inferior a 2,0. 

 Do ponto de vista geotécnico apresentam baixo risco geotecnico devido à caracteristicas 

de baixa suscetibilidade a processos erosivos, boa permeabilidade e drenagem, em condições 

naturais o que garante a esses solos, na maioria das vezes, uma boa resistência. Entretanto em 

condições antrópicas, sem cobertura vegetal o mesmo pode se apresentar com alta suscetibilidade 

à erosão o que torna esse solo extremamente frágil e com alta colapsividade. E por fim possuem 

grande espessura, apresenta baixa declividade e plasticidade que varia de média a alta. Encontra-

se enquadrado na classe dos solos finos da classe CL da classificação de Casagrande, (Tabela 

06).  

 
Foto 3: Relevo com características plana apresentando a formação pedológica de Latossolo 
Vermelho.   
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Tabela 6: Classificação geotécnica dos solos Universal de Casagrande Simplificada. (Maciel Filho, 
1997). 

S
o
lo

s
 G

ro
s
s
o
s
 

Seixos 
50% ou mais da 
fração grossa é 

retida na peneira no 4 

L
im

p
o
s
 

GW 
Seixos e misturas de areia-seixo, bem graduados, com 

pouco ou nenhum fino. 

GP 
Seixos e misturas areia-seixo, mal graduados com pouco 

ou nenhum fino. 

C
o
m

 

fi
n
o
s
 GM Seixos com silte e misturas seixo-areia, mal graduadas. 

GC 
Seixos com argila e misturas seixo-areia-argila, mal 

graduadas. 

Areia 
Mais de 50% da 

fração grossa passa 
na peneira no 4 e é 

retida na peneira 200 

L
im

p
a

 
SW 

Areias e areia com seixo, bem graduado, com pouco ou 
nenhum fino. 

SP 
Areias e areias com seixo, mal graduadas, com pouco ou 

nenhum fino. 

C
o
m

 f
in

o
s
 

SM 
Areias argilosas e misturas de areia e silte, mal 

graduadas. 

SC 
Areias argilosas e misturas de areia e argila, mal 

graduadas. 

S
o
lo

s
 F

in
o
s
 

Silte e Argilas 
Com limite de liquidez 
menor ou igual a 50% 

ML 
Siltes inorgânicos e areias muito finas, pó de pedra, 

areias finas siltosas ou argilosas com baixa plasticidade. 

CL 
Argilas inorgânicas de baixa ou média plasticidade, 

argilas com seixo argilas arenosas, siltosas e magra. 

OL 
Siltes orgânicos e sua mistura com argilas de baixa 

plasticidade. 

Silte e Argilas 
Com limite de liquidez 

maior que 50% 
 

MH 
Siltes inorgânicos, areias finas ou siltes micáceos ou 

diatomáceos. 

OH Argilas orgânicas de média a alta plasticidade. 

CH Argilas inorgânicas de alta plasticidade, argilas gordas. 

Solos com muita matéria orgânica Pt Turfas e outros solos com muita matéria orgânica. 

 

5.1.3.1 Mapa de Risco Geotécnico  

Trata-se de um parâmetro importante na previsão da erosão e planejamento do uso da 

terra. Depende principalmente da capacidade de infiltração de água no solo, da resistência ao 

desprendimento e transporte das partículas sólidas do solo pelo escoamento superficial. A 

metodologia para geração do mapa de risco de erosão da área de estudo foi desenvolvida de 

acordo com o modelo de diagnostico de erosão laminar proposto por Baptista (2004) e a mesma 

possui rigor cientifico reconhecido. O procedimento metodologico seguiu os passos abaixo:  

1) Extração de mapas pedológicos, uso do solo e declividade da área a ser analisada. 

2) Determinação de pesos para cada um dos temas de acordo com o grau de susceptibilidade 

que os mesmos possam representar. 

3) Combinação dos temas e, posteriormente efetuada as somas dos pesos. 

4) Classificação em três classes de riscos: baixa, média e alta. 

A estruturação e geração do mapa de risco foram efetuadas utilizando o software Arc GIS 

9.3 da ESRI, e os pesos foram determinados levando-se em consideração a susceptibilidade a ser 

avaliada, que é a de risco em ambiente urbano, uma vez que o futuro parcelamento de solo 

encontra-se em área urbana consolidada e também desprovida ainda de infraestruturas. As 

definições dos pesos foram montadas conforme as tabelas 07 e 08:       
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Tabela 7: Classe de solos na área de estudo.  

Tipos de solo Classe Peso 

Latossolo Vermelho Lvd 1 

Tabela 8: Classe de declividade na área de estudo.   

Classe de Declividade % Peso 

0 - 5% 1 

5 - 10% 2 

10 - 30%  3 

>30% 4 

Tabela 9: Classe de Uso do solo na área de estudo. 

Classe de uso do solo % Peso 

Cerrado antropizado 1 

Solo exposto 2 

Tabela 10: Tabulação cruzada entre os dois planos de informação na área de estudo.     

Soma dos Pesos Classe 

1 – 2 Baixa 

3 – 4 Média 

> 4 Alta 

 

Após a compilação dos dados e atribuição dos pesos e posteriomente a soma dos pesos 

verificou-se que a área de estudo apresenta em sua totalidade com suscetibilidade à erosão baixa, 

(Mapa 12 em anexo). Isto se deve ao fato da baixa declividade associada ao tipo de solo da área 

do empreendimento, em quase toda área, não tendo influência significativa, os pontos com 

declividades superiores à 30%. 

O risco de erosão de maneira geral poderá vir a ocorrer futuramente na área de estudo 

caso as obras de infraestruturas de sistemas de drenagem de águas pluviais, não forem 

dimensionados de forma adequada, o que poderá acarretar no aumento do escoamento superficial 

favorecendo assim a possível formação desse processo diverso ao meio ambiente. Entretanto em 

pequenos trechos da área de estudo já é possível verificar pequenos sulcos erosivos devido à 

remoção da cobertura vegetal, compactação do solo e ausência de sistemas de drenagem 

acarretando no aumento do escoamento superficial, (Foto 04).  
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Foto 4: Presença de pequenos sulcos erosivos do tipo linear. 

 
Como medida de controle ambiental para que a área de estudo não venha a sofrer com 

problemas de processos erosivos, recomenda-se o bom dimensionamento das obras civis, visando 

assim diminuir o escoamento superficial e consequentemente a formação de processos erosivos 

e que a implantação seja executada iniciando pelas cotas mais baixas. 

 

5.1.4 Hidrogeologia 

O Distrito Federal está situado na Província Hidrogeológica Brasileira, denominada de 

Estudo Central, que inclui parcialmente a Faixa de Dobramentos Brasília e se estende para 

Norte/Noroeste ocupando a faixa de dobramentos Paraguai/Araguaia e a parte Sul do Cráton 

Amazônico (Mapa Hidrogeológico do Brasil escala 1: 5.000.000). Essa província é amplamente 

dominada por aquíferos fissurais, cobertos por manto de intemperismo (solos e rochas alteradas), 

com características e espessuras variáveis.   

O contexto hidrogeológico do DF é dividido no Domínio Poroso (relacionado ao manto de 

intemperismo com até 50 metros de espessura) e no Domínio Fraturado (representado pelas zonas 

fraturadas nas rochas proterozóicas). 

O Domínio Fraturado, o mais importante do ponto de vista de abastecimento, é dividido 

nos sistemas aquíferos Canastra (com dois subsistemas), Paranoá (com seis subsistemas), 

Bambuí e Araxá (figura 21). 

O Domínio Poroso é dividido nos sistemas P1, P2, P3 e P4, sendo caracterizados como 

aquíferos suspensos, com relação aos aquíferos fraturados. A Tabela e a figura a seguir 

apresentam os valores médios de vazão e sistemas/subsistemas aquíferos do Distrito Federal. 
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Tabela 11: Classificação dos Domínios, Sistemas/Subsistemas aquíferos do DF, com respectivas 
vazões médias. (CAMPOS & FREITAS-SILVA, 1998). 

AQUÍFERO (Sistema/Subsistema) MÉDIAS DAS VAZÕES (L/h) 

AQUÍFEROS DO DOMÍNIO POROSO 

SISTEMAS P1, P2, P3 e P4 < 800 

AQUÍFEROS DO DOMÍNIO FRATURADO 

SISTEMA PARANOÁ 

Subsistema S/A 12.700 

Subsistema A 4.390 

Subsistema Q3/R3 12.200 

Subsistema R4 6.150 

Subsistema PPC 9.100 

SISTEMA CANASTRA 

Subsistema F 7.500 

Subsistema F/Q/M 33.000 

SISTEMA BAMBUÍ 5.210 

SISTEMA ARAXÁ 3.150 

 

 
Figura 23: Mapa Hidrogeológico do Distrito Federal. 
 
  Utilizando como referência o Inventário Hidrogeológico do Distrito Federal / 1998, foram 

identificas as seguintes classes do Domínio Poroso e Fraturado na área de estudo. 

• Domínio Poroso      

  Para o domínio Poroso foi identificado na área de estudo o sistema P3 (Figura 22 e Mapa 

07 em anexo). Recomenda-se não implantar fossas no domínio P3, pois a transmissividade desse 

aquífero é muito baixa, não sendo apropriada a instalação de fossas devido aos problemas de 
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transbordamento em períodos chuvosos. Mesmo que existam fossas nesse domínio, a 

contaminação seria bastante pontual devido às condições físicas e físico-químicas desse aquífero.  

• Domínio Fraturado  

  Para o domínio Fraturado foi identificado na área de estudo os Subsistemas Psamo-Pelito 

Carbonatado – MNPPC do sistema Paranoá. Os poços que atravessam esse subsistema 

concentram-se na porção norte da bacia, que corresponde à região do assentamento Sobradinho 

II e condomínios próximos. As litologias descritas são correlacionáveis à unidade PPC de topo do 

Grupo Paranoá. Esse subsistema é representado basicamente por metassiltitos argilosos e 

metargilitos bastantes laminados. São observadas lentes de meta-calcários cinza escuros 

interdigitadas neste pacote, de espessura métrica atingindo até 20 m. A característica importante, 

sob o aspecto litológico, do subsistema aquífero na área de estudo, é a expressiva participação 

de quartzitos, que formam níveis ou lentes centimétricas a métricas. 

  As profundidades dos poços nesse subsistema aquífero estão entre 85 m e 140 m, com 

média de 115 m. A presença de camadas e lentes de quartzitos é responsável pela elevada média 

de vazão dos poços de 15,7 m3/h). Entretanto, são também bastante frequentes os poços secos 

quando são encontrados apenas tipos pelíticos, ou até mesmo onde se observam espessos níveis 

de quartzitos. Alguns desses poços secos apresentam perfis litológicos, indicando a existência de 

expressivo fraturamento em quartzitos, que demonstra a importância, na produtividade dos poços, 

da presença de fraturas abertas e interconectadas com zonas de recarga. As feições de dissolução 

associada à fraturamento possivelmente são mais importantes nas lentes de maior espessura. 

• Aspecto da recarga e escoamento 

 Em relação ao domínio poroso, a principal fonte de recarga das águas do manto de 

intemperismo é a precipitação pluviométrica. Um aspecto importante a ser destacado na área de 

estudo é que atualmente existe uma elevada taxa de ocupação próxima na área, principalmente nas 

regiões topograficamente mais elevadas, tornando a capacidade de recarga baixa. A redução da 

taxa de recarga do aquífero nestes locais pode ser considerada preocupante, em função da 

impermeabilização das áreas ocupadas.  

 Em função do extenso manto de intemperismo que recobre a área, é possível afirmar que a 

alimentação do domínio fraturado diretamente por águas meteóricas deve ser muito restrita a 

inexistente. Por isso, o manto exerce papel fundamental sobre as condições de recarga das fraturas 

em subsuperfície, em função de fatores como espessura e permeabilidade. Além disso, no domínio 

fraturado ocorrem sistemas de fraturas com extensões restritas, na qual o manto sotoposto é 

responsável diretamente pela alimentação das fraturas, sendo muitas vezes mais importante que a 

recarga em regiões topograficamente mais elevadas. 

 As áreas de ocorrência do domínio fraturado dos subsistemas Metarritmito Argiloso e 

Psamo-Pelito Carbonatado apesar da grande espessura do manto de intemperismo, os locais que 

ocorre o contato manto/fraturas, onde o processo de laterização está avançado e a rocha matriz 

corresponde a metargilito e metassiltito as condições de recarga não são favoráveis. 
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Recomenda-se na área de estudo à incorporação, de sistemas para a recarga artificial 

(caixas de recarga), visando à infiltração induzida das águas pluviais para os aquíferos e o máximo 

de áreas verdes possíveis.  

 
Figura 24: Localização da área de estudo em relação à hidrogeologia.  
 

5.1.5 Hidrografia 

  O Distrito Federal está situado em uma região composta por nascentes que vertem através 

dos rios Maranhão – bacia hidrográfica do rio Tocantins/Descoberto, Corumbá, Paranoá, São 

Bartolomeu e São Marcos – Bacia Hidrográfica do rio Paraná – e rio Preto – Bacia Hidrográfica do 

rio São Francisco. A Tabela 12 apresenta as principais características físicas das bacias 

hidrográficas destes rios.  

Tabela 12: Características físicas das bacias hidrográficas do Distrito Federal. 

Bacia Sub-bacia 
Área   
(km²) 

Perímetr
o (km) 

Extensã
o (km) 

Fator 
Forma 

Coeficiente 
de 
Compacidade 

Paraná 

São Marcos 6.489 
4

45 
3

01 
0,07 1,55 

Paranoá 1.054 
1

61 
5

5 
0,35 1,39 

São Bartolomeu 5.496 
4

69 
2

43 
0,09 1,77 

Descoberto 1.291 
2

34 
1

20 
0,09 1,82 

Corumbá 20.698 
7

73 
3

88 
0,14 1,50 

Tocantin
s 

Maranhão 15.471 
7

71 
3

99 
0,10 1,74 

São Francisco Preto 10.160 
6

11 
4

64 
0,05 1,70 

Fonte: PGIRH (2004) 
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  A área de estudo está localizada na bacia Hidrográfica do rio Maranhão e na unidade 

hidrográfica do Sonhim (Figura 23). A Bacia do rio Maranhão abrange o limite norte do Distrito 

Federal (DF) e uma porção do estado de Goiás (municípios de Planaltina e Formosa). Essa bacia 

é extremamente importante para os recursos hídricos nacionais e distritais, uma vez que é afluente 

de diversas bacias nacionais, entre elas as Bacias dos rios Tocantins e Araguaia, possuindo, entre 

as bacias do Distrito Federal, a segunda maior disponibilidade hídrica.  

 
 Figura 25: Localização da área de estudo em relação à unidade hidrográfica.  

 

  A Bacia Hidrográfica do Maranhão pode ser considerada, ainda, uma área de baixa 

influência antrópica, apesar da proximidade com a cidade de Brasília. Os principais focos em 

potencial de poluição hídrica se situam na presença de mineradoras e cascalheiras na região do 

ribeirão da Contagem e da urbanização das bordas da área da bacia. 

  Os principais afluentes da Bacia Hidrográfica do rio Maranhão são: o rio Palmeiras, 

ribeirão Sonhim, ribeirão da Contagem, ribeirão das Pedreiras, ribeirão Cafuringa, rio das 

Palmas, ribeirão Dois Irmãos e rio do Sal. Nessa bacia estão situadas parte das regiões 

administrativas (RAs) de Sobradinho, Planaltina, e Brazlândia. A Unidade Hidrográfica do Sonhim 

é composta por inúmeros córregos e os principais cursos d’água são representados pelos 

seguintes córregos: Bananal, Engenho Velho, Sansão, Poço d’água, Buritizinho, Grotão, Mogi, 

Lobeiral, Landim, Queima Lençol e ribeirões Engenho Velho e Contagem. O ribeirão da Contagem 

é um dos principais afluentes do rio Maranhão, que deságua nas bacias dos rios Tocantins e 

Araguaia.  
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Os tributários das direções Norte-Nordeste da bacia drenam a Área de Proteção Ambiental 

de Cafuringa, que é bastante preservada, enquanto os rios da face Oeste–Noroeste drenam as 

zonas urbanas de Sobradinho e Planaltina, tendo ainda intervenções de estradas, minerações e 

áreas de ocupação não regularizadas. 

Se tratando de feições do relevo, a Unidade Hidrográfica do Sonhim apresenta 

considerável taxa de ocorrência de ravinas e voçorocas. Segundo Baptista (2004), em seu 

mapeamento de feições erosivas feitos na bacia do ribeirão da Contagem, há 233 feições que 

representam 1,34% da área da bacia, a citar: voçorocas, ravinas, erosão superficial, áreas e 

mineração e elementos não identificados.  

Observou-se que a bacia estudada possui, no geral, um moderado potencial erosivo, 

porém existem áreas com um alto grau erosivo (que são regiões de suscetibilidade a movimentos 

de massa).    

  Do ponto de vista local as feições de relevo associada à hidrografia é bastante estável. 

Nas condições naturais atualmente, o escoamento superficial promove fraca erosão laminar, 

graças à elevada permeabilidade dos latossolos e à suavidade topográfica.  

Apesar das baixas declividades existentes, já se observam em alguns locais, fora da área 

de estudo, a presença de pequenos sulcos laterais paralelos às rodovias existentes (DF-420 e DF-

150), provocados por escoamento superficial concentrado e, principalmente, da recente 

urbanização de áreas lindeiras próximas ao empreendimento.   

 

5.2 Meio Biótico  
 

Para a elaboração do diagnóstico do meio biótico da área de estudo foram considerados 

os aspectos mais relevantes relacionados ao levantamento e analise dos fatores referentes à flora, 

fauna, áreas de preservação permanentes e suas interações. 

 

5.2.1 Flora 

Em relação às fitofisionomias do Bioma Cerrado foi possível identificar na área de estudo 

a presença de indivíduos lenhosos remanescentes de Cerrado Sentido Restrito. Originalmente a 

vegetação, é predominantemente formada pela tipologia de Cerrado Típico. 

Segundo Ribeiro e Walter (2008) o bioma Cerrado apresenta onze tipos principais de 

fitofisionomias, subdivididos nas formações florestais (mata ciliar, mata de galeria, mata seca e 

cerradão), savânicas (cerrado sentido restrito, parque de cerrado, palmeiral e vereda) e 

campestres (campo sujo, campo limpo e campo rupestre). Segundo os autores, esses subtipos 

fitofisionômicos são caracterizados conforme a cobertura arbórea, a flora e o substrato onde 

ocorrem. 
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Figura 26: Perfil esquemático das principais fitofisionomias do Bioma Cerrado. Fonte: (Ribeiro & 
Walter, 1998). 
 

Ferreira (2003) define o Cerrado Sentido Restrito caracterizando-o pela presença de 

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

evidências de queimadas e dos arbustos e subarbustos que se encontram espalhados, com 

algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios) e permitem a rebrota 

após queima ou corte, sendo que na época chuvosa os estratos subarbustivo e herbáceo tornam- 

se exuberantes devido ao seu rápido crescimento. 

O Cerrado Sentido Restrito, que ocupa 70% do Bioma Cerrado, tem sua paisagem 

composta por estrato herbáceo dominado principalmente por gramíneas, e estrato de árvores e 

arbustos tortuosos, com ramificações irregulares e retorcidas, variando em cobertura de 10 a 60 

% (Eiten, 1994). A frequência de queimadas, a profundidade do lençol freático e os fatores 

antrópicos têm nítida influência na distribuição das suas espécies arbóreas (Ribeiro & Walter, 

1998). Apesar da sua importância, existe uma carência de informações, fisiológicas, ecológicas, 

florísticas e fitossociológica, entre outras, acerca do bioma Cerrado e em muitos locais não foram 

ainda feitas coletas de material botânico (Felfili et al., 1993). Estes fatos, aliados à pequena área 

deste ecossistema teoricamente protegida em unidades de conservação legalizadas, as quais, em 

geral, são mal localizadas ou apresentam tamanho insuficiente para proteger sua biodiversidade 

(Dias, 1994), dão uma ideia dos riscos da perda de informações sobre a florística da região. 

A carência de áreas de conservação no Cerrado pode ser ainda mais evidenciada quando 

se compara o esforço governamental em conservar os ecossistemas Amazônicos, os quais têm 

12% da sua área protegida em Unidades de Conservação, contra menos de 2% no Cerrado (Klink, 

1996). 

O Cerrado Típico (Foto 05) é um subtipo de vegetação predominantemente arbóreo-

arbustiva, com cobertura arbórea variando de 20% a 50% e altura média de três a sete metros. 

Trata-se de uma forma comum e intermediária entre os subtipos Cerrado Denso e o Cerrado Ralo. 

Ocorrem em Latossolos Vermelho-Escuro, Vermelho-Amarelo, Cambissolos, Areias Quartzosa e 
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Neossolos. (FERREIRA, 2003). 

Apesar da importância da fitofisionomia encontrada, existe uma carência de informações, 

fisiológicas, ecológicas, florísticas e fitossociológicas, entre outras, acerca do Bioma Cerrado e em 

muitos locais não foram ainda feitas coletas de material botânico (FELFILI et al. 1993). 

  Se tratando do ponto de vista local, a vegetação é caracterizada como alterada por fatores 

antrópicos com alto grau de perturbação, apresentando espaços abertos e presença abundante 

de gramíneas (braquiária), com alguns indivíduos arbóreos e arbustivos isolados, e ao centro 

dessa área, possui um campo de futebol, utilizado pela população local, aos finais de semana, 

(fotos a seguir e Mapa 10 em anexo). 

 
Foto 5: Dalbergia miscolobium, indivíduo arbóreo remanescente de Cerrado Típico. 

 
  Corrêa & Melo (1998), conceituam áreas degradadas como referentes a ecossistemas 

alterados, onde perdas ou excessos são as formas mais comuns de perturbações e degradações 

ambientais. Sendo que consideram que a retirada da cobertura vegetal, dependendo da 

intensidade, pode ser considerada uma degradação ou uma perturbação ambiental. Caso o 

ambiente não se recupere, diz-se que está degradado e necessita de intervenções, mas, se 

mantém sua capacidade de regeneração, diz-se que o ambiente está perturbado e intervenções 

poderão acelerar o processo de recuperação. 

  Ante essa definição, a área de estudo pode ser considerada como área 

degradada/pertubada, pois delas foram retirados os horizontes superficiais do solo, havendo 

posterior compactação do solo e impedimento da regeneração natural, (fotos a seguir). 
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Foto 6: A vegetação encontra-se degradada, porém espécies nativas e a presença de gramínea 
são bastante comuns no local. 

 
Foto 7: Solo exposto e compactado com presença de gramíneas. 

 
  Observa-se, portanto, vegetações apenas nos cumes de maior inclinação do terreno e em 

alguns pontos isolados no interior da área de dominância das braquiárias. Sabe-se que a 

vegetação é parte integrante do Bioma Cerrado. 

  O Cerrado é reconhecido por apresentar uma grande riqueza florística e uma alta 

diversidade de espécies (FELFILI et al., 1994; FELFILI et al., 1997; MENDONÇA et al., 1998). 

Além disso, em razão da sua extensão, ou seja, segundo maior Bioma brasileiro, representa uma 

parcela significativa dos ecossistemas terrestres do planeta.  

  Estima-se que atualmente existem aproximadamente 51,5% de áreas nativas 

remanescentes do Cerrado e sua perda, principalmente pelo desmatamento para a agropecuária, 

continua acelerada (MMA 2009). Além disso, as áreas remanescentes estão sob efeito de fatores 

de degradação ambiental, como invasão biológica por espécies exóticas, mudanças no regime de 

fogo e utilização de áreas naturais para pastagem (Klink & Machado 2005, Oliveira 2005, Pivello 

2005). 
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5.2.1.1 Metodologia 

  Para a quantificação da vegetação, que em sua maioria isoladas na área de estudo, optou-

se por mensurar todos os indivíduos arbustivo-arbóreos com CAB maior que 20 cm, ou altura 

superior a 2,5 m. O inventario Florestal do tipo censo é a metodologia mais indicada para tal 

situação, que não possui densidade suficiente para a realização de amostragem estatística da 

população vegetal. Contudo, como o objetivo deste levantamento, não é o indicativo do 

quantitativo volumétrico, foi realizada apenas a identificação botânica desses indivíduos e 

contagem dos indivíduos, e por se tratar de área urbana, que se aplica compensação florestal, nos 

termos do Decreto no 14.783/1993. 

 

5.2.1.2 Resultados 

  Foram encontradas 19 espécies distribuídas em 11 famílias botânicas e 17 gêneros. A 

família que obteve o maior número de espécies foi Fabaceae, que apresentou seis espécies, as 

demais obtiveram no máximo duas espécies. (Tabela 13). Vale ressaltar que destas, três são 

exóticas, sendo encontradas no interior da propriedade. 

  Em uma revisão dos levantamentos quantitativos em outras regiões do semiárido 

nordestino, Rodal (1992) observou que a família Fabaceae foi uma das mais bem representadas, 

assim como no presente estudo. Isso demonstra a grande distribuição da família Fabaceae e seu 

poder adaptativo a diversos tipos de solo, clima e biomas. A vegetação local encontrada é 

consequência de processos antrópicos ocorridos na área, onde afetou diretamente os tipos de 

espécies que a compõem, ou seja, os indivíduos presentes são os encontrados comumente 

nesses tipos de área degradada. 

 

Tabela 13: Espécies encontradas no censo florestal. 

ESPÉCIE 
 

NOME COMUM 
QUANTIDAD

E 
FAMÍLIA 

Mangifera indica L.(*)  Mangueira 8 Anacardiaceae 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Standl  Ipê-amarelo 4 Bignoneaceae 

Kielmeyera coriacea Mart.   Pau Santo 1 

Calophyllaceae 
Kielmeyera speciosa A.St.-Hil.  Pau Santo 1 

Caryocar brasiliense Camb.  Pequi 3 Caryocaraceae 

Calophyllum brasiliense Cambess  Landim 2 Clusiaceae 

Caesalpinia peltophoroides  Sibipiruna 2 

Fabaceae 

Dalbergia miscolobium Benth.  
 Jacarandá-do-

cerrado 
1 

Dimorphandra mollis Benth.  Faveiro 1 

Machaerium opacum Vogel  Jacaranda Cascudo 2 

Tachigali paniculata Aubl.  Carvoeiro 4 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne  Jatobá do Cerrado 3 

Tibouchina sp 
 

Quaresmeira 
1 Melastomatacea

e 

Ficus sp.  Ficus 3 Moraceae 

Psidium guajava L.(*)  Goiabeira 3 Myrtaceae 
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ESPÉCIE 
 

NOME COMUM 
QUANTIDAD

E 
FAMÍLIA 

Eugenia uniflora L.  Pitangueira 1 

Solanum lycocarpum A. St.-Hil.  Lobeira 11 Solanaceae 

Qualea grandiflora  Mart.  Pau Terra Grande 1 

Vochysiaceae 
Qualea parviflora Mart.  Pau Terra 11 

 TOTAL    63   

 

  A vegetação local resume-se em remanescente, consequente de área degradada, 

representada por fragmento composta por espécies comuns a esse tipo de alteração antrópica. 

  Segundo o Art. 8o do Decreto Distrital 14.783 de 17 de junho de 1993, em seu Item II e § 

2º, diz que erradicação de espécimen nativo ou de um espécimen exótico, acarretará ao seu 

responsável, a obrigatoriedade do plantio de 30 (trinta) e 10 (dez) mudas, respectivamente, de 

espécies nativas, podendo essa quantidade, a critério da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, ser reduzida em até 50% (cinquenta por cento), sendo este último disciplinado pelo 

Decreto n.0 23.585/2003. 

O Quadro 01 resume as principais informações sobre a compensação florestal calculada 

para o empreendimento, que será realizada após assinatura do Termo de Compromisso e sua 

respectiva autorização para supressão da vegetação nativa. 

Quadro 1 - Quadro resumo da compensação florestal (Decreto 14.783/1993-DF). 

Quadro-resumo da compensação florestal 

Ocorrência Quantidade Cálculo Total 

Nativa 46 Plantio de 30 mudas por indivíduo 1.380 

Exótica 17 Plantio de 10 mudas por indivíduo 170 

  
Total de mudas a serem plantadas 1.550 
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5.2.1.3 Relatório Fotográfico  

 
Foto 8: Solo compactado, provavelmente por aterro dificulta o estabelecimento de arbórea em 
algumas áreas. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 9: A vegetação concentra-se principalmente na parte superior do lote do empreendimento. 
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Foto 10: Indivíduo de Handroanthus ochraceus (Ipê amarelo), isoladamente no terreno. 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 11: Há presença abundante de gramíneas em toda área do terreno. 
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Foto 12: Ao fundo do terreno presença abundante de gramínea e presença de Lobeira. 
 
 
 
 
 

 
Foto 13: Espécie de Hymenaea stigonocarpa (Jatobá). 
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Foto 14: Ao fundo do terreno há presença de alguns indivíduos exóticos frutíferos e arbustos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 15: Indivíduo Machaerium opacum (Jacarandá cascudo) em destaque. 
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Foto 16: A direita indivíduo de jacarandá do cerrado e a esquerda lobeira. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 17: Vista geral da área, demonstrando novamente a abundância de gramíneas. 
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Foto 18: Em meio ao terreno campo de futebol utilizado por moradores como lazer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 19: Vista geral da vegetação ao fundo do terreno. 
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5.2.2 Fauna 

O Brasil possui uma grande diversidade de ecossistemas, produto da grande variação 

climática e geomorfológica de um país de dimensões continentais. Possui a maior floresta tropical 

do Planeta: a Floresta Amazônica, uma das mais ricas e ameaçadas do planeta: a Mata Atlântica, 

além da maior área de savana dentro de um país: o Cerrado. O Bioma Cerrado é a segunda maior 

formação vegetal do Brasil, cobrindo 1,5 milhões km2 (Lacher et al., 1989), o que corresponde a 

aproximadamente 20% do território total do país.  O termo Cerrado, na verdade, indica um mosaico 

complexo com diversas formações vegetais, que vão desde áreas abertas de campo: campo limpo, 

campo sujo e campo cerrado até formações arbóreas de cerrado, cerradão e mata ciliar ou mata 

de galeria (Eiten, 1972). Esta última pode ainda apresentar-se cercada de campo úmido e veredas 

e ocupam pouco menos que 10% da área total do cerrado (Eiten, 1977). 

A fauna do Cerrado, de maneira geral, é muito rica e diversificada, comparável às regiões 

de tamanho equivalente na Amazônia ou na Mata Atlântica. Essa riqueza deve-se tanto a sua 

diversidade de habitat, com gradiente heterogêneo abriga comunidades variadas de animais, 

quanto a sua posição geográfica central, que propicia compartilhar espécies com outros biomas. 

Esse fato é particularmente considerado para o Distrito Federal e Entorno, devido a sua localização 

singular no ponto de encontro das três grandes bacias hidrográficas brasileiras (Amazonas, São 

Francisco e Paraná).  

A fauna do DF e entorno pode ser dividida basicamente em três componentes, segundo o 

tipo de habitat que as espécies frequentam. Espécies Umbrófilas, exclusivas de formações 

florestais (matas ciliares e matas secas), espécies Heliófilas, que ocorrem nas formações abertas 

(cerrados s.s. e campos) e espécies Ubíquas, de ampla valência ecológica, que podem frequentar 

praticamente qualquer tipo de habitat da região, tanto aberto quanto fechado.  

O Cerrado apresenta cerca de 20% das espécies de anfíbios e 50% das espécies de 

répteis do Brasil, sendo registradas 113 espécies de anfíbios, 107 serpentes, 47 lagartos, 15 

anfisbenas, 10 quelônios e cinco jacarés (Colli et al., 2002). Dentre estas espécies, há algumas 

endêmicas (50% das anfisbenas, 26% dos lagartos e 10% das serpentes e 15% dos anfíbios).

 Para o Distrito Federal e Entorno foram consideradas 48 espécies de lagartos e anfíbios. 

(Brandão e Araújo, 2001 e Colli et al., 2002). 

A avifauna do Cerrado é composta por 837 espécies, das quais aproximadamente 30 são 

endêmicas deste bioma (Macedo, 2002). Para o Distrito Federal e Entorno foram registradas um 

total de 451 espécies (Bagno e Marinho Filho, 2001).   

No mais recente inventário para o Brasil estima-se que existam cerca de 652 espécies de 

mamíferos distribuídas em onze Ordens (Reis et al., 2006). O Cerrado abriga de 194 a 212 

espécies de mamíferos, distribuídas em 30 famílias e nove ordens, sendo pelo menos 23 

endêmicas. Dentro do grupo, os pequenos mamíferos representados pelos animais com menos 

de 2 kg das Ordens Rodentia, Didelphimorphia e Chiroptera, correspondem a mais de 70% das 

espécies (Fonseca et al., 1996; Alho et al., 2002; Marinho-Filho et al., 2002). O Cerrado atualmente 

já perdeu 40% da sua vegetação nativa e está entre os 25 ecossistemas mais críticos (hotspots) 

do planeta e possui apenas 1,5% do seu território protegido em Unidades de Conservação 
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Na região do Distrito Federal, as áreas com vegetação nativa têm sofrido uma drástica 

redução nos últimos anos, principalmente devido à expansão urbana, com a implementação dos 

chamados “assentamentos" ou "parcelamentos" urbanos. Esse processo tem deixado intactas 

apenas as áreas legalmente preservadas (Unidades de Conservação -UC’s) e que acabam ficando 

isoladas, ilhadas entre áreas urbanizadas. 

Essa fragmentação crescente dos habitats tem alterado notadamente a composição das 

espécies silvestres nativas. Isto se deve tanto pelo desaparecimento de espécies‚ que precisam 

de grandes áreas de vida ou que utilizam microhabitats, quanto pela interrupção da grande malha 

formada pelas matas de galeria.  

 

5.2.2.1 Metodologia 

 O empreendimento localiza-se na região administrativa de Sobradinho II RA XXVI e está 

inserido na Unidade Hidrografica do Sonhim e Bacia Hidrografica do Maranhão. Como a área de 

influência direta (AID) foi considerada, para amostragem e coleta de dados primários, a área do 

empreendimento e seu entorno imediato e como área de influência indireta (AII), toda a região da 

REBIO e áreas naturais no entorno do empreendimento. 

O procedimento metodológico utilizado para a elaboração do diagnóstico de fauna do 

empreendimento foi realizado por meio de dados primários através de levantamento de campo 

(observações diretas, indiretas e entrevistas junto aos moradores no entorno imediato do 

empreendimento) e por meio de dados secundários por meio de consultas bibliográficas. 

No levantamento de campo foram empregadas as metodologias de observação direta 

(avistamento), quando o pesquisador observa diretamente e identifica o animal, e observação 

indireta, quando são efetuados registros de indícios da presença do animal, como pegadas, fezes, 

ninhos, vocalizações, entre outras. Como metodologia complementar foi efetuada uma série de 

entrevistas com usuários do local das proximidades do empreendimento.  

Já o levantamento secundário baseou-se em consultas bibliográficas nos resultados do 

inventário faunístico realizado do Relatório de Controle Ambiental – RCA da ARIS Mansões 

Sobradinho II realizado pela empresa TOPOCART no ano de 2010.   

Para uma melhor eficiência nos levantamentos de campo, a área de estudo foi dividida 

em dois sítios de amostragens. 

• Sítio 1.  Área de influência direta (AID), poligonal de estudo e entorno imediato.   

• Sítio 2.  Área de influência indireta (AII) – Reserva Biológica da Contagem REBIO.  

5.2.2.2 Fauna do Empreendimento 

  A fauna observada no empreendimento corresponde à forte pressão gerada pela 

antropização do local. Os moradores que residem nas áreas mais próximas do empreendimento 

relatam que em relação aos animais silvestres só observam passarinhos, pequenos anfíbios e 

lagartos, mesmo quando perguntados sobre a presença de roedores, mamíferos e répteis, esses 

alegam não serem comuns. Estimulados a falar, alguns moradores revelaram a presença de ratos 

(Rattus norvegicus), a ratazana. Os mais velhos contam que antigamente era comum verem 
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pequenos roedores (ratos silvestres) e gambás (Didelphis albiventris). Com o crescimento 

desordenado ao redor da área do empreendimento esses animais desapareceram.   

  Já os moradores que moram mais próximos às encostas da Chapada da Contagem e 

REBIO visualizam uma quantidade maior de animais silvestres. Morcegos (Artibeus lituratus, 

Carollia perspicillata) e ratos do mato, gambás ou saruês (Didelphis albiventris) e mais raramente, 

o mico estrela (Callithrix penicillata) foram relatados. Várias aves também são informadas como: 

pica-paus (Colaptes campestris), tucano (Ramphastos toco), os piscitacídeos periquitos 

(Brotogeris versicolorus e B. chiriri), os gaviões (caracará Polyborus plancus, quiri-quiri Falco 

sparverius), os cuculídeos (alma de gato, Piaya cayana), os anus (Crotophaga ani e Guira guira), 

pombinhas (Columbina talpacoti, Columba picazuro) entre outros. 

  Dentre os anfíbios, os relatados pelos moradores, são sapos cururu (Chaunus schneideri), 

as pererecas (Scinax fuscovarius, Leptodactylus fuscus e Physalaemus cuvieri) e entre os repteis 

a presença de serpentes destaques para a cascavel (Crotalus durissus).  

Considerando o objetivo do estudo, os dados adquiridos tanto no levantamento de campo 

como na literatura, em conjunto, foram suficientes para servir de base na elaboração do 

diagnóstico e do prognóstico dessa avaliação de impacto ambiental, ainda assim, considerando 

que o empreendimento é localizado (restrito) e bem específico (pontual), em relação aos seus 

impactos sobre a fauna. As tabelas a seguir apresentam as espécies registradas tanto na área de 

influencia direta como indireta, em relação aos grupos dos anfíbios, répteis, aves e mamíferos 

respectivamente.   

Tabela 14: Relação das espécies da herpetofauna (anfíbios) presentes nas áreas de influência 
direta e indireta do, onde: AID = área do empreendimento e entorno imediato ; AII = REBIO. (#) = 
espécie exótica ou doméstica. (+) = espécie cinegética. OD = Observação direta; OI = Observação 
Indireta; PO = Provável ocorrência; BL = Bibliografia; IN = Informação. 

AMPHIBIA 

Taxa Nome comum Locais 
      AID                AII         

ANURA (21) 

Bufonidae (02)  

Rhinella schneideri Sapo-cururú OD OD 

Rhinella rubescens Sapo-cururú PO BL 

Família Cycloramphidae (01)    

Odontophrynus cf. moratoi  Rã PO BL 

Hylidae  (09)  

Aplastodiscus perviridis pererequinha  BL 

Hypsiboas albopuntacta Perereca-cabrito OI BL 

Hyla biobeba Perereca-arborícola OI BL 

Pseudis minuta pererequinha OI BL 

Hyla rubicundula pererequinha PO BL 

Phyllomedusa hippocondrialis pererequinha PO BL 

Scinax fuscomarginatus pererequinha PO BL 

Scinax squalirostris pererequinha  BL 

Scinax fuscovaria Perereca-de-banheiro PO BL 



 

83 
 

Familia Leiuperidae (03)    

Pseudopaludicola ameghini Rãzinha PO BL 

Pseudopaludicola saltica Rã PO BL 

Physalaemus cuvieri Sapo-cachorro PO PO 

Leptodactylidae  (08)  

Leptodactylus furnarius  Rã PO BL 

Leptodactylus fuscus Rã-assobiadoura PO BL 

Leptodactylus labirynthicus + Rã-pimenta IN BL 

Leptodactylus ocellatus + Rã-manteiga IN BL 

      Microhylidae  (02)  

Chiasmocleis albopunctata Sapinho PO BL 

Elachistocleis cf. Bicolor Sapo-campainha PO BL 

Gymnophiona  (01) 

       Caeciliidae  (01)  

Siphonops paulensis Cobra-cega  BL 

Total anfíbios 19 22 

 

 

Tabela 15: Relação das espécies da herpetofauna (répteis) presentes nas áreas de influência 
direta e indireta do empreendimento, onde: AID = área do empreendimento e entorno imediato ; 
AII = REBIO. (#) = espécie exótica ou doméstica. (+) = espécie cinegética OD = Observação direta; 
OI = Observação Indireta; PO = Provável ocorrência; BL = Bibliografia; IN = Informação. 

REPTILIA 

           SQUAMATA (14) 

Amphisbaenidae  (01)  

Amphisbaena alba Cobra-de-duas-cabeças IN IN 

Polychrotidae (02)  

Anolis spp Lagarto-papa-vento  BL 

Polychrus acutirostris Lagarto-preguiça  BL 

Tropiduridae  (02)  

Tropidurus torquatus Calango-preto OD OD 

Tropidurus itambere Calango-preto  BL 

Gekkonidae (01)  

Hemidactylus mabouia  # Lagartixa-de-parede OD OD 

Anguidae (01)  

Ophioides striatus Cobra-de-vidro  BL 

Teiidae (03)  

Ameiva ameiva Calango-verde OD OD 

Cnemidophorus ocellifer Calanguinho  BL 

Tupinambis merianae + Teiú BL BL 

      Gymnophtalmidae (03)  

Cercosaura ocellata Lagartinho  BL 

Micrablepharus maximiliani Lagartinho-de-rabo-azul  BL 

Pantodactylus sp Lagartinho  BL 

       Scincidae (01)  
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Mabuya spp Calango-dourado PO BL 

             OPHIDIA (14) 

Boiidae  (03)  

Boa constrictor Jibóia IN BL 

Epicrates cenchria Salamanta IN BL 

Colubridae (08)  

Liophis meridionalis Cobra-d’água PO BL 

Mastigodryas bifossatus Jararacuçu-do-brejo BL BL 

Oxyrhopus trigeminus falsa-coral PO BL 

Philodryas olfersii Cobra-cipó-verde PO BL 

Philodryas patagoniensis Cobra-corre-campo PO BL 

Sibynomorphus sp Dormideira  BL 

Spillotes pulatus Caninana IN BL 

Waglerophis merremi Boipeva BL BL 

Elapidae  (01)  

Micrurus sp Cobra-coral-verdadeira  BL 

Viperidae  (02)  

Bothrops moojeni Jararacuçu BL BL 

Crotalus durissus Cascavel  IN BL 

             CHELONIA (01) 

Chelidae  (01)  

Phrynops geoffroanus Cágado-de-barbixa PO BL 

Emydidae (01)    

Trachemys sp. # Tigre-d’água BL  

CROCODYLIA (02) 

Alligatoridae  (02)  

Caiman crocodilus + Jacaré-tinga BL BL 

Paleosuchus palpebrosus + Jacaré-coroa BL BL 

Total Répteis 20 30 

 

Tabela 16: Relação das espécies da avifauna presentes nas áreas de influência direta e indireta 
do empreendimento onde: onde: AID = área do empreendimento e entorno imediato ; AII = REBIO. 
(º) = espécie endêmica do Cerrado; (#) = espécie exótica ou doméstica; (+) = espécie cinegética 
ou utilizada como de estimação. OD = Observação direta; OI = Observação Indireta; BL = 
Bibliografia; IN = Informação. 

AVE 

Taxa Nome comum Locais 
    AID         AII         

TINAMIFORMES (03) 

Tinamidae (03)  

Crypturellus parvirostris + Inhambu-chororó PO BL 

Rhynchotus rufescens + Perdiz OI BL 

Nothura maculosa  + Codorna-comum PO BL 

PELECANIFORMES (01) 

        Phalacrocoracidae (1)  

Phalacrocorax brasilianus Biguá  OD 

CICONIIFORMES (06) 

Ardeidae (06)  
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Bubulcus íbis Garça-vaqueira  BL 

Butorides striatus  Socozinho PO BL 

Casmerodius albus  Garça-branca-grande OD BL 

Egretta thula  Garça-branca-menor OD BL 

Syrigma sibilatrix Maria-faceira PO BL 

Nycticorax nycticorax  Savacu  BL 

CICONIFORMES (02) 

        Treskhiornithidae (02)  

Theristicus caudatus Curicaca  BL 

Mesembrinibis cayennensis  Coró-coró OI BL 

CATHARTIFORMES (02) 

Cathartidae (01)  

Coragyps atratus  Urubu-de-cabeça-preta OD BL 

Cathartes aura Urubu-caçador  BL 

ANSERIFORMES (05) 

Anatidae (05)  

Dendrocygna bicolor + Marreca-caneleira  BL 

Dendrocygna viduata + Irerê OD BL 

Dendrocygna autumnalis + Marreca-cabocla  BL 

Amazonetta brasiliensis + Marreca-de-pé-vermelho PO BL 

Cairina moschata + Pato-do-mato  BL 

FALCONIFORMES (10) 

Acciptridae (04)  

Elanus leucurus Gavião-peneira  OD 

Rupornis magnirostris  Gavião-carijó OD BL 

Buteo albicaudatus  Gavião-fumaça  BL 

Buteogallus meridionalis  Gavião-caboclo  BL 

Pandionidae (1)  

Pandion haliaetus Águia-pescadora  BL 

Falconidae (05)  

Caracara plancus  Carcará OD OD 

Herpetotheres cachinnans Acauã  BL 

Falco sparverius  Quiri-quiri OD OD 

Milvago chimachima  Gavião-carrapateiro  BL 

Falco femoralis Falcão-de-coleira  BL 

GALLIFORMES (02) 

       Cracidae (02)  

Penelope superciliaris  + Jacupemba PO BL 

Crax fasciolata + Mutum PO BL 

GRUIFORMES (03) 

Rallidae (03)  

Aramides cajanea   Saracura-três-potes PO BL 

Gallinula chloropus  Frango-d’água-comum PO BL 

Porphyrula martinica Frango-d’água-azul  BL 

Cariamidae (01)  

Cariama cristata  Seriema  BL 

CHARADRIIFORMES (03) 

       Jacanidae (1)  

Jacana jacana  Jaçanã PO BL 

Charadriidae (01)  

Vanellus chilensis Quero-quero OD OD 

        Scolopacidae (1)  

Tringa flavipes Maçarico  BL 

COLUMBIFORMES (05) 

Columbidae (04)  
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Patagioenas  picazuro + Pomba-asa-branca OD BL 

Columba livia  # Pomba-doméstica OD  

Columbina talpacoti + Rolinha-caldo-de-feijão OD OD 

Columbina squammata + Fogo-apagou OD OD 

Leptotila verreauxi + Juriti-pupu  BL 

PSITTACIFORMES (08) 

Psittacidae (08)  

Aratinga aurea + Periquito-rei OD OD 

Brotogeris chiriri + Periquito-de-asa-amarela OD OD 

Amazona aestiva + Papagaio-verdadeiro IN BL 

Ara arararuna + Arara-canindé  BL 

Diopsittaca nobilis + Maracanã  BL 

Aratinga leucophthalmus  Araguari  BL 

Forpus xanthopterygius  Tuim PO BL 

Amazona xanthops º + Papagaio-galego  BL 

CUCULIFORMES (06) 

Cuculidae (06)  

Piaya cayana  Alma-de-gato OD BL 

Crotophaga ani  Anu-preto OD OD 

Guira guira  Anu-branco OD OD 

Coccyzus melacoryphus Papa-lagarta  BL 

Tapera naevia  Saci  BL 

Dromococcyx phasianellus  Peixe-frito-verdadeiro  BL 

STRIGIFORMES (05) 

Tytonidae (1)  

Tyto alba  Suindara  BL 

Strigidae (04)  

Athene cunicularia  Coruja-buraqueira OD OD 

Megascops choliba Corujinha-do-mato PO BL 

Bubo virginianus  Corujão-cinza  BL 

Glaucidium brasilianum  Caburezinho  BL 

CAPRIMULGIFORMES (04) 

        Nyctibiidae (1)  

Nyctibius griseus  Urutau, mãe-da-lua IN BL 

Caprimulgidae (03)  

Nyctidromus albicollis  Curiango PO BL 

Caprimulgus parvulus Bacurau-pequeno  BL 

Hydropsalis brasiliana Bacurau-tesoura  BL 

APODIFORMES (05) 

Trochilidae (05)  

Amazilia fimbriata Beija-flor-de-cabeça-parda  BL 

Amazilia lactea Beija-flor-de-peito azul  BL 

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura OD BL 

Colibri serrirostris Beija-flor-de-canto PO BL 

Phaethornis pretrei  Beija-flor-limpa-casa PO BL 

CORACIFORMES (03) 

Alcedinidae (3) 

Ceryle torquata  Martim-pescador-grande OD BL 

Chloroceryle amazona  Martim-pescador-verde OD BL 

Chloroceryle americana  Martim-pescador-pequeno PO BL 

GALBULIFORMES (02) 

Galbulidae (01)  

Galbula ruficauda  Bico-de-agulha OD BL 

Bucconidae (01)  

Nystalus chacuru  João-bobo  BL 

PICIFORMES (06) 
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Ramphastidae (01)  

Ramphastos toco + Tucano IN IN 

Picidae (05)  

Colaptes campestris  Pica-pau-do-campo OD BL 

Colaptes melanochlorus  Pica-pau-verde-barrado  BL 

Melanerpes candidus  Pica-pau-branco  BL 

Veniliornis passerinus  Pica-pau-pequeno  BL 

Dryocopus lineatus Pica-pau-de-cabeça-vermelha PO BL 

PASSERIFORMES (47) 

Thamnophilidae (03)  

Thamnophilus caerulescens Choca-da-mata PO BL 

Thamnophilus punctatus Treme-cauda  BL 

Herpsilochmus atricapillus Chorozinho-de-chapéu-preto  BL 

Dendrocolaptidae (02)  

Lepidocolaptes angustirostris  Arapaçu-de-cerrado  BL 

Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde  BL 

Furnaridae (04)  

Synallaxis frontalis Petrim PO BL 

Synallaxis scutata Estrelinha-preta  OD 

Furnarius rufus João-de-barro  OI 

Phacelodomus rufifrons Graveteiro  OI 

Tyrannidae (06)  

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi OD OD 

Tyrannus melancholicus Suiriri  PO 

Tyrannus savanna  Tesourinha OD OD 

Xolmis cinereus Primavera  OD 

Megarhynchus pitangua Neinei  BL 

Colônia colonus Viuvinha-da-mata  BL 

Pipridae (01)  

Antilophia galeata º Soldadinho  OD 

Vireonidae (02)  

Cyclarhis gujanensis  Pitiguari  BL 

Vireo chivi Juruviara  OD 

Corvidae (01)  

Cyanocorax cristatellus º Gralha-do-campo  OD 

Hirundinidae (02)  

Pygochelidon cyanoleuca  Andorinha-pequena-de-casa OD OD 

Alopochelidon fucata Andorinha-morena OD OD 

Troglodytidae (02)  

Thryothorus leucotis Marido-é-dia  OD 

Troglodytes aedon Cambaxirra  OD 

Polioptilidae (01)  

Polioptila dumicola  Balança-rabo-de-máscara  OD 

Turdidae (04)  

Turdus rufiventris + Sabiá-laranjeira OD OD 

Turdus leucomelas + Sabiá-barranqueiro OD OD 

Turdus amaurochalinus + Sabiá-poca  BL 

Turdus rufiventris + Sabiá-laranjeira PO OD 

Turdidae (05) 

Mimus saturninus + Sabiá-do-campo  OD 

Thraupidae (03)  

Dacnis cayana Saíra-azul IN BL 

Thraupis sayaca Sanhaço-cinzento IN BL 

Hemithraupis guira Saíra-do-papo-preto  BL 

Emberizidae (07)  

Ammodramus humeralis  Tico-rato  BL 
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Sporophila nigricollis + Coleirinho-baiano  IN OI 

Sporophila caerulescens + Coleirinho  IN OD 

Sporophila bouvreuil + Cabloclinho  OI BL 

Tachyphionus rufus Pipira-preta OD BL 

Volatina jacarina Tziu OD OD 

Zonotrichia capensis  Tico-tico  OD 

Parulidae (03)  

Basileuterus culicivorus  Pula-pula PO BL 

Basileuterus flaveolus  Canário-do-mato PO BL 

Basileuterus leucophrys  Pula-pula-de-sobrancelha PO BL 

Cardinalidae (02)  

Saltator similes + Trinca-ferro-verdadeiro   BL 

Saltator atricollis   Bico-de-pimenta PO BL 

Icteridae (01)  

Gnorimopsar chopi + Pássaro-preto  IN BL 

Fringillidae (01)  

Euphonia chlorotica Vivi, fim-fim PO BL 

Ploceidae  (01)  

Passer domesticus # Pardal OD OD 

Total 130 espécies 68 129 

 

Tabela 17: Relação das espécies de mastofauna presentes nas áreas de influência direta e 
indireta do empreendimento onde: onde: AID = área do empreendimento e entorno imediato ; AII 
= REBIO. (*) = espécie ameaçada de extinção, (§) = espécie rara do DF; (#) = espécie exótica ou 
doméstica; (+) = espécie cinegética; (º) = espécies endêmica do Cerrado. OD = Observação direta; 
OI = Observação Indireta; PO = Provável ocorrência; BL = Bibliografia, IN = Informação.  

MAMMALIA 

Taxa Nome comum Locais 
    AID         AII         

MARSUPIALIA (02) 

DIDELPHIDAE (02) 
 

 

Didelphis albiventris Gambá, saruê, timbu IN IN 

Gracilinanus agilis Catita-arborícola-de-máscara BL BL 

EDENTATA (05) 

MYRMECOPHAGIDAE (02)  

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim BL BL  

Myrmecophaga tridactyla * Tamanduá-bandeira BL BL  

DASYPODIDAE (03)  

Dasypus novemcinctus + Tatu-galinha BL BL  

Dasypus septemcinctus + Tatu-galinha BL BL  

Euphractus sexcinctus + Tatu-peba BL BL 

Cabassous unicinctus + Tatu-de-rabo-mole  BL 

CHIROPTERA (07) 

PHYLLOSTOMIDAE (06)  

Anoura geoffroyi Morcego-beija-flor BL BL 

Artibeus lituratus Morcego-fruteiro BL BL 

Carollia perspicillata Morcego-fruteiro-comum BL BL 

Glossophaga soricina Morcego-beija-flor BL BL 

Sturnira lilium Morcego PO BL 

Platyrrhinus linaetus Morcego PO BL 

VESPERTILIONIDAE (01)  
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Lasiurus brossevillii Morceguinho-vermelho  BL 

PRIMATA (03) 

CALLITRICHIDAE (01)  

Callithrix penicillata  Mico-estrela OI PO 

CEBIDAE (02)  

Cebus apella  Macaco-prego IN PO 

Alouatta caraya § Bugio BL BL 

CARNIVORA (07) 

CANIDAE (04)  

Canis familiaris  # Cachorro-doméstico OD PO 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato IN PO 

Chrysocyon brachyurus * Lobo-guará  BL 

Lycalopex vetulus  Raposa-do-campo  BL 

PROCYONIDAE (03)  

Nasua nasua § Quati BL BL 

Procyon cancrivorus § Mão-pelada BL BL 

MUSTTELIDAE (03)  

Lontra longicaudis  § Lontra BL BL 

Eira barbara § Irara BL BL 

Galictis spp. Furão BL BL 

FELIDAE (04)  

Felis catus  # Gato-doméstico IN PO 

Leopardus spp. * Gato-do-mato PO PO 

Puma yaguaroundi § Jaguarundi BL PO 

Puma concolor * Suçuarana BL BL 

ARTIODACTYLA (02) 

CERVIDAE (02)  

Mazama gouazoubira  Veado-catingueiro  BL 

Ozotoceros bezoarticus § Veado-campeiro  BL 

PERISSODACTYLA (02) 

TAPIRIDAE (01)  

Tapirus terrestris § Anta BL BL 

EQUIDAE (01)  

Equus caballus  # Cavalo OD  

RODENTIA (13) 

CRICETIDAE (08)  

Necromys lasiurus Ratinho-do-cerrado PO BL 

Calomys expulsus Rato-do-mato PO BL 

Rhipidomys macrurus Rato-das-árvores BL BL 

Oecomys bicolor Rato-de barriga-branca BL BL 

Oryzomys megacephalus Rato-da-mata BL BL 

Oryzomys scotii Rato-do-cerrado PO PO 

Oxymycterus delator Rato-da-vereda BL BL 

Rattus sp  # Ratazana IN PO 

Nectomys  rattus Rato-d’água BL BL 

CAVIDAE (01)  

Cavia aperea + Preá IN PO 

DASIPROCTIDAE (01)  
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Dasyprocta azarae + Cutia BL BL 

AGOUTIDAE (01)  

Agouti paca + § Paca BL BL 

ECHIMYIDAE (01)  

Proechimys sp. Rato-de-espinho IN BL 

ERETHIZONTIDAE (01)  

Coendou prehensilis Porco-espinho BL BL 

HYDROCHAERIDAE (01)  

Hydrochoeris hydrochaeris + Capivara IN OI 

LAGOMORPHA (01) 

LEPORIDAE (01)  

Sylvilagus brasiliensis + Tapiti IN BL 

Total de espécies            37 07 35 

 

5.2.3 Áreas de Preservação Permanente – APP 

  O novo Código Florestal Brasileiro, Lei Federal Nº 12.651/2012 é um marco na Legislação 

Ambiental Federal por se tratar de um instrumento legal regulador da proteção, preservação e 

utilização dos recursos florestais, do quais se pode destacar os seguintes: 

 

(...) Art. 30 Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  
 
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou 
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas;  

 
Art. 4° - Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de:       

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) 
a 50 (cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com 
até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 
(cinquenta) metros; 
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b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes 
de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento;  

 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros;       

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 
mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do 
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções 
horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima 
de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas 
delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) 
da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta 
definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho 
d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela 
mais próximo da elevação; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, 
qualquer que seja a vegetação; 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 
brejoso e encharcado. 

 
 Com relação às Áreas de Preservação Permanentes - APP, não foram identificadas a 

presença dessas na AID do empreendimento. Foram identificadas apenas Áreas de Preservação 

Permanentes - APP, na AII do empreendimento, sendo estas de nascentes e córregos localizadas 

nos principais cursos d’agua da bacia de drenagem do ribeirão da Contagem localizado na unidade 

hidrográfica do Sonhim e posteriomente na bacia Hidrografica do rio Maranhão e na REBIO da 

Contagem, bem como outras formações florestais associadas a veredas (Mapa 13 em anexo). 

Vale ressaltar que as Áreas de Preservação Permanentes - APP, identificadas na AII do 

empreendimento foram delimitadas com o auxilio do Sistema de Informação Geográfica – SIG por 

meio da base SICAD 1:10.000 de 2009, base oficial do Governo do Distrito Federal – DF.   

  Desta forma, esse item foi construído visando explicitar as condições e localização das 

áreas protegidas, observando as conexões potencias desses locais com outros em igual estado 

de preservação dentro de um horizonte futuro ao qual coexiste a implantação ordenada do 

empreendimento com a recuperação das áreas degradadas e a manutenção, de forma conjunta, 

com os programas ambientais recomendados. 

5.2.4 Identificação e Caracterização das Áreas Degradadas Existentes. 

A identificação de áreas degradadas existentes no entorno do empreendimento foi 

realizada através de observações em imagens de satélite e levantamento de campo. Assim, foram 
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detectadas áreas de empréstimo, depósitos de entulho, e áreas degradadas, conforme fotos a 

seguir. 

O surgimento, ao longo dos anos, dos parcelamentos irregulares próximos à área de 

estudo, incidiu na alteração das condições originais da área, ocasionando impactos sobre o meio 

ambiente e gerando uma nova realidade ambiental, determinada pelas ações a serem efetuadas 

no período do planejamento, de instalação do empreendimento e da correspondente operação. 

Por isso as ações conflitantes existentes são mais significativas dentro da área de estudo e em 

seu entorno imediato.  

Atualmente nos limites da área de estudo encontra-se com ecossistema natural 

degradado/perturbado, com predominância de solo exposto, seguido de cobertura vegetal por 

espécies exóticas e invasor, e a existência de indivíduos arbóreos isolados remanescentes do 

Bioma Cerrado. 

 Porém, contrapondo a isso, vizinha à área de estudo está a REBIO da Contagem, que foi 

criada para preservar nascentes de importantes córregos que fornecem água para a população. 

Além disso, preserva também áreas de grande beleza cênica e impede a invasão de terras 

públicas. As fotos a seguir demostram a situacao atual da área de estudo e a situacao atual da 

REBIO.  

E por fim e necessário equacionar dois graves problemas: o crescimento demográfico 

próximo à área de estudo e o crescimento da urbanização, pensando na sustentabilidade da 

exploração do recurso disponível e posteriormente na recuperação da área de modo a torná-la 

sustentável, no caso, inserido-a no contexto urbano já consolidado.  

 
Foto 20: Vegetação nativa presente na área de estudo. 
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Foto 21: Presença de gramínea e algumas espécies nativas. 

 
 
 
 
 

 
Foto 22: A vegetação encontra-se degradada, porém espécies nativas e a presença de 

gramínea são bastante comuns no local. 
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Foto 23: Pequeno trecho da área de estudo com áreas alagadas. Isto ocorre por conta da 

impermeabilidade do terreno. 
 
 

 
     Foto 24: Sinalização presente dentro do local de estudo. 

 
 



 

95 
 

 
     Foto 25: Lixo variado acumulado na área de estudo. 

 
 
 
 

 
     Foto 26: Detalhe da cerca presente dentro da área estudada. Ao fundo encontram-se algumas 
residências. 
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     Foto 27: Vista geral da área em questão, encontrada às margens da DF – 150. 

 

5.3 Meio Sócioeconômico 
 

O presente Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) analisou os possíveis efeitos 

positivos e negativos do empreendimento quanto à qualidade de vida da população das áreas de 

influencia direta e indireta. Ressalta-se que se toma como referência deste estudo à política urbana 

pautada no Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2011. 

 
5.3.1 Metodologia  

Tendo em vista a proposta de ocupação urbana contida no Estudo Preliminar de 

parcelamento da gleba urbana de área 3,2587 ha, na região administrativa de Sobradinho II  - RA 

- XXVI apresenta-se proposta metodológica para realização de um levantamento socioambiental 

e das relações de vizinhança, contemplando 10% da população residente em Sobradinho II.  

Tomou-se como referência à perspectiva de que a construção de uma cidade não se dá 

somente pela expansão de seus espaços geográficos em aço e concreto. Intrínseca à dinâmica 

de ocupação é possível caracterizar processos de (re) produção e apropriação dos espaços 

urbanos por diferentes grupos sociais; que observados a partir de sua pluralidade fecundam 

distintas normas de socialização, que, por sua vez, definem várias formas de relações sociais no 

que se refere à convivência entre atores locais. 

 A ideia foi a de construir uma hipótese de modelo explicativo que, a depender da 

investigação, traçasse potencialidades de diferenciais ou aproximações de integração entre um 

grupo já estabelecido na vizinhança e o outro grupo que ainda se estabelecerá no novo espaço. 
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Portanto, o olhar para o objeto pela lógica quantitativa é importante, mas é insuficiente e, por isso, 

destaca-se a observação participante como metodologia combinada à quantitativa. Até porque, os 

dados socioeconômicos dos habitantes não se diferenciaram muito. Logo, para identificar 

possíveis dissonâncias e relações de vizinhança entre à localidade já habitada e aquela que será 

habitada no futuro será necessário desenvolver outro olhar, o olhar que capte aspectos 

qualitativos.   

Para tanto, foram realizados campo de pesquisa em Sobradinho II, e posteriormente foi 

feito um levantamento quantitativo contendo informações acera do meio antrópico. Questionários 

aplicados foram semiestruturados, ou seja, contemplaram questões abertas e fechadas. Ressalta-

se que foi aplicado um questionário na 10ª casa de cada quadra, de modo que todos os elementos 

da realidade local tivessem a mesma chance de identificação. Assim, 51 questionários foram 

aplicados especificamente em Sobradinho II. 

Como resultado, os valores obtidos foram transformados em critérios de análise e 

avaliação da realidade. Ressalta-se com isso que o passo crucial nesse trabalho é como o perfil 

traçado de moradores (as) e trabalhadores (as) serão transformados em critérios de avaliação. 

Isso envolve escolha e julgamento profissional acerca das informações disponíveis e não deverá 

haver dúvidas sobre os critérios adotados. 

Tipo de avaliação (METODOLOGIA): Qualitativa e quantitativa da percepção social, sendo 

necessário, portanto, identificar e avaliar dados populacionais, socioeconômicos, valores 

relacionados ao meio ambiente, hábitos e práticas comunitárias. Os itens dos questionários 

realizados com a população diretamente afetada foram: 

1. Dados Gerais; 

2. Informações Socioeconômicas, renda, grau de instrução e afins; 

3. Dados Físicos e Espaciais; 

4. Percepção do Comércio Local; 

5. Envolvimento da população afetada com práticas de preservação ambiental; 

 
5.3.2 Dados Gerais e Socioeconômicos  

A população envolvida diretamente nessa pesquisa corresponde ao total de 97.983 

pessoas ou a 3,5% da população do DF. Esses dados estão mais bem detalhados na tabela 18 

Tabela 18: População Urbana do DF, por RA –  Área de Influência Indireta e Área de Influência 
Direta . 

RA Total 
Percentual 

(%) 

I Brasília-DF 221.223 7,9  

XXVI Sobradinho II 97.983 3,5 

SOMA 319.206 11,4 

Distrito Federal 2.786.684 100,0 

Fonte: Síntese de Informações Socioeconômicas - DF (2013/2014). Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE/2013). 

 

5.3.2.1 Escolaridade 

Na pesquisa de campo foram identificadas que a maioria dos entrevistados na AID tem 

Ensino Médio, o que corresponde a 51% do total, 23% concluiu o Ensino Superior, 16% cursaram 
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Ensino Fundamental 6 e 5% tem Ensino Superior Incompleto e chama atenção a identificação de 

que 2% dos entrevistados são analfabetos, (Gráfico 01). 

Com isso, percebe-se que os dados relacionados à escolaridade ou instrução da 

população de Sobradinho II são superiores aos dados gerais do Distrito Federal. No DF predomina 

a população com Educação de Jovens e Adultos (EJA) Incompleto, correspondendo a 29,67% do 

total, em seguida identifica-se a população com EJA Médio Incompleto, correspondendo a 20,42%.   

Gráfico 1: Grau de Instrução do Chefe da Família. 

                    
Fonte: Pesquisa Socioeconômica do Condomínio Mansões Sobradinho; (2015).    
 

5.3.2.2 Faixa Etária  

No que se refere aos dados sobre faixa etária, 30%, a maioria dos entrevistados, 

responderam ter de 11 a 20 anos. Agrega valor ao dado a informação de que 27% dos 

respondentes afirmaram ter de 21 a 30 anos de idade e 15% de 31 a 40 anos. Os demais têm de 

41 a 50 anos (10%) e mais de 50 anos (18%). Isso remete a um quadro populacional jovem, em 

que sua maioria tem de 11 a 40 anos, correspondendo a 72% dos entrevistados, (Gráfico 02).  

Gráfico 2: Faixa Etária 

 

Fonte: Pesquisa Socioeconômica do Condomínio Mansões Sobradinho; (2015). 

5.3.2.3 Renda Familiar 

Um dos indicadores mais importantes para a construção do perfil socioeconômico de uma 

sociedade é a renda familiar. Ressalta-se que esse indicador pode configurar problemas por não 
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levar em conta o tamanho médio e a composição da faixa etária dos membros da família. No 

Distrito Federal a renda mensal bruta correspondia a R$ 5.015,04 ou 6,93 Salários Mínimos, em 

2013 (PDAD).  

A renda per capita de R$ 1.489,57 (2,20 SM) e sendo que a renda média domiciliar mais 

alta foi verificada no Lago Sul, seguida do Park Way, Sudoeste/Octogonal e Lago Norte, as duas 

últimas com valores próximos entre si. A renda mais alta representa quatro vezes a renda média 

do DF. Por outro lado, as regiões de menor renda média domiciliar são SCIA-Estrutural (1,99 SM), 

Varjão (2,59 SM) e Fercal (2,88 SM).  

É importante destacar que, embora em termos de renda média o Distrito Federal detenha 

valor elevado, ao desagregar os dados em nível de Região Administrativa, um novo contexto 

aparece, evidenciando o elevado nível de desigualdade interna existente no DF e mensurado pelo 

Coeficiente de Gini2, de 0,474. Verifica-se que a diferença entre a maior renda domiciliar média 

(Lago Sul) é 14 vezes maior que a menor renda (Estrutural) e em termos de renda per capita, essa 

diferença é de 18 vezes.  

Dentro de cada região administrativa, a desigualdade é menor, independente da classe 

social. O Coeficiente de Gini do Lago Sul é de 0,350, Park Way, 0,352 enquanto nas rendas mais 

baixas, o indicador cai para 0,318 na Estrutural.  

Ao analisar a distribuição da renda domiciliar bruta mensal dos entrevistados da Área de 

Expansão do Condomínio Mansões Sobradinho, segundo as classes de renda, verifica-se que a 

mais expressiva é o agrupamento de mais de 2 até 4 SM, que concentra 40% dos entrevistados, 

seguidos da classe que diz não saber informar a renda (21%), percentual significativo informa 

receber até  1 SM (20%). Vale a pena destacar que 11% dos entrevistados informam receber de 

5 a 7 SM, evidenciando uma configuração social caracterizada por uma população pertencente às 

classes sociais E, D e C (Gráfico 03 e tabelas 19 e 20).  

Gráfico 3: Renda Familiar Mensal. 

 
Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão do Condomínio Mansões 
Sobradinho; (2015).  

 

     Tabela 19: Renda Familiar 

 
2 O Coeficiente de Gini representa uma medida descritiva da classificação da renda, mensurando as suas 
diferenças, variando de “zero” que representa a igualdade perfeita a “um” que significa a desigualdade 
perfeita. 
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RENDA FAMILIAR  Nº 

Nenhuma 0 

Até 1 SM 10 

De 2 a 4 SM 20 

De 5 a 7 SM 6 

Acima de 8 SM 4 

Não Sabe 11 

TOTAL  51 

      Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão do Condomínio Mansões Sobradinho 
(2015). 

Pesquisadores do IBGE/FGV realizaram distribuição de renda tendo em vista classes 

sociais. É importante ratificar que essa distribuição por classe social é uma adaptação da FGV aos 

dados da PNAD – Pesquisa Nacional de Amostras Domiciliares do IBGE, que estratifica por faixa 

de renda, incluindo a estratificação de renda, segundo o Critério de Classificação Econômica 

Brasil, divulgada anualmente pela ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa. 

Segue tabela informativa:    

  

Tabela 20: Renda Familiar Mensal por Classe Social. 

Classe Social Renda Familiar Mensal ( Salários Mínimos) 

A         + de 15 SM 

B         de 8 SM até 15 SM 

C         de 5 SM até 7 SM 

D         de 2 SM até 4 SM 

E         Até 1 SM 

Fonte: adaptado de PNAD 2014, ABEP 2009 e Fundação Getúlio Vargas. 

5.3.2.4 Tempo de Residência no DF  

No que se refere ao tempo de residência no DF, percebeu-se que a grande maioria, ou 

37% do total, reside nesse Estado desde que nasceu. O restante divide-se entre 10% que informou 

residir de 7 a 9 anos no DF e 8% de 4 a 6 anos. Assim, percebe-se que a grande maioria dos (as) 

afetados(as) pelo empreendimento em estudo não tem, diretamente, influências relacionadas à 

migração, tão características de um estado jovem e promissor economicamente como o Distrito 

Federal, (Gráfico 04).   

Gráfico 4: Tempo de Residência no DF. 
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Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão Condomínio Mansões 
Sobradinho; (2015). 

 

5.3.2.5 Dados Populacionais 

• Ocupantes por Residência 

Um dado que remete às condições de habitabilidade do domicílio é o número de 

habitantes por residência. Na Área de Expansão do Condomínio Mansões Sobradinho 29% dos 

entrevistados responderam que há 4 habitantes em sua residência, em segundo lugar, ou 15% 

dos respondentes informaram haver 3 habitantes na residência. Tão significativo quanto este dado 

é aquele que indica haver 2 habitantes na residência, correspondendo a 14% dos respondentes, 

(Gráfico 05).  

Gráfico 5: Ocupantes por Residência. 

 
                Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão do Condomínio Mansões 

Sobradinho; (2015). 
 

5.3.2.6 Dados Físicos e Espaciais 

• Uso do domicílio 

Nessa pesquisa, considerou-se importante a identificação de aspectos acerca das 

condições de moradia. Esses dados fundamentam indicadores acerca do padrão de conforto, 

estilo de vida da comunidade e configuração socioespacial, que como consequência também 

reflete o perfil socioeconômico da população.  

Os resultados mostram que 75% dos imóveis da nossa área de interesse são 

eminentemente de uso residencial. Alguns comércios mais próximos representam 21% dos 

imóveis e Associação Civil 4 % do total. Nesse sentido, seria possível inferir que os (as) 

moradores(as) trabalham em outras localidades tanto na Região Administrativa I ou até em outras 

Regiões Administrativas do DF. Confirma-se, assim, a mobilidade social dos (as) moradores(as) 

dessas localidades, (Gráfico 06). 
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    Gráfico 6: Uso do Domicilio. 

 
Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão Condomínio Mansões 
Sobradinho; (2015). 
 

• Condição da Ocupação 

Do total de entrevistados (as) 57% respondeu possuir casa própria e 33% ter casa 

alugada os demais, ou seja, 10% informaram residir em casa cedida. Esses resultados indicam 

que há um sentimento de propriedade sobre o espaço e pertencimento ao lugar, o que leva a uma 

configuração mais estável acerca da dinâmica espacial local (Gráfico 07).  

 Gráfico 7: Condição da ocupação.  

Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão Condomínio Mansões Sobradinho; 
(2015). 

 

• Padrão Construtivo 

Cruzando o dado anterior com o dado “padrão construtivo”, percebe-se que a população 

tem imóveis permanentes e bem consolidados. Há alto percentual de pessoas que moram em 

casas de alvenaria isso corresponde a 92% dos entrevistados nas localidades há até 5 anos e 8% 

informou residir em casas construídas com outro material, (Gráfico 08). 
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Gráfico 8: Padrão Construtivo. 

Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão Condomínio Mansões Sobradinho; 
(2015). 

 

5.3.2.7 Percepção sobre o Comércio Local  

• Uso do Comércio Local 

Ainda que tenha sido confirmada a mobilidade urbana da área de interesse estudada 

(Ver Gráfico 6), identificou-se que o comércio local tem grande importância, haja vista que 98% 

dos entrevistados fazem uso das lojas encontradas na região. Quando perguntados sobre quais 

comércios faltam em Sobradinho II, os entrevistados responderam que existem poucos bancos, 

supermercados, shoppings, (Grafico 09).  

Gráfico 9: Frequência de Uso do Comercio Local. 

 
Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão Condomínio Mansões Sobradinho; 
(2015). 

 

5.3.2.8 Percepção Ambiental  

Considerou-se nessa pesquisa, um breve inquérito sobre a percepção ambiental de 
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dos entrevistados tem conhecimento sobre estudos ambientais, 78% conhece o conceito de 

sustentabilidade ambiental, e 65% sobre utilização racional de recursos naturais. Em 

contrapartida, foi apontado o desconhecimento sobre Licenciamento Ambiental em 51% dos 

casos, sobre a Existência e Finalidade das Unidades de Conservação em 51% e 59% dos casos, 

respectivamente. Além disso, foi indicado o não conhecimento sobre a Existência de Parques 

Ecológicos por 59% dos entrevistados e o desconhecimento sobre a finalidade do IBRAM por 68% 

dos entrevistados.  

Desse modo, é possível concluir que os termos mais amplamente conhecidos estão 

relacionados aos conceitos de preservação ambiental e impacto ambiental, muitos deles 

divulgados pelos meios de comunicação, nos ambientes escolares. Demais termos mais 

especializados, definidos por legislação ambiental e que, em geral, são usados em ambientes 

acadêmicos e espaços de gestão e acompanhamento de aspectos ambientais, não são tão 

conhecidos pela população pesquisada. Ainda assim, o conhecimento de conceitos afetos ao 

campo ambiental se demonstrou ser bem significativo (Gráficos 10 a 17).  

 Gráfico 10: Conhecimento do Estudo Ambiental. 

Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão Condomínio Mansões Sobradinho; 
(2015). 

Gráfico 11: Conhecimento sobre Sustentabilidade Ambiental. 

  
Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão Condomínio Mansões Sobradinho; 
(2015). 
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Gráfico 12: Conhecimento Sobre Licenciamento Ambiental. 

 
Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão Condomínio Mansões Sobradinho; 
(2015). 

 
Gráfico 13: Conhecimento sobre Utilização Racional de recursos naturais. 

 
Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão Condomínio Mansões Sobradinho; 
(2015). 

 
Gráfico 14: Conhecimento sobre unidades de conservação.  

 
Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão Condomínio Mansões Sobradinho; 
(2015). 
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Gráfico 15: Existência de Parques Ecológicos.  

              
Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão Condomínio Mansões Sobradinho; 
(2015). 

 
Gráfico 16: Conhecimento Sobre a finalidade das unidades de conservação.  

  
Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão Condomínio Mansões Sobradinho; 
(2015). 

 
 Gráfico 17: Conhecimento sobre a finalidade do IBRAM. 

 

Fonte: Pesquisa Socioeconômica da Área de Expansão Condomínio Mansões Sobradinho; 

(2015). 
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5.3.2.9 Capacidade do Transporte Publico de absorver o aumento da 

demanda 

Com relação à capacidade do transporte público de absorver o aumento da demanda, a 

população pesquisada sobre esse quesito demostrou insatisfação com o transporte público, sendo 

que 40% da população consideram péssimo e 23% da população consideram ruim, (figura 25).  

Entretanto essa medida será amenizada em Sobradinho com a liberação de quatro linhas 

que receberão, ao todo, o reforço de 17 veículos, sendo dez ônibus com capacidade para 75 

passageiros e sete mini ônibus para 50. Além disso, três novas linhas, com o total de oito carros, 

atenderão locais onde o serviço era considerado deficitário pelos moradores, segundo o 

Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans). 

Em Sobradinho I e II, 17 veículos vão beneficiar os moradores do Morro do Sansão, Polo de 

Cinema, Setor Contagem, Setor Habitacional Mansões Sobradinho e Grande Colorado. Duas áreas em 

que não tinha o transporte público também serão contempladas: Apae e Vila Dnocs (Setor de Expansão 

Econômica), ambos em Sobradinho I. 

Segundo informações do DFTrans, o aumento da frota de ônibus nesses locais ocorrera em 

resposta a uma reivindicação da população local do entorno imediato do empreendimento  que sofria 

com o "atendimento precário das cooperativas". A medida também acontece como tentativa de coibir o 

uso do transporte pirata. 

 

Figura 27: Gráfico com a análise da população em relação à qualidade do transporte público (%). 
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5.3.2.10 Caracterização das Infraestruturas   

Se tratando da caracterização das infraestruturas, a área de estudo ainda não foi 

implantada, entretanto nas proximidades, segundo a Pesquisa Socioeconômica elaborada pela 

TOPOCART em novembro de 2010 (vide GDF/TOPOCART: Projeto Integrado de Regularização, 

das áreas ocupadas irregularmente pelos parcelamentos informais situados na ARIS Mansões 

Sobradinho / Pesquisa Censitária Cadastramento e Selagem, dezembro de 2010), foram 

identificadas a existência de poucos equipamentos públicos sendo eles: 

Tabela 21: Equipamentos Públicos na ARIS Mansões Sobradinho. 

Equipamento Secretária Local 

01 Escola Pública de 1º ao 4 
ano 

Secretaria de Educação Parcelamento Vila Rabelo II 

01 Escola Pública de 1º ao 4 
ano 

Secretaria de Educação Parcelamento Vale dos Pinheiros 

01 Posto de Pão e Leite SEDEST Parcelamento Vila Rabelo II 

 
 É fácil detectar que a quantidade de equipamento disponível é insuficiente para o 

atendimento da população e que a projeção de áreas para a destinação dos mesmos, será 

projetada de acordo com a sua demanda e proposta urbanística. Quanto à infraestrutura, a área 

de estudo encontra-se desprovida no presente momento, sendo que apenas os condomínios 

próximos à área de estudo que possui fornecimento de água pela CAESB. O sistema de 

esgotamento sanitário utilizado pela população próxima a área de estudo são fossas, e é inexiste 

um sistema de drenagem pluvial efetivo.  

 Com relação aos resíduos sólidos, não existe na área de estudo coleta de lixo periódica, 

apenas nas suas proximidades, ou seja, nos condomínios próximos.  

 

 5.3.2.11 Considerações Finais  

O que vale ser destacado de maneira mais acentuada é os diferencias de  renda e 

educação. E a indicação de futuras novas possibilidades de pesquisas específicas que mostrem 

como esses dois fatores podem se conformar e influenciar no funcionamento e nas relações de 

vizinhança na área de interesse. 

Em sentido amplo, a população envolvida nessa pesquisa, corresponde a 10% da 

população total de Sobradinho 2 ou seja, 9.799 pessoas. E em relação à educação percebeu-se 

que a grande maioria da população, ou 51% dos (as) entrevistados (as) tem Ensino Médio e em 

segundo lugar aparece a população que concluiu o Ensino Superior.  

É válido destacar que esses- dados são relativamente melhores do que os dados gerais 

do Distrito Federal (DF). No DF a população com Educação de Jovens e Adultos (EJA) Incompleto, 

correspondendo a 29,67% do total, a população com nível superior é superada por aqueles (as) 

com ensino fundamental completo e médio incompleto. Outro aspecto a ser  considerado é o 

quadro populacional jovem, a pesquisa identificou que 72% dos (as) entrevistados (as) tem de 11 

a 40 anos. 

Ao levar em conta a distribuição da renda domiciliar bruta mensal de entrevistados (as), 

segundo as classes de renda, verifica-se que a mais expressiva é o agrupamento de mais de 2 a 
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4 SM, que concentra 40% dos entrevistados. Embora a  configuração social seja caracterizada 

pela população pertencente às classes sociais E,D e C, é importante destacar que 11% dos 

entrevistados informa receber de 5 a 7 SM indicando desigualdade social marcante. 

Esses dois aspectos são fundamentais para lançar olhar sobre as relações de vizinhança 

que serão estabelecidas na área de interesse. Fatores de renda e educação, quando inter-

relacionados, constituem funções reguladoras frequentemente diferentes de seus resultados 

quando tratados isoladamente. Essas funções reguladoras que desenvolverão um processo grupal 

de “desenvolvimento social” precisarão ser mais bem desenvolvidas quando da nova realidade, 

dada com a ocupação da área ainda vazia, se impor. Por ora, basta pensar que o mecanismo pelo 

qual à educação e a concentração de renda se relacionam e são retroalimentadas, se dá da 

seguinte forma: quanto maior a renda familiar de uma criança ou um jovem, maior é o número de 

anos de estudo que terá e melhor a qualidade da educação que receberá. Assim, quanto mais e 

melhor escolarização, maiores serão as chances de melhores rendas futuras. A combinação 

desses dois efeitos, a depender de cada caso, formam círculos viciosos ou virtuosos, que 

contribuem para potencializar desigualdades de renda ou enfrentá-las, respectivamente. 

 

5.3.3 Arqueologia  

Foi enviada uma carta consulta ao Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional – 

IPHAN no sentido desse instituto se posicionar sobre as seguintes informações sobre a área do 

empreendimento:  

- Informar a existência de sítios e evidencias arqueológicas da área; 

Através de consultas aos órgãos públicos, esse instituto em particular obteve o seguinte 

pronunciamento:  

Em atenção à Carta n° 012/2015/ENGENHAR, protocolada nessa Superintendência do 

IPHAN-DF em 25 de março do corrente exercício, informo o que se segue. 

A Lei Federal 3924/1961 protege os sítios arqueológicos brasileiros exigindo estudos 

prévios ao seu aproveitamento econômico, sua destruição ou mutilação. Os estudos são 

orientados pela Portaria Iphan 230/2002 e pela Portaria IPHAN 07/1988. Ambas podem ser 

encontradas no site do Iphan: www.iphan.gov.br. 

Assim sendo, fazem-se necessários a contratação de um arqueólogo para elaboração do 

Diagnóstico Arqueológico para a área do empreendimento. O projeto de estudos arqueológicos e 

os relatórios relativos à sua execução deverão ser analisados e aprovados pelo IPHAN 

previamente à emissão da Licença Prévia e da execução de quaisquer obras de engenharia, 

terraplanagem, aterramentos, escavações ou qualquer outra intervenção no solo e subsolo em 

toda a área a ser impactada diretamente pelo empreendimento. 

Por oportuno, informo que essas orientações são exclusivas para a área de patrimônio 

arqueológico. 
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6. PROJETO DE URBANISMO 

Quando se analisa o entorno imediato da gleba, nota-se que é formado por condomínios 

irregulares que apresentam, em sua maioria, ocupação residencial unifamiliar. Ao longo da Via de 

Circulação Expressa (acesso principal ao parcelamento), percebem-se ocupações mais 

adensadas, com ampla atividade comercial no pavimento térreo e prestação de serviços ou 

residencial multifamiliar nos pavimentos superiores. Esta morfologia configura-se como um 

potencial ao longo da via. Assim, este projeto tem como objetivo reforçar o caráter de centralidade 

da região ao integrar-se à malha urbana existente, dando continuidade à tipologia de uso que se 

desenvolve ao longo da Via de Circulação Expressa.  

Nesse sentido, a proposição utiliza os usos e atividades previstos na LUOS/DF, tendo em 

vista a ocupação do entorno, continuidade do uso comercial e misto para as áreas adjacentes a 

Via de Circulação Expressa e a localização da gleba. O projeto urbano pretende agregar usos e 

atividades de cunho local e regional. 

Dessa forma, o projeto propõe as seguintes unidades de uso e ocupação a serem detalhas 

posteriormente: 

• UOS CSII - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial - subcategoria CSII 

3; 

• UOS CSIIR - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial - 

subcategoria CSIIR 3; 

• CSIIR NO - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial Não 

Obrigatório – Subcategoria CSIIR 1 NO 

• UOS Inst EP - Institucional Equipamento Público 

 

Os usos e atividades de cada categoria (CSII3, CSIIR3, CSIIR 1 NO, Inst EP), estão 

detalhados no Anexo I – Tabela de Usos e Atividades – LUOS /DF.  
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Figura 28 – Proposta de Uso do Solo - Fonte: Autoral. 
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Figura 29 –Corte AA’ - Fonte: Autoral. 

 
 

 
Figura 30 –Corte BB’ - Fonte: Autoral. 

 

Como mostra a Figura 28, as subcategorias das Unidades de Uso e Ocupação do Solo - 
UOS – propostas para o parcelamento são: 

A. CSII 3  

Na UOS CSII (Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial) são permitidos, 

simultaneamente ou não, os usos comerciais, prestação de serviços, institucional e industrial, sendo 

proibido o uso residencial. Quanto à subcategoria CSII 3 proposta, essa classificação enquadra-se 

em locais de bordas dos núcleos urbanos ou próximas às áreas industriais, situados em articulação 

com rodovias que definem a malha rodoviária principal do Distrito Federal, sendo de abrangência 

regional. 

A intenção é a implantação de lotes destinados ao comércio de maior porte, em comparação 

ao hoje instalado ao longo da Via de Circulação Expressa, reforçando o caráter de centralidade da 

região. Esse uso deve atender à população do entorno e complementar o comércio existente. 

B. CSIIR 3 

Para a UOS CSIIR (Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial), 

são obrigatórios os usos comerciais, prestação de serviços, institucional e industrial, simultaneamente 

ou não, e admitido o uso residencial desde que não ocorra voltado para o logradouro público no nível 

de circulação de pedestres. A subcategoria selecionada CSIIR 3 localiza-se, principalmente, nas 

bordas dos núcleos urbanos ou próxima a áreas industriais e ocorre em articulação com rodovias da 

malha rodoviária principal do DF de abrangência regional. 

 

O projeto cria uma faixa transitória de uso misto (comércio de pequeno porte e serviços) com 
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o objetivo de integrar o comércio de maior porte à área. Esse uso misto deve ser condizente com a 

tipologia já existente ao longo da Via de Circulação Expressa, ou seja, sendo permitido a implantação 

de habitações multifamiliares (apartamentos) podendo acontecer somente nos pavimentos acima do 

térreo. 

 

C. CSIIR 1 NO 
 

A UOS CSIIR NO (Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial 

Não Obrigatório) permite, simultaneamente ou não, os usos comerciais, prestação de serviços, 

institucional, industrial e residencial, nas categorias habitação unifamiliar, ou habitação multifamiliar 

em tipologia de casas ou habitação multifamiliar em tipologia apartamentos, não havendo 

obrigatoriedade para qualquer um dos usos. Para a áreas de projeto, propõe-se a subcategoria CSIIR 

1 NO, sendo o uso residencial permitido nos moldes de habitações multifamiliares (apartamentos). 

Finalmente, na parte posterior da gleba, cria-se uma segunda tipologia de uso misto, que tem 

como objetivo atender a demanda das ocupações existentes com atividades que se adequem à escala 

residencial, predominante na região.  

 

D. Inst EP 
 

A UOS Inst EP - Institucional Equipamento Público corresponde às áreas onde são 

desenvolvidas atividades inerentes às políticas públicas setoriais, constituindo lote de propriedade do 

poder público que abrigue, de forma simultânea ou não, equipamentos públicos urbanos (EPU) ou 

comunitários (EPC). 

Nesse sentido, faz-se apropriado a localização do EPC no encontro das duas vias que cortam 

a gleba permitindo o acesso franco da população ao serviço público e fortalecendo a importância 

central da região.  

Apesar dessa UOS contemplar tanto Equipamento Público Comunitário - EPC, quanto 

Equipamento Público Urbano – EPU, é importante observar que as Diretrizes Urbanísticas Específicas 

- DIUPE nº 05/2020 tanto individualiza quanto define seus percentuais mínimos, detalhados mais a 

seguir. 

E. Espaços Livres de Uso Público – ELUP 
 

De acordo com o PDOT/2012, art. 43, inciso I: ficam definidos para novos parcelamentos um 

percentual mínimo correspondente a 15% da área da gleba para ELUP; EPC; e EPU, exceto nas Zona 

de Contenção Urbana, das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS e de parcelamentos de 

características industriais. 

Área Econômica 

Além dos usos e atividades, cabe destacar que, como já mencionado anteriormente, segundo 

o despacho do dia 31 de dezembro de 2014 (fl.208) a extinta GETER define pertinente a posição da 

Área Econômica na porção sul do parcelamento, lindeira à Via de Circulação Expressa. Tal decisão 

é justificada devido às tipologias circundantes (uso misto de até quatro pavimentos), à acessibilidade 

(encontro da Via de Circulação Expressa e DF-150), à centralidade e à minimização de possíveis 
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conflitos com áreas de uso predominantemente residencial ao norte.  

 
Figura 31 –Delimitação da Área Econômica - Fonte: Autoral. 

 

Nesse sentido, o projeto delimita como Área Econômica a porção sul do parcelamento 

delimitada entre as vias de Circulação Externa e de circulação local e os limites com as ocupações 

e glebas vizinhas, Figura 31, em acordo com a demarcação definida pelo zoneamento do PDOT/DF 

e ao despacho apresentado pela Secretaria.  

 

6.1 Diretrizes básicas de endereçamento 
 

A proposta de endereçamento procura dar continuidade à classificação já existente, de forma 
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a compor uma unidade e facilitar a leitura dos endereços. O acesso à área de projeto dar-se-á a partir 

da Via de Circulação Expressa, dessa forma, propondo a manutenção do endereçamento existente 

nas ocupações lindeiras, no Condomínio Mansões Sobradinho.  

Define-se, para a área de projeto, um endereçamento que se divide em duas classificações 

principais: o Conjunto E, até a via local; e o Conjunto F ligando à ocupação existente. O primeiro tem 

um caráter comercial e de serviço e o segundo tem um caráter residencial com pequenas lojas de 

comércio e serviço. 

A nomenclatura dos conjuntos dá continuidade à lógica existente e segue a classificação dada 

pelo Condomínio Mansões Sobradinhos. Dentro dos conjuntos, os edifícios foram numerados do 

sentido sul para o sentido norte e do oeste para o leste ao longo da via local central seguindo a 

classificação numérica (1, 2, 3, 4, etc.). Os lotes destinados ao poder público recebem ainda a 

denominação de AE (Área Especial) seguindo numeração própria, Figura 32. 

 

 
Figura 32 - Proposta de endereçamento - Fonte: Autoral.  
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6.2 Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas 

ÁREAS CONSIDERADAS ÁREA (m²) PERCENTUAL (%) 

I. Área Total da Poligonal de Projeto  32.550,03 100 

II. Área não Passível de Parcelamento 

a. Área de Proteção Permanente - APP 0 - 

b. Área Rural 0 - 

c. Faixa de Domínio da DF-150 297,23 0,91 

III. Área Passível de Parcelamento: 
I - (II a + II b + II c) 

32.252,80 99,09 

IV. Área não Passível de Edificação 

a. Área non aedificandi -  Lei 6.766/1979 910,50 2,80 

V. Área de Parcelamento Condicionado 72,00 0,22 

Tabela 22 – Quadro de Áreas do Parcelamento 
Fonte: Autoral. 

DESTINAÇÃO 
LOTES 
(unid.) 

ÁREA (m²) 
PERCENTUAL 

(%)  

Área Passível de Parcelamento   32.252,80 100  

1. Unidades Imobiliárias  

a. CSII 3 3 7.620,29 23,63  

b. CSIIR 3 3 3.925,11 12,17  

c. CSIIR 1 NO 6 9.751,55 30,23  

d. Inst EP (EPC) 1 1.612,97 5,00  

Total  13 22.909,92 71,03  

2. Áreas Públicas 9.342,88 28,97  

a. Espaços Livres de Usos Público - ELUP 811,12 2,51  

b. EPU (EPU, reservatório, drenagem) 2.540,30 7,88  

c. Áreas Verdes [3] 143,15 0,44  

d. Sistema de Circulação (vias, ciclovias, calçadas) 5.848,31 18,13  

Inst EP + ELUP + EPU [1]: 1d + 2a + 2b 4.964,39 15,39  

Inst EP + ELUP + EPU + área verde + circulação [2]: 1d 
+ 2a + 2b + 2c + 2d 

10.955,85 33,97  

 
[1] Em atendimento ao disposto no art. 43, parágrafo I, da Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009, 
atualizada pela Lei Complementar nº 854 de 15 de outubro de 2012 (PDOT/2012). 
[2] Em atendimento ao disposto no art. 4º, parágrafo II, da Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979 e 
suas atualizações. 
[3] Áreas verdes que não façam parte do Sistema de Circulação. 

Tabela 23 – Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas - Fonte: Autoral. 
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6.3 Equipamentos Públicos 
 

O projeto prevê áreas destinadas a Equipamentos Públicos Comunitários e Urbanos – EPC 

e EPU, definidas pela UOS com Inst EP, e as áreas definidas para Espaços Livres de Uso Público – 

ELUP - Figura 33. As áreas destinadas ao poder público poderão ser desdobradas e ter seu uso 

alterado a depender do interesse público. 

 

 
Figura 33 –Áreas Públicas  - Fonte: Autoral. 
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O projeto priorizou a definição de Equipamento Público Comunitário e Urbanos (EPC e EPU) 

e de Espaços Livres de Uso Público (ELUP) em lugares de fácil acesso, respeitando os percentuais 

mínimos definidos pelas DIUPE 05/2020. Em especial, os EPC e ELUP situam-se no entroncamento 

das duas vias, provendo integração e acessibilidade por vias, calçadas, passeios compartilhados, 

além de estarem inseridos em contexto de diferentes usos, promovendo maior vitalidade e segurança. 

A DIUR 08/2018 e a DIUPE 05/2020 definem que não são considerados ELUP as nesgas de 

terra onde não seja possível inscrever um círculo com raio mínimo de 10m. Não são computadas 

como áreas públicas os espaços internos aos Condomínios Urbanísticos, APP, faixa de domínio das 

rodovias e redes de infraestrutura. 

Em atendimento a solicitação da Novacap sobre a destinação de área para a bacia de 

drenagem, o projeto prevê uma área ao sul, devido a cota de nível mais baixa, porém esta área poderá 

ser alterada após a elaboração do projeto de infraestrutura urbana de drenagem. 

Soluções de Projeto: sem implicações. As condições e implicações específicas serão 

estabelecidas quando da elaboração dos estudos e projeto de drenagem específico para o 

parcelamento, em etapa posterior. 

No caso específico da proposta apresentada definiu-se 5,00% para Inst EP – EPC, 7,88% 

para Inst EP – EPU e 2,51% para ELUP, em um total de 15,39% como mostra o quadro síntese de 

unidades imobiliárias e áreas públicas, Tabela 23. 

Quanto as áreas destinadas ao reservatório de água potável e de drenagem serão objeto de 

concessão às concessionárias de serviços públicos. 

6.4 Densidade  
 

Conforme DIUPE 05/2020 a área de projeto encontra-se na categoria de média densidade 

populacional e deve respeitar os limites de 50 (cinquenta) e 150 (cento e cinquenta) habitantes por 

hectare (hab./ha). 

Destaca-se ainda que, segundo os dados do Censo de 2010 (IBGE), a média de moradores 

por domicílio no DF é de 3,3. Assim, com os dados de densidade é possível calcular a população 

máxima admitida e o número máximo de unidades habitacionais (U.H) para a área específica. 

 
Área total da gleba (matrícula) = 3,258735ha  
Densidade Habitacional Máxima permitida para a região (PDOT/DF) = 150 hab. / ha 
 3,258735ha x 150 hab. / ha = 488,81025 habitantes 

 
Número Máximo de Habitantes: 488 habitantes na área de projeto.  
Número Máximo de Habitantes definido pela DIUPE nº 05/2020: 487 habitantes 
Densidade Bruta: 487hab/3,258735ha = 149,44 hab./ ha 
Média de Moradores por Domicílio (IBGE,2010) = 3,3 
 

Área da gleba x densidade máxima = número máximo de habitantes 
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487 hab. / 3,3 hab/domicílio= 147,58 unidades habitacionais 
Máximo de U.H = 147 unidades habitacionais 
 

A intenção é dividir tais unidade habitacionais (U.H) de forma uniforme de acordo com a UOS 

definida. Assim, pretende-se que os lotes definidos como CSIIR3 tenha 9 U.H cada, como são 3 lotes, 

27 U.H, e 3 lotes (ímpares) definidos como CSIIR 1 NO tenham 24 unidades habitacionais, e os outros 

3 lotes (pares) definidos, também, como CSIIR 1 NO tenham 16 unidades habitacionais, totalizando 

120 U.H, dando um total de 147 U.H. no parcelamento. Destacamos que estes quantitativos 

representam projeções do número máximo de unidades habitacionais por lotes de forma que esteja 

dentro do limite calculado de 147 U.H. Desse modo, a quantidade precisa de unidades habitacionais 

será definida apenas quando da elaboração de projeto arquitetônico de cada lote, podendo variar 

desde que respeitado o máximo de unidades habitacionais calculado para a região. 

 
 

Figura 34 –Unidades Habitacionais - Fonte: Autoral.  

Número máximo de habitantes  = Número máximo de UH 

Média de moradores por domicílio  
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6.5 Permeabilidade 
 

As taxas de permeabilidade do parcelamento são definidas de acordo com as Unidades de 

Uso e Ocupação do Solo – UOS de cada lote estabelecidos pela LUOS/DF. A taxa de permeabilidade 

do lote foi calculada se acordo com o somatório: taxa de permeabilidade (%) + taxa da ocupação (%) 

+ 10% (para calçadas e acessos) = 100%. 

Para as áreas públicas (incluído sistema de circulação e equipamentos urbanos e 

comunitários) a DIUR 08/2018 e DIUPE 05/2020 define ainda o mínimo de 10% da área parcelável 

com cobertura vegetal e detalha ainda que nos Espaços Livres de Uso Público deverão ser garantidos 

o mínimo de 50% de áreas permeáveis.  

Este projeto sugere que ao menos 20% desses espaços livres de uso público sejam 

destinados a áreas vegetadas, garantido a qualidade ambiental e paisagística do loteamento. Sugere, 

também, que os Inst EP (EPC e EPU) possuam uma taxa de permeabilidade de 20%.  

 

ÁREAS CONSIDERADAS ÁREA (m²) 
Taxa de 
Perm. 

Área 
Permeável 

(m²) 

Percentual 
(%)  

I - Área Total da Poligonal de 
Projeto 

32.252,80   100  

1. Faixa Verde - Rua principal 143,15 100% 143,15 0,44  

2. Inst EP - EPU/EPC  4.152,85 20% 830,57 2,58  

3. ELUP 811,41 80% 649,13 2,01  

4. Área Permeável nos lotes      

a. CSII 3 7.620,29 15% 1143,04 3,54  

b. CSIIR 3 3.864,18 15% 579,63 1,80  

c. CSIIR 1NO 9.752,39 15% 1462,86 4,54  

II - Área Total Permeável do 
Parcelamento 

26.344,27  4808,38 14,91  

Tabela 24 – Quadro de Permeabilidade do Parcelamento - Fonte: Autoral. 

 

6.6 Concepção do Sistema Viário 
 

O Sistema Viário proposto busca respeitar os princípios de acessibilidade, mobilidade 

sustentável e inclusão social. De acordo com o PDOT/DF a gleba em estudo é lindeira ao Anel de 

Atividades III definida pela Estratégia de Estruturação Viária o que mostra sua relevância. Assim 

sendo, o projeto visa a integração do tecido urbano já existente dando continuidade à malha urbana. 

A hierarquização do sistema viário segue a classificação estabelecida pela DIUPE 05/2020, 

compreendendo: a Via de Circulação Expressa e a Via de Circulação de Vizinhança. 

As vias de circulação expressa são sistema viário estruturante associado a eixos de 

transporte coletivo. Essa classificação de via é encontrada na parte sul e externa à gleba estudada. 

Já as vias de Circulação de Vizinhança são um sistema viário que têm como objetivo permitir o acesso 

aos lotes na esfera da vizinhança. Essa tipologia viária corta a área de projeto na direção norte/sul; 
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leste/oeste. 

Assim o projeto divide suas vias em 2 tipos diferentes: 

 
Figura 35 – Mapa do Sistema Viário proposto - Fonte: Autoral. 

 
 
 
 
 
 
 



 

122 
 

1. Via de Circulação de Vizinhança - 1 

A Via de Circulação de Vizinhança 1 dá acesso ao parcelamento a partir da via de circulação 

expressa até o parcelamento existente ao norte. Essa via corta a parte sul da gleba longitudinalmente, 

dividindo-a em duas metades, organizando, assim, o loteamento. Essa via liga a área externa da 

cidade à área interna do parcelamento, conectando as vias existentes na região e é cercada por usos 

mistos. 

A largura das pistas de rolamento é de 7m, 3,5m para cada faixa de rolamento devido ao 

tráfego consequente dos usos mistos, com calçadas de 3,10m (0,60m de faixa de serviço, 2m de 

calçada e 0,50m de faixa de acesso). No sentido sul-norte (lateral direita) a calçada será 

compartilhada com o ciclista, com 3,10m. Essa via permite o acesso a todos os lotes do parcelamento 

e configura-se como um eixo estruturante. 

 

 
Figura 36 –Corte A - Fonte: Autoral. 

 

A parte norte desta via, perpendicularmente à Via de Circulação de Vizinhança 2, e vai até a 

ligação com a via local do loteamento vizinho e é cercada por usos de caráter mais residencial, 

corte B. 
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Figura 37 – Corte B - Fonte: Autoral. 

2. Via de Circulação de Vizinhança – 2 

A Via de Circulação de Vizinhança 2 divide a gleba em duas metades, cortando o 

parcelamento no sentido leste – oeste, dividindo a parte sul de caráter de uso misto, e a parte norte 

de caráter mais residencial e institucional.  

A largura das pistas de rolamento é de 7m, 3,5m para cada faixa de rolamento, destinado ao 

tráfego local de caráter mais residencial. A calçada de um dos lados da via será compartilhada com 

o ciclista, com 3,10m, e o outro lado com 2,20m (0,60m de faixa de serviço e 1,60m de calçada livre). 

Porém, até a implantação do parcelamento vizinho (a oeste) parte da via será utilizada como 

calçadão de pedestres, sem acesso de veículos, Figura 39. Não sendo necessário qualquer tipo de 

área de manobra de veículos, já que não terá acesso. 
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Figura 38 –Corte C  - Fonte: Autoral. 

 

 
Figura 39 – Esquema do calçadão de pedestres. 

Fonte: Autoral. 

• Calçadas 

Foram avaliados, também, os deslocamentos dos pedestres no interior da gleba, respeitando, 

assim, os parâmetros de acessibilidade.  

Dessa maneira, foi definida uma largura de 3,10m para as calçadas na região sul do 

parcelamento, lindeiras aos lotes de UOS CSII 3 e CSIIR 3. Apesar dessa via ser classificada como 

uma via de circulação de vizinhança, optou-se por definir um maior dimensionamento para a calçada 

devido os usos propostos para o local, incorporando a recomendação da Nota Técnica nº 02/2015-

DAUrb/SUAT.  
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• Sistema cicloviário 
 

Já a proposta do sistema de cicloviário busca possibilitar a circulação na parcela sul do 

parcelamento, onde concentra as atividades de comércio e serviços - UOS CSII 3 e CSIIR 3. A solução 

adotada para a circulação cicloviária é de passeios compartilhados de 3m, respeitando o mínimo 

definido art. 29 do Decreto nº 38.047/2017.  

A Nota Técnica nº 02/2015-DAUrb/SUAT, o passeio compartilhado deverá apresentar as 

seguintes características: 

• Não possuir qualquer divisão ou separador físico entre tráfego de outros pedestres; 

• Sinalização identificando que o passeio é compartilhado com tráfego de pedestre e 

ciclistas; 

• O fluxo de ciclista deve ser inferior a 1000 bicicletas /h. 

 
Figura 40 – Mapa do Sistema Viário proposto - Fonte: Autoral. 

 
A área total do sistema de circulação do projeto é de 5.908,53m², o que representa 18,32% 

da área parcelável, Tabela 24. 

Com relação às vias de ligação, verificou-se que segundo o levantamento topográfico 

realizado, os loteamentos estão cercados com muros (parte oeste e norte) nos locais de ligação com 
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as vias existentes. Para permitir a continuidade das vias com os parcelamentos existentes deverá ser 

retirado o muro e realizar os ajustes do graide da rua e os níveis das calçadas. 

 

6.7 Parâmetros Urbanísticos  
 

Como mencionado anteriormente, existem algumas alterações apresentadas pela recente 

DIUPE 05/2020, em especial quanto ao uso e aos parâmetros de ocupação do solo urbano, que 

conflitam com as definições apresentadas para o projeto em curso. Neste caso, o Estudo Preliminar 

respeita as classificações e parâmetros definidos pela 3ª Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial 

Urbanístico – SEDUH (Portaria nº 108, de 23 de julho de 2019 – DODF de 26/07/2017), respeitando 

as orientações pretéritas da Administração Pública, que embasam a revisão deste documento.  

Cabe lembrar que, o uso CSIIR 3 foi admitido pelo Comitê Intersetorial Urbanístico da 

SEDUH, conforme Ata nº 03/2020 relativa à 3ª Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial Urbanístico 

– SEDUH, em relação a definição do coeficiente de aproveitamento, seguindo o previsto na tabela de 

parâmetros urbanísticos das áreas de regularização em Setores Habitacionais, previsto no PDOT, 

considerando o coeficiente básico 2 na ARIS, quando se tratar de uso misto, correspondente à CSIIR1 

e CSIIR2 na Tabela 1 da DIUPE 05/2020. O Comitê verificou, ainda, que, para guardar coerência com 

o uso CSII 3, previsto para a ADE, fica admitido o uso CSIIR 3. 
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6.8.1 QUADRO SÍNTESE DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

SÍNTESE DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS – EMPREENDIMENTO SOBRADINHO II 

UOS 
FAIXA ÁREA 

(m²) 
CFA B CFA M 

TX 
OCUP (%) 

TX 
PERM (%) 

ALT 
MAX 

AFR AFU 
AF 

LAT 
AF OBS MARQUISE GALERIA 

COTA 
SOLEIRA 

SUBSOLO 

CSII 3 - 
Empreendimento 
Sobradinho II 

a<1500 1 2 75 15 15,5(1) 1,5 - - - - - 
ponto médio 
da testada 
frontal 

permitido-
tipo 2 

CSII 3 - 
Empreendimento 
Sobradinho II 

1500<a<4000 1 2 75 15 15,5(1) 3 3 3 bilateral - - 
ponto médio 
da testada 
frontal 

permitido-
tipo 2 

CSIIR 3 - 
Empreendimento 
Sobradinho II 

750<a<1500 1 2 75 15 15,5(1) 1,5 1,5 - - - - 
ponto médio 
da testada 
frontal 

permitido-
tipo 2 

CSIIR 1 NO - 
Empreendimento 
Sobradinho II 

1000<a<3000 1 2 75 15 15,5(1) 3 3 3 bilateral - 2m 
ponto médio 
da testada 
frontal 

permitido-
tipo 2 

LEGENDA: 

a ÁREA ALT MAX ALTURA MÁXIMA 

- NÃO EXIGIDO AFR AFASTAMENTO MÍNIMO DE FRENTE 

CFA B COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO AFR AFASTAMENTO MÍNIMO DE FUNDO 

CFA M COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO AF LAT AFASTAMENTO MÍNIMO LATERAL 

TX OCUP TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA AF OBS OBSERVAÇÃO DO AFASTAMENTO 

TX PERM TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA 
COTA 
SOLEIRA 

COTA DE SOLEIRA (ver definição no art.16) 

NOTAS / EMPREENDIMENTO SOBRADINHO II: 

(1) ALT MAX: Altura máxima inclui a cobertura. 

NOTAS GERAIS: 

- Nos casos onde a marquise não é exigida sua construção em área pública deve respeitar ao disposto art. 24. 

- Ver definição de subsolo permitido-tipo 2 no art. 22 

- Além dos afastamentos mínimos obrigatórios definidos neste quadro de parâmetros, devem ser obedecidos os afastamentos estabelecidos nos arts. 19 e 20 

- Para exigências de vagas respeitar os arts. 25 ao 32. 

Tabela 25 – Síntese dos  Parâmetros Urbanísticos - Fonte: Autoral. 
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7. INFRAESTRUTURA 

O empreendimento destina-se a implantação de parcelamento de solo urbano. Este item tem por 

finalidade abordar todos os aspectos de infraestrutura da área de estudo através dos estudos de 

concepção e consulta às concessionárias responsável por cada demanda.  

7.1 Abastecimento de Água  
 

O sistema de abastecimento de água tem como objetivo suprir a demanda da população prevista 

no projeto, e quando se trata de abastecimento de água para consumo humano devem-se considerar os 

aspectos qualitativos e quantitativos.  

No Distrito Federal, a fornecedora oficial de água tratada é a Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal (CAESB).  

O Distrito Federal é abastecido por 5 (cinco) sistemas produtores de água, os quais atendiam 

aproximadamente 98,8% da população total do DF no ano de 2012 (última informação oficial da CAESB). 

Os sistemas produtores são: São Sebastião, Brazlândia, Sobradinho/Planaltina, rio Descoberto e Santa 

Maria/Torto (inseridos dentro do Parque Nacional de Brasília). Segundo o Relatório Siv água, elaborado 

pela CAESB (CAESB, 2012 a), a produção total de água pelos referidos sistemas foi de 9.506,1 l/s, (tabela 

a seguir). 

                      Tabela 26: Números dos Sistemas de Abastecimento de Água 

Sistemas Produtores: 5 

Capacidade de Produção: 9.506,1 l/s 

Redes de Distribuição/Adutora: 8.377 Km 

Captação Superficial (Mananciais): 24 

Captações Subterrâneas: 114 

Adutoras (Água Bruta): 60 

Adutoras (Água Tratada): 128 

Elevatórias de Água Bruta: 12 

Elevatórias de Água Tratada: 45 

Poços em Operação: 114 

Estações de Tratamento de Água (ETAs): 9 

Unidades de Tratamento Simplificado: 17 

Cloração de Poços: 39 

Reservatórios: 39 apoiados + 

90 elevados +  

1 de equalização = 

Total 130 

Ligações:  583.701 ligações 
ativas 

Economias Ativas: 944.033 

Índice de Atendimento à População 98,04% 

Fonte: https://www.CAESB.df.gov.br/agua/sistemas-de-abastecimento.html.  

 
O sistema produtor existente, operado e mantido pela CAESB, mais próximo do empreendimento, 

é o Sistema produtor Sobradinho/Planaltina. O sistema Produtor Sobradinho/Planaltina é composto pelas 

captações Contagem, Paranoazinho, Fumal, Brejinho, Pipiripau, Corguinho, Mestre D armas, Córrego 
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Quinze e mananciais subterrâneos (poços Profundos).   

Atualmente, a Região Administrativa de Sobradinho RA V é abastecida pela água tratada na ETA 

Pipiripau. Já a Região Administrativa de Sobradinho II RA XXVI e abastecida em parte também pela ETA 

Pipiripau e por mananciais subterrâneos (poços Profundos). 

A ETA Pipiripau possui uma vazão do projeto de 640 l/s, trabalha com a vazão média atual de 326 

l/s, além de Sobradinho a ETA atende as cidades de Planaltina, Arapoanga e Mestre D’Armas. O seu 

tratamento é de dupla filtração, sua captação se dá no Manancial do Fumal, Brejinho e Pipiripau.   

Com referência à revisão do Plano Diretor de Água e Esgotos do Distrito Federal, elaborado pela 

CAESB e finalizado em 2003, o objetivo principal do estudo foi expandir a área de atuação da CAESB e 

atender à crescente demanda por abastecimento de água e esgotamento sanitário, tanto em áreas 

públicas quanto em áreas particulares. Sendo assim, esse plano avaliou um horizonte de projeto de 25 

anos (início no ano de 2005 e finalização em 2030) e foi dividido em dois grandes grupos, isto é: 

Com a ampliação do sistema de abastecimento de água de todo o Distrito Federal através de 

novas captações de água como a de Corumbá, Lago Paranoá e Bananal. 

Obras de médio prazo para a ampliação do mercado da CAESB (atendimento a condomínios) 

podendo ser através de poços tubulares profundos. 

 

7.1.1 Carta Consulta 

Depois da aprovação do Estudo Preliminar de Urbanismo, foi enviada uma carta consulta à 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB para que esta se posicione sobre a 

área do empreendimento, que ratificou as informações repassadas no processo da SEDUH/DF (Processo 

SEI n.º 00390-00009209/2019-9). 

A CAESB, por meio do Termo de Viabilidade de Atendimento EPR - 20/037 (anexo), informou que: 

1) A região, na qual se localiza a empreendimento em tela, é abastecida pelo Sistema 

Produtor Sobradinho-Planaltina, porém, não há sistema de abastecimento de água 

implantado ou projetado para atendimento do empreendimento. 

2) Será viável atendimento do empreendimento com sistema de abastecimento de água da 

Caesb somente após a conclusão das obras de ampliação do Sistema Produtor Paranoá 

Norte, previstas para 2024; 

3) Para viabilizar o atendimento, antes da entrada em operação da arnpliacão do Sistema 

Produtor Paranoá Norte, será necessário que a empreendedor opte para solução 

independente de abastecimento. 

7.1.2 Prognóstico do abastecimento de água 

Apresenta-se, a seguir, o estudo preliminar para o abastecimento de água potável para o 

empreendimento em análise.   

Nesse sentido, o presente estudo avaliou a instalação do sistema de abastecimento para o 

empreendimento em três alternativas, ou seja, a captação superficial independente; os poços tubulares 

profundos e a interligação ao sistema da CAESB. 

O estudo seguiu as recomendações normativas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas, como também as prerrogativas e diretrizes usuais estabelecidas pela CAESB. As análises sobre 

as alternativas propostas basearam-se na estimativa dos quantitativos de água necessários ao perfeito 

abastecimento do empreendimento e, posteriormente, como poderiam ser implementadas. 

 

7.1.2.1 Parâmetros de Projeto 

Para a estimativa das vazões necessárias ao abastecimento do empreendimento em tela, foram 

definidos o “per capita” de produção de água e os coeficientes do dia e da hora de maior consumo de 

água. 

• Per Capita de Produção de Água e Perdas Totais 

Foi considerado um per capita de consumo de 200 L/ habitante x dia para as unidades 

unifamiliares. Adotou-se o parâmetro para consumo per capita de 200 L/ hab. x dia em função das 

características urbanísticas da área (padrão sócio-econômico). O valor adotado é compatível com o valor 

considerado pela CAESB para outros empreendimentos recentes com características semelhantes. É 

importante explicitar que ainda não existe projeto urbanístico definitivo da área. As informações disponíveis 

refletem uma proposta de traçado urbano e avaliado neste estudo ambiental. 

• Coeficientes do Dia e da Hora de Maior Consumo de Água 

Conforme as recomendações das normas técnicas da ABNT, o valor, usualmente, utilizado pela 

CAESB é: 

Coeficiente do dia de maior consumo: k1 = 1,2; e 

Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,5. 

• População de Projeto 

Segundo o estudo urbanístico, existe a previsão de 488 habitantes para a área de estudo.  

• Vazões de Projeto e Reservação Mínima 

Os estudos para o cálculo das vazões de projeto fundamentaram-se no dia de maior consumo 

para o sistema produtor e de reservação, e na hora de maior consumo para o sistema de distribuição de 

água potável para os usos previstos para a área em tela. Foi considerada uma demanda hídrica de 0,1384 

l/s para áreas institucionais e uma demanda de 0,9521 para as áreas comerciais. 

Tabela 27: Dados específicos abastecimento de agua. 

 

Segundo o usualmente adotado pela CAESB, o volume mínimo para reservação corresponde a 

um valor aproximado da terça (aproximadamente 40 m³) parte do volume do dia de maior consumo. 

Tabela 28: Dados específicos Abastecimento de agua potável reservacao. 

Média Máx. Diária Máx. Horária

Per Capita                   

(l/hab/dia)
(l/dia) (L/s) (L/s) (L/s)

Consumo Residencial 488 200 1,13 1,36 2,03

Consumo Comercial 45.699,68 0,53 0,63 0,95

Consumo Institucional 6.643,00 0,08 0,09 0,14

1,74 2,08 3,12

Vazão 

Sistema
População   

(hab.)

Total

Consumo
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7.1.2.2 Alternativas de Abastecimento 

a) Captação Superficial 

O empreendimento está inserido na área de drenagem do córrego Contagem, pertencentes à 

unidade hidrográfica do Sonhim e Bacia Hidrográfica do Rio Maranhão. O principal uso dos recursos 

hídricos superficiais na área em estudo é a captação para usos diversos como irrigação, aquicultura e 

criação de animais. 

O aspecto que reforça a pouca exequibilidade de captação de água no curso d’água próximo do 

empreendimento em estudo, é a sua reduzida capacidade de descarga fluvial em períodos de estiagem, 

quando comparados com a demanda de água prevista para a área em tela.  

Assim, os corpos d’água possíveis de serem utilizados como pontos de captação de água para a 

área em tela não são possíveis de serem aproveitados atualmente, pois eles não possuem uma 

preservação de sua bacia de drenagem (possibilidades futuras de usos do solo que possam deteriorar a 

qualidade de suas águas) e vazões disponíveis em patamar incompatível com a demanda prevista para o 

Setor. 

b) Poços Tubulares Profundos 

Conforme dados hidrogeológicos, na área de influência direta do empreendimento, ocorrem 

apenas dois tipos de aquíferos, um representado pelo domínio poroso e outro pelo domínio fraturado. Os 

referidos estudos desaconselham o uso do aquífero poroso para abastecimento urbano, pois apresentam 

perfil estreito, baixa vazão e são bastante susceptíveis a contaminação por agentes externos. Por outro 

lado, o aquífero de domínio fraturado do empreendimento está correlacionado a zonas de recarga de 

aquífero, conforme estudos hidrogeológicos. Logo, somente o aquífero fraturado pode ser considerado 

para fins de abastecimento urbano de água. 

Entretanto, a utilização de manancial subterrâneo para o abastecimento da população futura da 

área de projeto não fica impossibilitada frente ao Decreto Distrital n0 22.358 de 31/08/2001, que dispõe 

sobre a outorga de direito de uso da água subterrânea no território do Distrito Federal. Esse fato é ratificado 

pelo Artigo 11 desse Decreto, pois a proibição do uso da água subterrânea para consumo humano está 

prevista para locais onde houver rede pública de abastecimento, que não é o caso em tela. 

 

c) Interligação ao Sistema da CAESB 

O sistema existente, operado e mantido pela CAESB, mais próximo do empreendimento em 

epígrafe é o que atende a cidade de Sobradinho (por meio do sistema Sobradinho-Planaltina). A 

distribuição de água pelo sistema Sobradinho-Planaltina tem operado de forma satisfatória, porém a sua 

disponibilidade hídrica ainda apresenta folga, pois a vazão de projeto é de 640 l/s e a vazão média 

produzida é de 326 l/s. Existem redes de abastecimento de água que alimenta as quadras nas 

intermediações ao empreendimento. Caso seja necessário intervir em alguma rede existente, a CAESB 

deverá ser consultada para analisar a viabilidade. 

Per Capita 

(l/hab/dia)

Comercial/Institu

cional (l/dia)
Médio Máx. Diário

1/3 do Máx. 

Diário

Abastecimento de Água 

Potável - Reservação
488 200 52.343 149.943 179.931 59.977

Sistema
População   

(hab.)

Volume (L)Consumo  
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7.1.2.3 Análise das Alternativas de Abastecimento de Água 

Como a CAESB pronunciou – se de forma desfavorável, não será considerado a alternativa de 

abastecimento através da Companhia de Saneamento em primeiro plano, pois o empreendimento será 

implantado imediatamente, porém é previsto que a CAESB receba o sistema produtor implantado pelo 

condomínio e faça o gerenciamento e controle. 

O empreendimento também espera que a CAESB venha a fornecer água para o condomínio, 

quando da conclusão dos sistemas de reforços mencionados em carta resposta. 

O corpo hídrico mais próximo ao parcelamento de solo em estudo é o córrego Contagem e que 

apresenta baixa descarga fluvial em períodos de estiagem e carência de instrumentos para a garantia 

futura de preservação da qualidade de suas bacias hidrográficas (possibilidade no futuro de uso e 

ocupação do solo com consequente degradação da qualidade das águas dos cursos d’água).  

Em virtude de suas localizações espaciais em comparação aos setores urbanos em tela e demais 

zonas em expansão, tem-se que tais cursos d’água funcionam como corpos hídricos receptores naturais 

de drenagem pluvial, fato que imprime uma redução na qualidade das águas transportadas em seus leitos 

de escoamento de água. 

Logo, o corpo hídrico superficial, no momento, não pode ser considerado como possível manancial 

abastecedor nas proximidades do empreendimento em tela.  

Como não é possível a interligação as redes de abastecimento dos condomínios adjacentes, a 

melhor alternativa é possibilidade de utilização de manancial subterrâneo, por meio de poços tubulares 

profundos. O sistema de abastecimento ideal será composto por: 

• Poço tubular profundo; 

• Unidade de bombeamento; 

• UTS – Unidade de Tratamento Simplificado; 

• Reservatório de Distribuição elevado (tipo taça); 

• Rede de Distribuição; 

• Hidrômetro; 

• Reservatório individual (cada unidade deverá possuir reservatório individual); 

As unidades multifamiliares deverão possuir hidrômetros individuais, bem como as unidades 

mistas. Diante do exposto, a melhor proposta para o abastecimento de água para o Setor é através de 

poços tubulares profundo em primeiro plano, em um segundo plano (fim de plano) a CAESB deverá prever 

a interligação ao sistema existente que será ampliado, em virtude dos riscos existentes e problemas 

ambientais para captações superficiais e em manancial subterrâneo. Visando a consciência na 

preservação de recursos hídricos, o presente estudo ambiental sugere:  

• Implantação sistema de abastecimento de água através de poço tubular profundo, com 

UTS (para início de plano); 

• Interligação ao sistema da CAESB para o abastecimento de água potável, exclusivamente 

para consumo humano (para fim de plano); 

• Aproveitamento de águas de chuvas para os usos de limpeza de pavimentos e lavagens 

de veículos. A água de chuva poderá ser coletada a partir dos telhados das futuras 

edificações do Setor. 
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Vale ressaltar que foi dado entrada e solicitado junto a ADASA concessão de outorga para 

captação de agua subterrânea com a finalidade de suprir a demanda do empreendimento. 

O Requerimento de outorga de direito de uso de agua subterrânea e seu respectivo processo 

encontra-se no anexo ao final deste estudo, bem como o perfil geológico e construtivo provável do poço 

tubular profundo.  

 

7.1.3 Projeto Proposto 

Como previsto anteriormente, o sistema de abastecimento será composto por: 

• Poço tubular profundo; 

• Unidade de bombeamento; 

• UTS – Unidade de Tratamento Simplificado; 

• Reservatório de Distribuição elevado (tipo taça); 

• Rede de Distribuição; 

 

7.1.3.1 Produção 

A vazão captada pelo sistema de poços tubulares profundos deverá atender a demanda máxima 

diária, prevista para o empreendimento.  

O funcionamento do poço de verá considerar o nível máximo de água a 0,20 m do topo do 

reservatório, devendo a chave-bóia interromper o funcionamento do poço. Quando o nível de água atingir 

o nível de 2,00 m abaixo do nível máximo do reservatório a chave-bóia deverá acionar o sistema de 

bombeamento do poço, devendo esta altura ser o nível mínimo para o reservatório, que será do tipo taça. 

Quando da implantação do poço tubular profundo deverá ser elaborado um projeto de perfuração 

por um geólogo para definir o tipo de poço bem como a sua localização e o sistema de bombeamento. 

 

7.1.3.2 Tratamento 

O parcelamento deverá ter um controle de aferição de dosagem e qualidade da água, de acordo 

com a legislação (Portaria 1469 de 29/12/00). 

O tratamento proposto é uma Unidade de Tratamento Simplificado – UTS, a UTS poderá ser 

instalada próximo do reservatório, seguindo as orientações do fabricante para instalação dos 

equipamentos. O equipamento especificado é o HIDROGEROX, que gera desinfetante a partir da reação 

eletrolítica do cloreto de sódio que pode ser facilmente adquirido ao mercado. O controle e aferição da 

qualidade da água resultarão nas dosagens necessárias a serem controladas na UTS. Após a obtenção 

dos resultados bacteriológicos, mesmo que não detectem nenhum microrganismo patogênico, é 

recomendado o processo de desinfecção, para minimizar a possibilidade de contaminação da água nas 

unidades que compõem o sistema de abastecimento, principalmente, nas instalações internas às 

residências. 

Conforme descrito, faz-se necessária a utilização de desinfecção das águas a serem coletadas 

nos Poços Profundos, a fim de garantir sua potabilidade quanto às questões bacteriológicas. Verifica-se, 

ainda, a recomendação de instalação de correção final do pH, para o uso quando necessário. 
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7.1.3.3 Reservação 

O reservatório será implantado na parte mais alta do terreno, para evitar sistemas de 

bombeamentos auxiliares (booster). A reserva necessária para atender as necessidades será de 60.000 l 

(1/3 do dia de maior consumo). O reservatório proposto será do tipo taça, com as especificações descritas 

na Tabela.   

Tabela 29: Especificação do Reservatório 

 

 

Figura 30: Modelo de Reservatório. 

Capacidade Alt. da Coluna Alt. da Taça Diâm. da Coluna Diâm. da Taça Alt. do Cone Alt. Total

(l) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

60.000,00 11,00 5,70 1,91 3,50 1,00 17,70
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Figura 31: Área para implantação do Reservatório/UTS. 

 

7.1.3.4 Rede 

Para o detalhamento da rede de distribuição de água considerou-se um reservatório metálico 

elevado localizados na cota 1.064,50, com uma altura máxima de 17,70 m. A vazão máxima horária 

necessária para o abastecimento da área de projeto foi calculada em 3,12 l/s (Q=3,1239 l/s – conforme 

Tabela 31).  As redes de distribuição foram dimensionadas para tubulações em PVC/PBA, pelo método 

de Hardy - Cross. 

• Perdas de Carga 

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, foi utilizada a fórmula universal para conduto 

forçado: 

qDH

L
f V

h f 


=

2

2

 

ff DH

K
5,05,0

Re

51,2

7,3
log2

1


+


−=  

Onde: hf  = perda de carga distribuída (m); 

f = coeficiente de perda de carga distribuída; 

L = extensão do conduto (m); 

DH = diâmetro hidráulico do conduto (m); 
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v = velocidade média na seção normal da canalização (m/s); 

K = Coeficiente de rugosidade uniforme equivalente (m). Este coeficiente foi adotado como 

igual a 1 mm para tubulações de PVC/PBA e de 0,2 mm para ferro fundido; 

Re = nº de Reynolds: 


DV 
=Re

 

 = viscosidade cinemática da água, a 20º C , igual a 1,0 x 10-6 m2/s. 

Tabela 32: Resultado do Dimensionamento da Rede – Método de Cross. 

 

Tabela 33: Resultado do Dimensionamento da Rede – Cotas e Pressões na Rede. 

 

No anexo deste estudo é apresentado à planta geral do dimensionamento da rede de 

abastecimento de água, bem como Outorga da ADASA (Outorga Prévia SEI GDF n.º 162/2019-

ADASA/SGE) 

Anel trecho
diametro 

(mm)

extensão 

(m)

vazão           

(l/s)

v                    

(m/s)

K                  

(mm)

hf                

(m)

hf                      

(m/km)

AB 75 5,50 1,4812 0,34 1 0,02 3,39

BC 75 44,82 1,1716 0,27 1 0,10 2,15

CD 60 56,27 0,8620 0,30 1 0,21 3,82

DE 60 54,18 0,5524 0,20 1 0,09 1,61

EF 60 13,44 0,5107 0,18 1 0,02 1,39

FG 60 87,93 0,3107 0,11 1 0,05 0,54

GH 60 46,82 0,1723 0,06 1 0,01 0,18

HI 60 66,62 -0,1577 0,06 1 -0,01 0,15

IJ 60 35,50 -0,4877 0,17 1 -0,05 1,27

JK 60 20,79 -0,8177 0,29 1 -0,07 3,45

KL 75 20,07 -1,2302 0,28 1 -0,05 2,36

LA 75 76,54 -1,6427 0,37 1 -0,32 4,15

S - - - 0,00

Entrada RES 100 5,50 3,124 0,40 1 0,02 3,21

I

Nós
Cota do 

Terreno

Cota 

Dinâmica

P. Est. 

máxima

P. Din. 

Mínima

A 1.060,20 1.072,00 22,00 11,80

B 1.059,15 1.072,02 23,05 12,87

C 1.059,22 1.072,11 22,98 12,89

D 1.061,26 1.072,33 20,94 11,07

E 1.060,30 1.072,42 21,90 12,12

F 1.058,90 1.072,43 23,30 13,53

G 1.059,05 1.072,48 23,15 13,43

H 1.055,50 1.072,49 26,70 16,99

I 1.055,55 1.072,50 26,65 16,95

J 1.055,75 1.072,55 26,45 16,80

K 1.058,70 1.072,62 23,50 13,92

L 1.060,01 1.072,66 22,19 12,65

Res 1.064,50 1.072,98 17,70 8,48

Rmin 1.073,00

Rmax 1.082,20
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7.2 Esgotamento Sanitário  
 

Para o desenvolvimento dos estudos sobre o sistema de esgotamento sanitário foi definida a Área 

de Influência Indireta como a unidade hidrográfica do Sonhim situada em parte da bacia hidrográfica do 

rio Maranhão. Para a Área de Influência Direta foi definida a bacia de drenagem do córrego Contagem, o 

qual é contribuinte do rio Maranhão. A importância da avaliação desses cursos d’água está na possível 

destinação dos esgotos sanitários depurados pela Estação de Tratamento de Esgoto a qual será utilizada 

pelo empreendimento. No cenário nacional, o índice médio de atendimento urbano de coleta de esgotos 

sanitários, para o ano de 2014, é de 57,6%, segundo informações disponibilizadas pelo Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2014). 

Com relação ao índice de atendimento à população, segundo dados do censo demográfico 2010 

realizado pelo IBGE, 88,9% das residências urbanas possuem saneamento adequado e 10,9% 

semiadequado.  

Esses dados sugerem que o Distrito Federal possui o maior índice de cobertura de saneamento 

no Brasil”(Fonte: https://www.CAESB.df.gov.br/esgoto/sistemas-de-esgotamento.html).  

O sistema de esgotamento sanitário, existente e operado pela CAESB, mais próximo do 

empreendimento é a Estação de Tratamento em Sobradinho. 

 

7.2.1 Carta Consulta 

Depois da aprovação do Estudo Preliminar de Urbanismo, foi enviada uma carta consulta à 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB para que esta se posicione sobre a 

área do empreendimento, que ratificou as informações repassadas no processo da SEDUH/DF (Processo 

SEI n.º 00390-00009209/2019-9). 

A CAESB, por meio do Termo de Viabilidade de Atendimento EPR - 20/037 (anexo), informou que 

que a região está inserida na Bacia de atendimento da ETE Sobradinho e que existem redes de 

esgotamento sanitário nas proximidades e, por tanto, será possível a sua interligação, após conclusão das 

obras da Segunda Etapa do Esgotamento Sanitário do Setor de Mansões Sobradinho, com indicação do 

ponto de interligação (SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S 194299,954; 8269545,553). 

 

7.2.2  Prognóstico do sistema de Esgotamento Sanitário  

Este item apresenta o estudo preliminar para o sistema de esgotamento sanitário do 

empreendimento em pauta. 

O presente estudo avaliou a instalação do sistema de esgotamento sanitário para o 

empreendimento em estudo em três alternativas, isto é, a disposição individual em fossas sépticas 

seguidas por valas de infiltração ou sumidouros; a implantação de um sistema independente e a 

interligação ao sistema operado pela CAESB.  

 

7.2.2.1 Parâmetros de Projeto 

De forma análoga ao item Parâmetros de Projeto de Água, para a definição das vazões de esgotos 

produzidos no empreendimento foi considerado o mesmo per capita de produção de água e os coeficientes 
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do dia e da hora de maior consumo (k1 e k2), acrescidos de: 

• Coeficiente de retorno esgoto/água c = 0,8;  

• Taxa de infiltração ti = 0,3 L/s x km; 

• Extensão média de rede L = 3,0 m/hab.  

Nesse contexto, é importante destacar que: 

A taxa de infiltração adotada é a equivalente à média admitida entre as redes públicas e os ramais 

condominiais (padrão CAESB). 

• Vazões de Projeto 

As expressões, a seguir, foram utilizadas para calcular as vazões de projeto para o 

empreendimento:  

86400

q P c
Qm L P ti c A qq

 
= +   +    

1
86400

q P c
Qd L P ti c A qq k

 
= +   +     

1 2
86400

q P c
Qh L P ti c A qq k k

 
= +   +      

onde:  

Qm = vazão média (L/s); 

Qd = vazão máxima diária (L/s); Qh = vazão máxima horária (L/s); 

q = per capita de consumo de água (L/dia x hab); P = população de projeto (hab); 

c = coeficiente de retorno esgoto/água; 

k1 = coeficiente do dia de maior consumo; k2 = coeficiente da hora de maior consumo; 

L = comprimento estimado da rede (Km/hab); ti = taxa de infiltração (L/s x Km); 

A = área comercial e/ou institucional (ha); 

qq = per capita de consumo de água por área (L/s x ha). Os resultados estão apresentados na 

Tabela a seguir. 

Tabela 34: Especificacoes técnicas  

 
 

7.2.2.2 Alternativas para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

a) Sistema de Disposição Individual por Fossas Sépticas Seguidas de Valas de Infiltração 

ou Sumidouros  

Para essa alternativa seriam implantadas fossas sépticas seguidas por valas de infiltração ou 

sumidouros no empreendimento, respeitando-se a norma técnica NBR 7229/82 (Projeto de Instalação de 

Fossas Sépticas) e as recomendações, usualmente, adotadas pela CAESB. A localização das fossas 

sépticas, das valas de infiltração e dos sumidouros deve atender às seguintes condições: 

Média Máx. Diária Máx. Horária

Per Capita                   

(l/hab/dia)
(l/dia) (L/s) (L/s) (L/s)

Consumo Residencial 488 200 0,90 1,08 1,63

Consumo Comercial 45.699,68 0,42 0,51 0,76

Consumo Institucional 6.643,00 0,06 0,07 0,11

1,39 1,67 2,50

Sistema de 

Esgotamento Sanitário

População   

(hab.)

Consumo

Total

Vazão 
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Afastamento mínimo de 30 m de qualquer fonte de abastecimento de água e a menos de 1,5 m do 

sistema de distribuição de água potável; 

Facilidade de acesso, pois existe a necessidade de remoção periódica de lodo; 

O sistema deve ser construído afastado da residência, numa distância mínima de 6 m da 

construção ou limite do terreno, devendo haver disponibilidade de pelo menos 20 m2 de área verde 

contínua e privativa; 

Possibilidade de fácil ligação a um futuro coletor público. 

Especificamente na área do empreendimento, predominam solos com boa condutividade 

hidráulica na zona vadoza. Dessa forma, a implantação de um sistema individual, constituído de fossas 

sépticas seguidas por sumidouros ou valas de infiltração, é exequível. Entretanto, a proposta urbanística 

para a área com lotes com dimensões inferiores a 600 m² indica que fossas sépticas não é a melhor opção. 

 

b) Sistema Independente 

O empreendimento em estudo situa-se na bacia de drenagem do córrego Contagem. As descargas 

fluviais, em épocas de estiagem, do córrego Contagem são reduzidas em comparação às vazões de 

esgotos previstas para o setor onde será implantado o empreendimento em estudo. Porém a vazão de 

estudo é baixa e o setor possui sistema de esgotamento por fossas em cada unidade imobiliária. Por ser 

um empreendimento planejado há possibilidade de implantar uma estação de tratamento de esgoto 

compacta.  

 

 

c) Interligação ao Sistema da CAESB 

Para a adoção dessa alternativa, o empreendimento em estudo estaria sendo atendido pelo 

sistema existente da CAESB. Para a interligação do sistema de esgotamento da área em estudo ao 

sistema de esgotamento da CAESB, sistema esse em fase de execução. 

 

7.2.2.3 Análise das Alternativas de Esgotamento Sanitário 

As alternativas estudadas para o sistema de esgotamento sanitário foram: a disposição individual 

em fossas sépticas seguidas por valas de infiltração ou sumidouros, a implantação de um sistema 

independente e a interligação ao sistema da CAESB. Na área do empreendimento predominam solos com 

condutividade hidráulica mediana na zona vadoza. 

Entretanto, a previsão de lotes multifamiliar com dimensões iguais a 600 m² com taxa de ocupação 

de 3,3 habitantes por unidade e com 24 a 30 unidades, torna inexequível a adoção da alternativa por meio 

de Fossas Sépticas. 

A melhor alternativa será a interligação ao sistema coletor da CAESB, em fase de execução. 

7.2.3 Projeto Proposto 

O sistema de Esgotamento Sanitário proposto é composto por: 

• Rede Coletora;  

As redes coletoras seguirão as recomendações da CAESB para interligação nas redes coletoras 

do projeto da Segunda Etapa do Esgotamento Sanitário do Setor de Mansões Sobradinho. 
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Tabela 35: Resultados do Dimensionamento das Redes Coletoras. 

      

 

  
 

Montante Jusante Entre PV Acumulado Escoamento Retardo Manning No trecho Acumulada D1 D2 Mínima Máxima

CI Rede CI Rede (m/m) C n (m/s) (%)

1.058,80000 20,77

1.058,80000 20,77

1.057,95000 121,05

1.057,95000 121,05

1.054,45000 139,53

1.054,45000 139,53

1.053,95000 169,40

1.053,95000 169,40

1.053,05000 207,49

1.053,05000 207,49

1.052,80000 242,91

1.052,80000 242,91

1.053,50000 277,89

1.053,50000 277,89

1.054,85000 313,87

1.054,85000 313,87

1.055,30000 350,85

1.055,30000 350,85

800 0,61 0,60 6,00 0,45000 2,60 0,00 74,84

0,570,0101,0000,400

0,190,0101,0000,400

(l/s)

8 1 9 1 1.055,30000 35,98 -0,013 0,400 1,000 0,010 0,26 1,10

Velocidade Fator H
Coeficientes VazãoDescrição dos PV's Cota Terreno Comprimento

Declividade        

do        

Terreno
(m) (m)

Montante Jusante Adotada

Fator de forma 

da seção

 Limites de Velocidades Declividade Tubo

20,771 1 2 1 1.057,95000 0,030,03 2500,400 1,000 0,0100,041

(mm) (m/s) (m/m)

Y/D
Seção

0,20000 0,80 0,00 74,980,61 0,60 6,00

100,282 1 3 1 1.054,45000 0,030,00 2500,400 1,000 0,0100,035 0,20000 0,80 0,00 74,980,61 0,60 6,00

0,02718,483 1 4 1 1.053,95000 0,61 0,60 6,000,16 500 0,20000 1,24 0,00 72,08

4 1 5 1 1.053,05000 0,400 1,000 0,0100,03029,87 0,43000 1,86 0,00 74,580,61 0,60 6,000,300,11 500

38,095 1 6 1 1.052,80000 0,300,00 5000,400 1,000 0,0100,007 0,40000 1,81 0,00 75,890,61 0,60 6,00

-0,02035,426 1 7 1 1.053,50000 0,61 0,60 6,000,26 600 0,56000 2,40 0,00 74,84

7 1 8 1 1.054,85000 0,400 1,000 0,010-0,03934,98 0,53000 2,58 0,00 74,790,61 0,60 6,000,830,26 700

0,008 0,400 1,000 0,010 0,26 1,3636,989 1 ETE 1 1.055,00000 0,00 77,490,60000 3,06800 0,61 0,60 6,00

Montante Jusante Entre PV Acumulado Escoamento Retardo Manning No trecho Acumulada D1 D2 Mínima Máxima

CI Rede CI Rede (m/m) C n (m/s) (%)

1.061,25000 56,46

1.061,25000 56,46

1.059,75000 112,21

1.059,75000 112,21

1.059,65000 179,34

1.059,65000 179,34
0,00 74,920,42000 2,30700 0,61 0,60 6,000,085 0,400 1,000 0,010 0,25 0,743 2 4 1 1.053,95000 67,13

0,43000 2,10 0,00 74,690,60 6,000,010 0,25 0,50 600 0,612 2 3 2 1.059,65000 55,75 0,002 0,400 1,000

0,10700 1,05 0,00 74,780,61 0,60 6,001,000 0,010 0,25 0,25 6001 2 2 2 1.059,75000 56,46 0,027 0,400

(m) (m) (l/s) (mm) (m/s) (m/m)

Montante Jusante Adotada
Y/D

Seção Fator de forma 

da seção

 Limites de Velocidades Declividade Tubo
Velocidade Fator H

Descrição dos PV's Cota Terreno Comprimento
Declividade        

do        

Terreno

Coeficientes Vazão

Montante Jusante Entre PV Acumulado Escoamento Retardo Manning No trecho Acumulada D1 D2 Mínima Máxima

CI Rede CI Rede (m/m) C n (m/s) (%)

1.058,05000 52,85

1.058,05000 52,85

1.058,15000 118,33

1.058,15000 118,33
0,75100 2,78 0,00 74,980,60 6,000,010 0,33 0,66 600 0,612 3 9 1 1.055,30000 65,48 0,044 0,400 1,000

0,19000 1,39 0,00 74,770,61 0,60 6,001,000 0,010 0,33 0,33 6001 3 2 3 1.058,15000 52,85 -0,002 0,400

(m) (m) (l/s) (mm) (m/s) (m/m)

Montante Jusante Adotada
Y/D

Seção Fator de forma 

da seção

 Limites de Velocidades Declividade Tubo
Velocidade Fator H

Descrição dos PV's Cota Terreno Comprimento
Declividade        

do        

Terreno

Coeficientes Vazão
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7.3 Energia Elétrica  
 

A Área de Influência Indireta para a análise do sistema de distribuição de energia elétrica abrange 

todo o Distrito Federal, porque a sua operação é integrada. Para a Área de Influência Direta foi definido o 

perímetro proposto de ocupação urbana e áreas limítrofes. 

A concessão para distribuição de energia elétrica da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A abrange todo o 

Distrito Federal, com uma área de 5.782,78 km², dividida em 31 regiões administrativas, ao longo das quais 

estão instaladas as linhas, subestações e redes da empresa.  

O suprimento de energia ao Distrito Federal é realizado principalmente a partir das instalações de 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, pelas subestações Samambaia - 500/345/138 kV, Brasília Sul - 

345/138 kV e Brasília Geral 230/34, 5 kV, com capacidades de 450 MVA, 900 MVA e 180 MVA, 

respectivamente. As subestações de Samambaia e Brasília Sul atendem também cargas da CELG de 

municípios limítrofes ao sul do Distrito Federal.  Além das subestações de FURNAS, o suprimento de 

energia ao DF é realizado também pela Usina Hidrelétrica do Paranoá e pela Usina Hidrelétrica Corumbá 

IV, e ainda eventualmente pela Usina Térmica (SIA), as quais estão diretamente conectadas ao sistema 

de distribuição da CEB.  

A CEB possui atualmente 29 subestações de distribuição, sendo 10 atendidas em 138 kV, 3 

atendidas em 69 kV e 16 em 34,5 kV. Para interligação das subestações, entre si e ao sistema supridor, 

dispõe-se de linhas de subtransmissão nas tensões de 138, 69 e 34,5 kV.  

Por meio dos indicadores de perdas técnicas e não técnicas, a CEB faz o acompanhamento de 

ligações clandestinas e fraudes no seu sistema de fornecimento (adulterações de equipamentos de 

medição, desvios, manipulação de leituras e ligações desordenadas). 

Alguns fatores, já diagnosticados pela empresa, contribuem com o aumento desses índices, dentre 

os quais podemos citar: 

• Invasões por loteamentos irregulares na Área de Proteção Ambiental – APA do Planalto 

Central, onde está inserido o Distrito Federal, com a ocupação de comércios e residências 

e a concessionária é impedida de construir rede de distribuição para regularização dessas 

ligações, por questões de regulação ambiental; 

• Impedimento de leitura por portão fechado. 

O mercado de energia elétrica do Distrito Federal registrou, em 2008, aumento de 6,1% em relação 

ao mesmo período de 2007, atingindo 4.553 GWh, o que implica um desvio de -0,02% entre o previsto e 

o verificado. Em todo o Brasil, o crescimento do consumo foi de 3,8%. 

O acréscimo no mercado do DF, maior que o nacional, deve-se, principalmente, ao crescimento 

de 4,7% na classe residencial, que teve participação de 39,2% no consumo total. 

Esse desempenho pode ser atribuído tanto ao aumento de 4,1% no número de consumidores residenciais, 

equivalente a 27,4 mil novas ligações, quanto ao crescimento do nível do consumo médio mensal, que 

passou de 213 para 215 kWh/mês. 
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7.3.1 Carta Consulta 

Depois da aprovação do Estudo Preliminar de Urbanismo, foi enviada uma carta consulta à CEB 

DISTRIBUIÇÃO S.A para que esta se posicione sobre a área do empreendimento, manifestou pela Carta 

n.º 1634/2021-CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC (ANEXO) que poderá fornecer energia, desde que apresente 

projeto elétrico, em conformidade com a normas técnicas. 

 
7.4 Resíduos Sólidos 
 

A Área de Influência Indireta para a análise do sistema de resíduos sólidos abrange todo o Distrito 

Federal, porque a sua operação consiste em atividades integradas. Para a Área de Influência Direta foi 

definido o perímetro proposto de ocupação urbana e áreas limítrofes. De acordo com sua origem, há quatro 

tipos de lixo: residencial, comercial, público e de fontes especiais. Entre os últimos se incluem, por 

exemplo, o lixo industrial, o hospitalar e o radioativo, que exigem cuidados especiais em seu 

acondicionamento, manipulação e disposição final. Juntos, os tipos residenciais e comerciais constituem 

o chamado lixo domiciliar que, com o lixo público (resíduos da limpeza de ruas e praças, entulho de obras 

etc.), representam a maior parte dos resíduos produzidos nas cidades. 

Segundo dados do IBGE (2000), dos resíduos gerados diariamente no Brasil, apenas 79,9% são 

coletados, com pior índice no Nordeste do País, onde cerca de 40% do total gerado não é coletado, e o 

melhor no Sudeste, com aproximadamente 10% sem coleta. Do total apenas 28% têm um destino 

adequado, sendo 23% em aterros (nem todos sanitários), 3% em sistemas de compostagem e 2% 

reciclados. 

No Distrito Federal, não existem dados estatísticos de quantificação e caracterização de todos os 

resíduos especiais e perigosos gerados, sobretudo quanto aos resíduos industriais e resíduos eletrônicos. 

Porém, no que diz respeito aos lodos gerados nas estações de tratamento de esgotos domésticos em 

operação em todo o DF, a CAESB informou que anualmente são geradas cerca de 24.000 toneladas de 

lodo seco. Além disso, são gerados nas 2 (duas) estações de tratamento de água em operação no DF 

uma média anual de 300 toneladas de lodo desidratado, sendo este utilizado na recuperação de áreas 

degradadas (PDRSDF, 2008). 

O Plano Diretor de Resíduos Sólidos do DF (PDRSU) regulamentado pelo Decreto n° 29.399, de 

14 de agosto de 2008, orienta ações integradas de gestão de resíduos para os próximos 30 anos no DF, 

seus investimentos e as políticas públicas a serem adotadas, principalmente em relação ao tratamento e 

ao destino final do resíduo coletado no DF. Atualmente cerca de 2.000 toneladas/dia de resíduo 

domiciliar/comercial são coletados pelas empresas terceirizadas pelo SLU (PDRSDF, 2008).   

Deve-se levar em consideração que pela Constituição Federal e Lei n°11.445, de 05 de janeiro de 

2007, cabe ao Distrito Federal promover e realizar com eficiência e eficácia a limpeza urbana e o manejo 

de resíduos sólidos em seu conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destino final do resíduo domiciliar urbano e do resíduo originário da 

varrição e limpeza corretiva de vias e logradouros públicos em todo território do Distrito Federal, portanto, 

novas áreas urbanizadas já estão incluídas neste escopo.  

Por fim, o SLU possui a obrigação de cobrir toda a nova região do DF com coleta domiciliar e 
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coleta seletiva e a estrutura técnica, física e os custos unitários dos serviços (e monitoramentos) são 

atribuições desta Autarquia (Decreto n° 27.898/2007). Todo o “lixo” coletado no Distrito Federal tem como 

destino final os processos de compostagem, incineração ou aterramento. A principal finalidade do 

processo de compostagem é a conversão da parte biodegradável do resíduo urbano, cerca de 50% em 

peso, em composto orgânico, destinado a agricultura. 

O resíduo recebido na usina de compostagem passa inicialmente por uma etapa de separação de 

recicláveis, onde são retirados manualmente plásticos, vidros, papel, papelão, latas, metais ferrosos e não 

ferrosos, ao longo de esteiras transportadoras, e em seguida enviadas para a seção de compostagem 

propriamente dita. Os resíduos coletados no Distrito Federal podem ter os seguintes destinos: 

• Serviço de Operação da Usina Central de Tratamento de Lixo – SOUCTL, na cidade de 

Ceilândia, onde o lixo, após triagem para separação dos materiais recicláveis, passa por 

um processo de compostagem, transformando-se em composto utilizado como fertilizante 

de solo. 

• A fabricação de fertilizantes ou adubos, a partir de resíduos sólidos consiste na 

degradação da matéria orgânica por microrganismos aeróbicos. O húmus resultante 

contém de 1% a 3% de nitrogênio, fósforo e potássio. 

• Serviço de Operação da Usina de Tratamento de Lixo – SOUTL, localizado na Asa Sul, 

com um tratamento semelhante da anterior. 

• Serviço de Operação da Usina de Incineração de Lixo Especial – SOUILE, situada na 

Ceilândia, destina-se à incineração dos lixos especiais, como hospitalar, animais mortos, 

psicotrópicos, remédios vencidos, etc. Os incineradores convencionais são fornos, nos 

quais se queimam os resíduos. Além de calor, a incineração gera dióxido de carbono, 

óxidos de enxofre e nitrogênio, dioxinas e outros contaminantes gasosos, cinzas voláteis 

e resíduos que não se queimam. Caso os dejetos não sejam queimados de forma correta, 

produzem fumaça tóxica ou não são eliminados completamente e continuam a contaminar 

o meio ambiente. 

• Unidade Central de Coleta Seletiva – UCCS, nas proximidades da SOUTL, tendo a 

finalidade de receber o lixo seco coletado nas Asas Sul e Norte do Plano Piloto. 

• Unidade Experimental de Compostagem e Reciclagem de Brazlândia – UECRBR, situada 

em Brazlândia, trabalha na produção de compostos orgânicos e materiais recicláveis, em 

parceria com a Associação de Catadores de Lixo de Brazlândia. 

• Estações de Transferência de Lixo - são locais onde os caminhões coletores transferem 

sua carga para veículos com carrocerias de maior capacidade que seguem até o destino 

final. Têm como objetivo reduzir o tempo gasto de transporte e consequentemente os 

custos com o deslocamento do caminhão coletor, desde o ponto final do roteiro até o local 

de disposição final do lixo. Existem quatro Estações de Transferência de Lixo no Distrito 

Federal, a saber: Sobradinho, Gama, Asa Norte e Asa Sul. Esta solução foi empregada 

no Distrito Federal, considerando as longas distâncias entre os pontos de coleta e as 

usinas de tratamento. O lixo é transferido para carretas especialmente projetadas e 
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construídas com capacidade para 70 m³ de lixo solto, o que possibilita a diminuição dos 

custos operacionais. 

• Aterro Controlado do Jóquei – local de disposição de 1.500 t/dia de lixo, situado às 

margens da via Estrutural, entre o SCIA e o córrego Cabeceira do Valo. 

O presente estudo ambiental enfatiza que, quando da finalização dos serviços de infraestrutura no 

local em estudo (pavimentação e sistema de drenagem, principalmente), tem-se a necessidade da 

previsão de atividades de limpeza urbana na área de influência direta, a fim de reduzir o aporte de resíduos 

sólidos, bem como de particulados e sedimentos, para o sistema de drenagem pluvial e, 

consequentemente, para os corpos hídricos receptores (poluição hídrica).  

A gestão da drenagem urbana no Distrito Federal, segundo o Plano Diretor de Drenagem Urbana 

do Distrito Federal – PDDU (2009) tem como objetivo compatibilizar a urbanização e sua infraestrutura 

com o escoamento pluvial de forma a evitar impactos sobre a sociedade e o meio ambiente.  

É importante salientar que a qualidade da água pluvial é essencial para reduzir o aporte de 

poluentes ao corpo hídrico receptor. A contaminação da água pluvial ocorre pela lavagem das superfícies 

e o transporte de sólidos. Grande parte dos poluentes está agregada aos sedimentos. Assim, reduzindo 

os sedimentos é possível reduzir os poluentes pluviais.  

Essa qualidade depende de vários fatores: limpeza urbana e sua frequência, da intensidade da 

precipitação e sua distribuição temporal e espacial, da época do ano e do tipo do uso da área urbana.  

A varrição é de fundamental importância, pois sua execução dá aspecto de cidadania, evitando 

imagem de cidade suja, obstrução das galerias pluviais, bocas de lobo e assoreamento dos rios.  

Dessa forma, na medida em que os sistemas de coleta e limpeza urbana são ineficientes, o volume 

de resíduos que chegam à drenagem aumenta com consequência para a drenagem e meio ambiente. O 

impacto na drenagem é devido à obstrução ao escoamento e a degradação do meio ambiente.  

7.4.1 Carta Consulta 

Depois da aprovação do Estudo Preliminar de Urbanismo, foi enviada uma carta consulta ao 

SLU/DF, que informou da possibilidade de atendimento, conforme descrito na Ofício n.º 117/2021-

SLU/PRESI e os despachos da área técnicas (anexos). 

 

7.5 Sistema de Drenagem    
 

De forma geral, os sistemas de drenagem urbana existentes no Distrito Federal foram implantados 

utilizando bases conceituais de um sistema tradicional, sendo constituído de: sarjetas, canaletas, bocas 

de lobo, galerias, poços de visitas e lançamento final. No que se refere à captação, a NOVACAP tem 

adotado ao longo do tempo uma padronização, objetivando aperfeiçoar a eficiência quanto ao volume de 

água captado e à redução dos custos. Quanto às redes já implantadas, são compostas de condutos 

circulares, variando de 400 a 1.500 mm de diâmetro e de galerias quadradas, construídas em concreto 

armado, com lados de 1,65 a 3,00 m. Essa padronização tem a finalidade de facilitar a execução das 

mesmas e de reduzir custos. 

As cidades regularizadas no Distrito Federal possuem sistemas de drenagem tradicionais, os quais 

não minimizam adequadamente os impactos ambientais negativos, provenientes do lançamento de 
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descargas nos cursos d’água com elevada velocidade e com grande quantidade de particulados. Tal fato 

implica, dentre outros, a erosão de base e o assoreamento de corpos hídricos. 

 

7.5.1 Carta Consulta  

Depois da aprovação do Estudo Preliminar de Urbanismo, foi enviada uma carta consulta à 

NOVACAP, que informou que não existem interferências com redes de drenagem pluvial implantadas e 

que o projeto de drenagem do empreendimento deverá atender a Resolução n.º 09, da ADASA, conforme 

descrito nos despacho técnicos, encaminhadas pelo Ofício Nº 2212/2021 - NOVACAP/PRES/SECRE 

(ANEXO). 

7.5.2 Prognostico de Drenagem Urbana e Predial 

 
De forma a atender os critérios e as recomendações para o sistema de drenagem pluvial, o 

empreendimento deverá prever dispositivos de recarga artificial e de retenção de águas pluviais para áreas 

superiores a 600m², estas soluções deverão ser instaladas nos lotes registrados em cartório, ou projeção, 

devendo ser mantido a permeabilidade com cobertura vegetal. 

O empreendimento possui 3,2587 ha, dividido em 4 grandes áreas conforme pode ser observado 

na figura a seguir (áreas residencial, comercial, misto e institucional). 
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• Área Residencial: A área residencial possui 11.356,30m², com cinco projeções de 600,00m², 

totalizando 3.000,00m²; 

• Área Comercial: A área comercial possui 7.893,41m², com uma projeção de 4.705,85m²; 

• Área Misto: A área de uso misto possui 3.272,09m², com uma projeção de 2.175,00m²; 

• Área de Uso Institucional: Área de uso institucional possui 3.963,67m², com uma projeção de 

2.776,61m². 

    Desta forma teremos os seguintes volumes de armazenamento por áreas de 

construção: 

Tabela 36: Volumes de Armazenamento. 

Descrição 
Área Vazão Máxima de 

Lançamento (l/s)  
Reservatório de 
Quantidade (m³) Terreno Projeção 

1 - Residencial 11.356,30 3.000,00 7,32 0,37 

2 - Comercial 7.893,41 4.705,85 11,48 1,32 

3 - Misto 3.272,09 2.175,00 5,31 0,68 

4 - Institucional 3.963,67 2.776,61 6,77 0,92 

Total 26.485,47 12.657,46 30,88 2,85 

 
A área total das edificações incluído os arruamentos, estacionamentos e calçadas é de 

2,6634ha. 

Tabela 37: Área Total Empreendimento. 

Descrição 
Área Vazão Máxima de 

Lançamento (l/s)  
Reservatório de 
Qualidade (m³) Terreno Projeção 

Empreendimento 3,26 2,66 64,99 93,94 

Diante do exposto cada projeção deverá possuir o reservatório de quantidade e no ponto mais 

baixo do empreendimento deverá ser instalado um reservatório de qualidade. 

As áreas necessárias para a instalação dos reservatórios serão de:  

Descrição 
Profundidade 

(m) 
Área  
(m²) 

1 - Residencial 1,5 105,41 

2 - Comercial 1,5 165,34 

3 - Misto 1,5 76,42 

4 - Institucional 1,5 97,56 

Total 1,5 444,73 

 

Descrição 
Profundidade 

(m) 
Área  
(m²) 

Empreendimento 1,5 935,81 
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A área destinada para a drenagem urbana é de 1.210,00m², sendo suficiente para atender a 

necessidade do reservatório de qualidade, conforme pode ser observado na figura a seguir. 

 
Figura 41: Área destinada a contenção de águas pluvias. 

 
 
7.5.2.1 Método de Cálculo 

Para o dimensionamento do sistema de drenagem pluvial, o mesmo será calculado através das 

recomendações contidas no Termo de Referência da NOVACAP.  

• Equação IDF; 

 

0,16

0,815

21,7

( 11)

F
i

tc


=

+
  

Onde: i = Intensidade da chuva (mm/min); 

  F = Período de Retorno (10 anos); 

  tc = Tempo de concentração (15 min). 

• Coeficiente de escoamento superficial: 0,40. 

• Declividade mínima: 0,5%. 

• Velocidades: 

Mínima = 1,0 m/s; 

Máxima = 6,0 m/s. 

 

7.5.2.2 Metodologia de Cálculo 

O método de cálculo a ser utilizado para a determinação da vazão de projeto das redes é o 

Racional. Com coeficiente de retardo (k=0).  
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Foi considerada a caixa da via como equipamento de drenagem, prevendo uma faixa de 3,00 m 

livre de inundação. O dimensionamento hidráulico das galerias considerou a formula de Manning, com 

os seguintes coeficientes de rugosidade: 

• Tubos circulares:   0,015; 

• Canais e galerias retangulares: 0,13. 

As redes foram dimensionadas para um tirante de 0,82 vezes o diâmetro. 

 

7.5.2.3 Redes Existentes 

A rede existente de drenagem fica localizada sob a via DF-420 via esta que está ao sul da área de 

estudo.   

 

Figura 42: Boca de Lobo na Via DF-420.  

(Fonte: imagem retirada do Google Earth Pro em 07/08/2017 as 19:00) 

Também existe sistema de drenagem no elevado, que faz o acesso entre as vias DF-150 e DF-

420, que também está ao sul da área de estudo.  

 

Figura 43: Bocas de Lobo no Elevado entre as Vias DF-150 e DF- 420.  

(Fonte: imagem retirada do Google Earth Pro em 07/08/2017 as 19:00) 

No desenvolvimento dos projetos de drenagem deve ser solicitado o cadastro das redes existentes 

junto a NOVACAP, de forma a compatibilizar as redes projetadas e existentes. 

Entretanto, fundamentando-se nos aspectos técnicos apresentados nas redes coletoras que 
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interferem com a área em estudo (cotas de terreno e fundo, diâmetro e declividade de tubulações, 

material, etc.), foi realizada uma análise prévia da capacidade instalada do sistema de drenagem e, no 

caso de insuficiência do sistema existente, a indicação do trecho de intervenção e a previsão das novas 

tubulações para absorver as águas pluviais incidentes e coletadas na área do novo parcelamento. 

Como as redes existentes são anteriores ao ano de 2010, essas foram dimensionadas 

considerando o tempo de recorrência de 5 anos, tempo esse que não é mais utilizado pela NOVACAP, 

que adotou 10 anos para o tempo de recorrência. Nesse sentido, utilizando os mesmos critérios de projeto 

adotados pela NOVACAP (método de cálculo, tempo de recorrência, etc.) e os dados do cadastro técnico 

fornecido da área (declividade do terreno, cotas de terreno, etc.), alterando apenas o Tempo de 

Recorrência. Dos dispositivos para reduzir o escoamento superficial com a ocupação urbana na área em 

estudo. 

 

7.5.3 Projeto Proposto 

O presente estudo ambiental sugere:  

• Armazenamento na fonte, com a instalação de telhados verdes; 

• Infiltração no solo local com: 

• Recarga artificial em áreas verdes, a proposta refere-se à execução de canteiros rebaixados, 

com desníveis inferiores a 30 cm, em relação aos níveis das calçadas. Essas áreas deverão ser 

gramadas com o objetivo de permitir a infiltração das águas pluviais; 

• Pavimentos permeáveis, com armazenamento da água em reservatórios sob os pavimentos pelo 

tempo necessário para a sua infiltração no solo ou funcionar como reservatório de detenção; 

• Poços de infiltração dentro da malha urbana; 

• Trincheiras de infiltração abaixo dos passeios, sendo uma variação da infiltração superficial, onde 

as águas pluviais escoadas são armazenadas nas trincheiras e de onde passam a escoar 

lentamente, favorecendo a redução dos volumes escoados e das vazões máximas de enchentes. 

Dentre todos os dispositivos listados, o presente estudo sugere as trincheiras de infiltração, por 

ser um sistema mais pesquisado e utilizado no Brasil. Nesse sentido, algumas pesquisas são relatadas 

a seguir.  

Segundo Bucharles et al (2007), as trincheiras de infiltração são constituídas por valetas 

preenchidas por material granular com índice de vazios em torno de 40% (seixo, brita, pedra-de-mão ou 

outro). Um filtro de geotêxtil é colocado envolvendo o material de enchimento, sendo recoberto por uma 

camada de material granular, formando uma superfície drenante. Além da função estrutural, o geotêxtil 

impede a entrada de finos no dispositivo, reduzindo o risco de colmatação precoce e podendo trabalhar, 

ainda, como filtro anticontaminante. 

Segundo Passarini et al (2007), além de ter uma relação harmônica de custo e benefício, redução 

do volume de escoamento superficial, ganho paisagístico, possibilidade de recarga do lençol freático e 

melhoria da qualidade das águas pluviais, as trincheiras, ainda permitem que o espaço seja utilizado para 

outras atividades. Os benefícios das trincheiras podem ser descritos como: 

• O processo apresenta um excelente efeito de limpeza biológica; 
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• Implicações técnicas reduzidas; 

• Simplicidade de manutenção; 

• As trincheiras de infiltração também podem ser usadas como zonas úmidas em períodos de seca 

ou áreas verdes de lazer. 

Segundo Goldenfum (2007) e Bucharles et al (2007), trincheiras de infiltração ou percolação não 

são recomendáveis nos seguintes casos: 

• Profundidade do lençol freático no período chuvoso menor que 1,20 m, abaixo do fundo do leito 

de percolação; 

• Camada impermeável a 1,20 m ou menos do fundo do leito de percolação; 

• O leito de percolação está preenchido (ao menos que este preenchimento seja de areia ou 

cascalho limpos); 

• Os solos superficiais e subsuperficiais são classificados, segundo o SCS, como pertencentes aos 

grupos hidrológicos C ou D; 

• O solo suporte deve apresentar taxas mínimas de infiltração de 12 mm/h (solo natural) e de 8 

mm/h (solo saturado); e 

• Não devem ser instaladas sobre aterros ou em terrenos de grande declividade. 

Segundo Passarini et al (2007), as águas de origem pluvial possuem carga poluente equivalente 

à carga poluente presente nos esgotos sanitários, não podendo ser desprezada quando se trata da 

qualidade do meio receptor (em geral os cursos d‟água do meio urbano). 

A diferença crucial é que a poluição transportada pelas águas do escoamento pluvial é composta, 

essencialmente, por materiais em suspensão e metais pesados. Esses autores relatam como eficiência 

da trincheira de infiltração, uma redução de 60 a 69% para diversos poluentes e, 98% na remoção de 

bactérias. A poluição de águas pluviais pode ter como consequência a contaminação do solo, do lençol 

freático e corpos receptores e a disseminação de doenças. 

Análise de Drenagem Pluvial 

O atual estudo propõe a concepção de um sistema de drenagem na área do empreendimento em 

uma sub-bacia de contribuição e caracterizado, fundamentalmente, por: 

• bocas de lobo; 

• rede coletora; 

• galerias; 

• trincheiras de infiltração sob passeios; 

• bacia de detenção/qualidade; 

• dissipador de energia; 

• interligação ao sistema de drenagem pluvial existente na cidade de Sobradinho, mas com 

ampliações para elevar a sua capacidade de escoamento; 

• ampliação de dissipadores de energia tipo impacto já existentes para suportar os lançamentos 

novos no córrego Contagem. 

É importante ressaltar, que o atual estudo ambiental não estabeleceu um traçado definitivo para a 
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rede coletora proposta, pois as avaliações hidráulicas realizadas deverão ser aprimoradas quando do 

projeto de drenagem pluvial para o novo setor, assim que o projeto urbanístico for aprovado junto ao 

órgão competente. O projeto de Drenagem será submetido a NOVACAP para aprovação. 
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Tabela 38: Dados técnicos de projeto. 

 

 

Montante Jusante Entre PV Acumulado Acumulada Escoamento Retardo Manning Recorrência Concentração Estimada No trecho D1 D2 Mínima Máxima Adotada Montante Jusante Montante Jusante Montante Jusante

PV Rede PV Rede Inteira + Quebrada (m/m) (m²) (ha) (m²) (ha) (ha) C n (anos) (s) (l/s/ha) m/m (m/s) (%)  (m)

1.060,35530 56,69 57,69 1059,8553 1060,0553

1.060,35530 56,69 57,69 1059,8553 1060,0553

1.057,27136 112,04 113,04 1056,5106 1056,7106

1.057,27136 112,04 113,04 1056,5106 1057,1106

1.057,43367 172,64 173,64 1056,2892 1056,8892

1.057,43367 172,64 173,64 1055,2892 1055,8892

1.053,93416 219,72 220,72 1053,4713 1054,0713

1.053,93416 219,72 220,72 1052,4713 1053,0713

1.052,75812 245,48 246,48 1052,0005 1052,6005

1.052,75812 245,48 246,48 1052,0005 1052,6005

1.052,56331 281,26 282,26 1051,8202 1052,4202

1.052,56331 281,26 282,26 1051,8202 1052,4202

1.053,63697 328,58 329,58 1051,5697 1052,1697

1.053,63697 328,58 329,58 1051,5697 1052,1697

1.055,00000 378,58 379,58 1051,1675 1051,7675

1.055,00000 378,58 379,58 1051,1675 1051,7675

1.054,92193 428,58 429,58 1050,7575 1051,3575

1.054,92193 428,58 429,58 1050,7575 1051,3575

1.054,13350 475,24 476,24 1050,3625 1050,9625

1.054,13350 475,24 476,24 1050,3625 1050,9625

1.054,87278 536,09 537,09 1050,0079 1050,6079

1.054,87278 536,09 537,09 1050,0079 1050,6079

1.052,85497 574,93 575,93 1049,5515 1050,1515

1.052,85497 574,93 575,93 1049,5515 1050,1515

1.050,00000 632,05 633,05 1049,2719 1049,8719

1.050,00000 632,05 633,05 1049,2719 1049,8719

1.050,00000 691,01 692,01 1048,8720 1049,4720

1.050,00000 691,01 692,01 1048,8720 1049,4720

1.047,09258 735,72 736,72 1046,5137 1047,1137

1.047,09258 735,72 736,72 1046,5137 1047,1137

1057,5000 65,06 66,06 1056,0000 1056,6000

1057,5000 65,06 66,06 1056,0000 1056,6000

Declividade 

Tubo

78,02 1052,7470 1053,3470 1,50 -0,180,0500 1,94 0,010,61 1,00 6,00302,54 30,72 1,00 6000,25 0,400 1,000 0,015 1 600,005,06 0,076 2538,3580 0,25 0,0065,06 3 +1 2 6 1 1052,5633

0,58 -1,004,65 0,08 35,69 1042,5343 1043,13430,08900600 0,61 1,00 6,0010 963,53 355,68 428,89 0,000,00 3,01 0,400 1,000 0,01536 + 15,72 0,124 0,0015 1 Lanç. 1 1.041,53822 44,71

1046,5137 1047,1137 1,13 0,580,04000 3,45 0,13 44,080,61 1,00 6,00432,60 0,00 6000,400 1,000 0,015 10 946,45 358,760,049 0,00 0,00 3,0158,96 34 + 11,0114 1 15 1 1.047,09258

0,73 1,131,80 0,31 79,84 1048,8720 1049,47200,00700600 0,61 1,00 6,0010 914,76 364,64 439,68 0,000,00 3,01 0,400 1,000 0,01531 + 12,05 0,000 0,0013 1 14 1 1.050,00000 57,12

1049,2719 1049,8719 3,30 0,730,00720 1,83 0,31 79,660,61 1,00 6,00444,58 0,00 6000,400 1,000 0,015 10 893,50 368,700,074 0,00 0,00 3,0138,84 28 + 14,9312 1 13 1 1.050,00000

4,86 3,301,86 0,31 79,47 1049,5515 1050,15150,00750600 0,61 1,00 6,0010 860,85 375,14 452,34 0,000,00 3,01 0,400 1,000 0,01526 + 16,09 0,033 0,0011 1 12 1 1.052,85497 60,85

1050,0079 1050,6079 3,77 4,860,00760 1,88 0,31 79,880,61 1,00 6,00458,45 0,00 6000,400 1,000 0,015 10 836,01 380,20-0,016 0,00 0,00 3,0146,65 23 + 15,2410 1 11 1 1.054,87278

4,16 3,771,91 0,31 79,58 1050,3625 1050,96250,00790600 0,61 1,00 6,0010 809,88 385,70 465,08 0,000,00 3,01 0,400 1,000 0,01521 + 8,58 0,016 0,009 1 10 1 1.054,13350 50,00

1050,7575 1051,3575 3,83 4,160,00820 1,95 0,31 79,320,61 1,00 6,00471,81 0,00 6000,400 1,000 0,015 10 784,20 391,280,002 0,00 0,00 3,0150,00 18 + 18,588 1 9 1 1.054,92193

2,07 3,831,98 0,30 79,06 1051,1675 1051,76750,00850600 0,61 1,00 6,0010 760,30 396,64 478,27 76,680,00 3,01 0,400 1,000 0,01516 + 8,58 -0,029 4833,1470 0,487 1 8 1 1.055,00000 47,32

1051,5697 1052,1697 0,74 2,070,00700 1,77 0,28 75,230,61 1,00 6,00406,32 44,74 6000,400 1,000 0,015 10 740,06 401,31-0,030 2786,8730 0,28 0,00 2,5335,78 14 + 1,266 1 7 1 1.053,63697

0,76 0,741,72 0,26 69,48 1051,8202 1052,42020,00700600 0,61 1,00 6,0010 725,09 404,84 364,76 32,920,00 2,25 0,400 1,000 0,01512 + 5,48 0,008 2033,1420 0,205 1 6 1 1.052,56331 25,76

1,001052,0005 1052,6005 1,46 0,760,01000 1,93 0,20 58,000,61 1,00 6,00336,69 85,48 6000,400 1,000 0,015 10 700,67 410,750,025 5202,3520 0,52 0,00 2,0547,08 10 + 19,724 1 5 1 1.052,75812

2,14 0,46 1,002,71 0,09 36,07 1053,4713 1054,07130,03000600 0,61 1,00 6,0010 678,34 416,33 254,62 162,370,00 1,53 0,400 1,000 0,0158 + 12,64 0,058 9750,2600 0,983 1 4 1 1.053,93416 60,60

1056,2892 1056,8892 0,76 1,140,00400 1,00 0,09 36,530,61 1,00 6,0095,49 32,12 6000,400 1,000 0,015 10 622,86 430,95-0,003 1863,1580 0,19 0,00 0,5555,36 5 + 12,042 1 3 1 1.057,43367

1056,7106 0,50 0,760,05900 2,48 0,29 76,59 1056,51061,00 6,0064,31 600 0,611,000 0,015 10 600,00 437,31 64,313676,1980 0,37 0,00 0,37 0,40056,69 2 + 16,69 0,0541 1 2 1 1.057,27136

(m)(l/s) (mm) (m/s) (m) (m)

Montante Jusante Estaca No Trecho Secundária

Geratriz Inf. Tubo Geratriz Sup. TuboY/D

Cota
Profundidade do PV

Degrau
Seção Fator de forma 

da seção

 Limites de Velocidades
Velocidade Fator H

Área de Contribuição do PV Coeficientes Tempo 
Intensidade          

da          

Chuva

VazãoDescrição dos PV's Cota Terreno Comprimento
Distância 

entre PV's

Declividade        

do        

Terreno
(m) (m)
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8. PROGNOSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

O prognóstico ambiental de uma atividade potencialmente poluidora, em especial, 

parcelamento do solo inserido em área urbana consolidado na Região Administrativa de 

Sobradinho II possuem impactos potenciais diversificados e/ou cumulativo aos meios biótico, 

físico e socioeconômico. 

Assim, faz necessário à realização de uma análise integrada, que considere a situação 

atual de ocupação (desabitado e com ecossistema natural descaracterizado) e as modificações 

potenciais ao meio ambiente propostas no estudo preliminar, para obtenção de entendimento 

contextualizado e interativo dos impactos positivo e negativos decorrentes da instalação e 

operação do empreendimento. 

 Desta forma, a avaliação dos impactos ambientais foi realizada adotando os graus de 

significância das interações da implantação/operação do empreendimento com meio ambiente, 

considerando a situação do ecossistema registrado no diagnóstico ambiental (Item 5), diretrizes 

estabelecidas pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e critérios 

adotados pela legislação Ambiental (Leis /Decretos Federais e Distritais / Resoluções CONAMA), 

resultando na identificação e qualificação dos  impactos ambientais.  

 

8.1 Identificação e Qualificação dos Impactos 
 

A metodologia adotada para identificação dos impactos ambientais utilizou como base os 

conceitos e definições da Série NBR 14000, em especial a NBR 14001, que por essência exige 

um compromisso do empreendedor, no caso, do proprietário, quanto à mitigação dos impactos 

negativos reversíveis, medidas compensatórias para aqueles irreversíveis. 

Nesse sentido foram identificados os aspectos e impactos ambientais decorrentes da 

atividade potencialmente poluidora, tratada neste estudo, (parcelamento do solo), conforme 

definido no § 1º artigo 2º da Resolução CONAMA nº 237/97.   

 
(...)Art. 2º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os 
empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, 
sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. § 1º- Estão sujeitos ao 
licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no 
Anexo 1, parte integrante desta Resolução 

.....atividades diversas - parcelamento do solo.....(..) 

De acordo com a NBR ISO 14001, aspecto ambiental é um elemento das atividades, 

produtos ou serviços de uma organização que possa interagir com o meio ambiente, no caso 

específico, execução de obras de urbanização; e impacto ambiental é qualquer mudança no 
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meio ambiente, quer adversa, quer benéfica, total ou parcial, resultante das atividades, produtos 

ou serviços de uma organização.  

Os impactos ambientais levantados foram demonstrados, conforme requerido no Termo 

de Referência (Item 8), tendo sua análise dividida para os meios biótico, físico e socioeconômico, 

concebida nos preceitos ecológicos de entradas e saída do sistema (meio ambiente) INPUT / 

OUTPUT, conforme o diagrama/Figura 40:  

INPUT    OUTPUT 

Aspectos 
Ambientais 

 Meio 
Ambiente 

 Impacto 
Ambiental 

Intervenções 
(Obras) 

 Processo  
Alterações no 
Meio Natural 

          Fonte: NBR ISO 14.001 

Figura 44: Preceitos Ecológicos de Entrada e Saída do Sistema (Meio Ambiente) 

Vale salientar, que considerando o contexto urbano que área se encontra e seu estado de 

ocupação atual, o Estudo Preliminar de Urbanismo proposto para o parcelamento do solo, configura-se 

como aspecto de alta significância na potencialização dos impactos ambientais positivos e uma 

considerável medida mitigadora para os impactos negativos identificados, para os meios bióticos, físicos 

e socioeconômicos.  

 

8.2 Meio Biótico 
No meio biótico, os aspectos ambientais decorrentes da implantação/operação do 

empreendimento seriam basicamente à supressão da cobertura vegetal, acarretando perda de 

biodiversidade, destruição de habitat da fauna local, vulnerabilidade quanto ao processo erosivo 

e consequente diminuição das vazões e qualidade da água dos corpos hídricos contidos na bacia 

de contribuição da área em estudo.  

O grau de significância de cada impacto foi discutido através do cruzamento dos dados 

obtidos no diagnóstico ambiental (Item 5), principalmente considerando a situação dos  

ecossistemas da AID e AII. A Tabela 39 apresenta um resumo sistemático da identificação dos 

aspectos e impactos ambientais nas fases de implantação e operação no meio biótico, 

destacando suas características: Positivo/Negativo, Direto ou indireto em relação à Biota; Prazo 

de Ocorrência (Imediato / Curto / Médio / Longo Prazo); Reversibilidade e Duração (Temporário 

/ Permanente), e sua significância em relação ao contexto. 
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 Tabela 39: Identificação e qualificação dos aspectos e impactos ambientais no Meio Biótico

Aspectos Ambientais 
Impactos 

Ambientais 

Fase 

Implantação 

Operação 

Impactos 

Positivos 

Negativos 

Diretos 

Indiretos 

Prazo de 

ocorrência 
Reversibilidade Duração Significância 

1) Supressão dos 
Indivíduos Arbóreos 

Perda de 
Biodiversidade 

Instalação Negativo Direto Imediato Irreversível Permanente Baixo 

2) Retirada da 
Cobertura Vegetal 

Descaracterização de 
Habitat Natural. 

Instalação Negativo Direto Imediato Irreversível Permanente Baixo 

3) Áreas de Bota Fora 
Degradação de 
Áreas Naturais 
Remanescente 

Instalação Negativo Direto Imediato Irreversível Permanente Médio 

4) Implantação das 
Redes de 

Infraestruturas e 
Obras de Urbanização 

Perda de 
Biodiversidade 
Degradação de 
Áreas Naturais 
Remanescente 

Descaracterização de 
Habitat Natural. 

Instalação Negativo Direto Imediato Reversível Permanente Alta 

5) Paisagismo e 
Recomposição da 
Cobertura Vegetal 

Arborização Urbana / 
Reabilitação do  

Ecossistema Natural 
Operação Positivo Indireto 

Longo 
Prazo 

Irreversível Permanente Médio 

5) Diminuição da 
Biodiversidade das 
Áreas Protegidas Por 
Lei 

Degradação das 
Unidades de 
:Conservação 

Instalação 
Operação 

Negativa Indireto 
Longo 
Prazo 

Irreversível Permanente  Baixo 
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A Perda da Biodiversidade é um impacto Negativo, Direto, Imediato, Irreversível e 

Permanente, apresentando-se na fase de Instalação do empreendimento com baixa 

significância. Essa significância é principalmente devido ao estado do ecossistema local, que se 

encontra altamente alterada (solo exposto e presença de indivíduos nativos do Bioma Cerrado 

isolados), e quando da supressão da vegetação nativa remanescente para implantação do 

empreendimento, não representará grande perda genética.  

 A Descaracterização do Habitat é caracterizado pelas mesmas condições da perda da 

biodiversidade, pois devido ao contexto urbano que área se encontra e seu estado atual de 

conservação, o habitat natural foi completamente descaracterizado.  

A Degradação das Características Naturais Remanescente, impacto ambiental decorrente da 

utilização de áreas de bota fora é qualificada como: Negativo, Direto, Imediato, Irreversível, Permanente, 

de Média Significância, ocorrida na fase de Instalação. Esse impacto é caracterizado pela necessidade 

de intervir em áreas próximas as obras de infraestrutura urbana, para não inviabilizar a logística e custos 

de execução das obras. Porém, devido às proporções da área objeto de intervenção (relativamente 

pequena), não necessitará gerar grandes quantidades de resíduos, os quais deverão ser depositados em 

locais autorizados pela Administração Regional, quando da execução das obras, e privilegiar a reutilização 

desses recursos.  

A Degradação das Características Naturais Remanescente / Descaracterização do Habitat / 

Perda da Biodiversidade são qualificados, como: Negativo, Direto, Imediato, reversível, Permanente, de 

Alta Significância, ocorrido na fase de Instalação. Esses impactos são caracterizados pela implantação 

das redes de infraestruturas e obras de urbanização, incidentes nas faixas de servidão do caminhamento 

das redes e abertura de vias da expansão urbana proposta. Durante as obras de implantação das 

infraestruturas haverão pequenas intervenções na cobertura vegetal, entretanto após a implantação destas 

o projeto de arborização urbana/paisagismo irão recompor as áreas que forem afetadas.  

A Reabilitação do Ecossistema Natural e Arborização Urbana é um impacto Positivo, Indireto, 

de Longo Prazo, Irreversível e Permanente, apresentando-se com Média Significância, ocorrido na fase 

de operação do empreendimento, ocasionado pela destinação adequada de contexto urbano e vocacional 

proposto pelo PDOT, porém de baixa relevância, quando visto pela recomposição do ecossistema, devido 

à preservação ou plantio de espécies nativas com foco paisagístico. Contudo, essa ocupação, atuará como 

agente estabilizador do solo, minimizando os processos erosivos, diminuindo a carga de carreamento de 

sedimentos, contribuindo no aumento da capacidade de infiltração das águas no solo, e servindo habitat 

para pássaros, muitas vezes exóticos. Cabe ressaltar que a revegetação paisagística do empreendimento 

proposto influenciará positivamente na melhoria da qualidade de vida da população, relacionado aos 

aspectos visuais, atenuando a urbanização a ser implantada no setor. 

A Degradação das Unidades de Conservação é Impacto ambiental identificado nas fases de 

instalação e operação, negativo, indireto, longo prazo, irreversível, permanente, e classificado de Baixa 

Significância.  Essa significância está fortemente associada pela sua localização em relação à REBIO da 

Contagem, separada por vias de acesso, o que diminuirá consideravelmente à influência do 
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empreendimento sobre ecossistema existente. Porém, considerando os efeitos práticos da urbanização 

da área de estudo, mesmo com as infraestruturas adequadas, vão gerar pressões aos recursos naturais 

daquela unidade de conservação.  

 

8.3 Meio Físico 
 No meio físico, os aspectos ambientais decorrentes das intervenções propostas, face ao 

prognóstico da geologia, hidrogeologia, geotecnia, pedologia, vulnerabilidade de contaminação, 

suscetibilidade à erosão e potencial de recarga para instalação do empreendimento estão relacionados 

com a execução das obras civis (Poluição do solo e da água, compactação do solo, inicialização de 

processos erosivos, aumento dos ruídos e vibrações, descaracterização do relevo, retirada de nutrientes 

do solo), tanto na implantação da infraestrutura, quanto àquelas inerentes a urbanização (aumento do 

escoamento superficial da água da chuva), bem como as diretamente ligadas à operação do 

empreendimento, especificamente o funcionamento das redes de esgotamento sanitário, drenagem de 

águas pluviais, e abastecimento público.  

O grau de significância de cada impacto foi discutido através do cruzamento dos dados 

obtidos no diagnóstico ambiental (Item 5), principalmente considerando a situação dos  

ecossistemas da AID e AII. A Tabela 40 apresenta um resumo sistemático da identificação dos 

aspectos e impactos ambientais nas fases de implantação e operação no meio biótico, 

destacando suas características: Positivo/Negativo, Direto ou indireto em relação à Biota; Prazo 

de Ocorrência (Imediato / Curto / Médio / Longo Prazo); Reversibilidade e Duração (Temporário 

/ Permanente), e sua significância em relação ao contexto. 
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Aspectos Ambientais 

‘ 

Impactos 
Ambientais 

Fase 
Instalação 
Operação 

Impactos 
Positivos 
Negativos 

Diretos 
Indiretos 

Prazo de 
Ocorrência 

Reversibilidade Duração Significância 

1) Implantação do 
Canteiro de Obras sem 

a Devida Infra-
estrutura para 

Disposição de Lixo, 
Abastecimento de 

Água, Esgotamento 
Sanitário 

Poluição de Solos e 
da Água 

Instalação Negativo Direto Imediato Irreversível Permanente Alta 

Compactação do  
Solo 

Instalação Negativo Direto Imediato Irreversível Permanente Baixo 

Aumento de Ruídos, 

Vibrações e 

Partículas em 

Suspensão 

Instalação Negativo Direto Imediato Reversível Temporário Média 

2) Movimentação de 
Terra e Áreas de 

Empréstimo 

Inicialização e 
Intensificação de 

Processos Erosivos  
Instalação Negativo Direto Curto Prazo Reversível Temporário Média 

Descaracterização do 
Relevo 

Instalação Negativo Direto imediato Irreversível Permanente Alta 

Retirada de 
Nutrientes do  

Solo 
Instalação Negativo Direto Imediato Irreversível Permanente Alta 

3) Impermeabilização 
Solo 

Diminuição da 
Recarga de  

Fraturado e Poroso  
 

Instalação/ 
Operação 

Negativo Direto 
Longo 
Prazo 

Irreversível Permanente Média 

4) Aumento do 
Escoamento 

Superficial de Água da 
Chuva 

Degradação dos 
Corpos Hídricos 

Superficiais 
 

Instalação/ 
Operação 

Negativo Direto 
Longo 
Prazo 

Irreversível Permanente Alta 
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Tabela 40: Matriz de Identificação dos Impactos para o Meio Físico. 

 

 

Aspectos Ambientais 
Impactos 

Ambientais 

Fase 

Instalação 

Operação 

Impactos 

Positivos 

Negativos 

Diretos 

Indiretos 

Prazo de 

Ocorrência 
Reversibilidade Duração Significância 

5) Movimentação de 

Equipamentos e 

Maquinário 

Aumento de Ruídos, 

Vibrações e 

Partículas em 

Suspensão 

Instalação Negativo Direto Imediato Reversível Temporário Média 

Compactação de 

Solos 
Instalação Negativo Direto Imediato Reversível Temporário Média 

Poluição do Solo e  

Recursos Hídricos 

Subterrâneos 

Instalação Negativo Indireto 
Longo 

Prazo 
Irreversível Permanente Alta 

6) Obras de 

infraestruturas 

Intensificação dos 

Processos Erosivos 
Instalação Negativo Direto Imediato Reversível Temporário Média 

7) Operação das 

Redes de 

Infraestrutura 

Aumento de 

Efluentes Domésticos 

e Pluviais nos 

Recursos Hídricos  

Operação Negativo Direto 
Longo 

Prazo 
Irreversível Permanente Média 
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A Poluição do Solo e da Água Compactação do Solo e Aumento de Ruídos, Vibrações e Poeira 

são impactos potenciais identificados na implantação do canteiro de obras, influenciados diretamente pelas 

condições sanitárias e de planejamento. Pode-se inferir que possuem qualificações comuns, porém com 

variação nos caracteres de reversibilidade e temporalidade, bem como nos seus graus de significância. 

Os dois primeiros são irreversíveis, pois com implantação do empreendimento, caso tenha ocorrência de 

algum despejo de produtos graxos no solo, esses dificilmente serão remediados e a compactação é 

definitiva. Já o terceiro citado cessará quando da finalização da instalação do empreendimento. O mesmo 

raciocínio serve para a temporalidade. Já os graus de significância seguem tendência do grau de 

reversibilidade e temporalidade associadas a esses, sendo altas (difícil remediação), baixo (condições 

atuais de impermeabilização) e médio (grau de incômodo durante sua operação), respectivamente. 

A Inicialização de Processos Erosivos é impacto decorrente da movimentação de terra, 

qualificado; como: Negativo, Direto, de Curto Prazo, Reversível e Temporário ocasionados pela 

movimentação de terra / Áreas de Empréstimo, indicado de Média Significância. O grau de significância 

nesse caso está associado à retirada da cobertura vegetal para extração dos produtos minerais 

imprescindíveis para obras de infraestrutura do empreendimento. Porém, considerando que essas áreas 

são licenciadas, seu impacto tem sua mitigação prevista no licenciamento ambiental acompanhado pelo 

IBRAM/DF. 

A Descaracterização do Relevo e a Retirada de Nutrientes do Solo, também associado ao 

mesmo aspecto ambiental acima citado, foram qualificadas; como: Negativo, Direto, Irreversíveis e 

Permanentes, se apresentando com Alta Significância, pois vão alterar as condições naturais de 

topografia, e supressão do horizonte A do solo, de forma definitiva. 

 A Redução de Recarga de Aquífero é um impacto qualificado, como: Negativo, Direto, 

Longo Prazo, Irreversível, Permanente e de Média Significância, ocorrendo tanto nas fase de 

instalação e operação do empreendimento. A urbanização proposta acarretará redução da 

recarga natural dos aquíferos subterrâneos,  principalmente relacionado como o aquífero poroso 

(P3), fato que justifica a significância indicada. Ademais, com a implantação serão efetivamente 

consolidadas áreas verdes, as quais servirão de área de recarga, que apresentará condição 

melhor à situação atual.  

 A Degradação dos Recursos Hídricos, é um impacto com características similares 

aqueles decorrentes da impermeabilização do solo (escoamento superficial), porém indicado de 

Alta Significância.  Com a  urbanização prevista, diminuirá a infiltração da água no solo, 

acarretando um aumento no volume de água da chuva escoado, gerando impactos ambientais 

significativos aos corpos hídricos receptores (bacia de drenagem do córrego Contagem),  

aumentando o acréscimo do carreamento de solo em direção aos cursos d’água (assoreamento), 

os quais, mesmo com sistema de drenagem pertinente implantado, vão causar diminuição da 

qualidade da água desses recursos hídricos.  

O Aumento de Ruídos, Vibrações e Poeira, Compactação de Solos e Poluição do Solo e 
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Recursos Hídricos, estão associados a um mesmo aspecto ambiental (movimentação de equipamentos 

e maquinário), sendo os três primeiros impactos classificados de forma semelhante (Média Significância), 

principalmente pela fase de ocorrência (Instalação) e duração (Temporário). Já o último, tem 

comportamento diferenciado, quanto ao prazo de ocorrência, reversibilidade e duração, 

consequentemente indicado de Alta Significância, pelo fato dos resíduos decorrentes dos combustíveis, 

óleos graxos, solventes, quando em contato com o meio ambiente são de difícil remediação, e de danos 

definitivos à biota. 

A Intensificação dos Processos Erosivos, impacto ocasionado quando da instalação das redes 

de infraestruturas, qualificado; como: Negativo, Direto, Imediato, Reversível, Temporário, indicado de 

Média Significância. Está diretamente relacionada com a retirada da cobertura vegetal, movimentação de 

terra, quando da execução das obras, o tipo solo, relevo com declividade suave, e sua significância é 

associada fortemente ao caráter da duração (Temporário), ocasionando um risco potencial aos recursos 

hídricos existentes na bacia de contribuição, onde área de estudo está inserida.  

  O Aumento dos Efluentes Domésticos e Pluviais nos Recursos Hídricos Superficiais e 

Subterrâneos é qualificado; como: Negativos, pois aumentará a carga de efluentes produzidos, mesmo 

que tratados adequadamente. Esse também foi qualificado como: Direto, Longo Prazo, Irreversível, 

Permanente, e de Média significância, pois as obras serão executadas conforme as normas técnicas 

instituídas pelos órgãos competentes, direcionamento dos efluentes urbanos (águas pluviais, esgotamento 

sanitário) de forma apropriada, o que vai contribuir para mitigação desses impactos. 

8.4 Meio antrópico  
No meio socioeconômico, os impactos ambientais decorrentes das intervenções propostas 

(parcelamento do solo), sua tendência (positiva/negativa) tem uma relação direta com a duração e seu 

prazo de ocorrência, pois muitos benefícios positivos são temporários, e outros são negativos de longo 

prazo. O grau de significância de cada impacto foi discutido através do cruzamento dos dados obtidos no 

diagnóstico ambiental (Item 5), principalmente considerando a situação dos  ecossistemas da AID e AII. 

A Tabela 41 apresenta um resumo sistemático da identificação dos aspectos e 

impactos ambientais nas fases de implantação e operação no meio biótico, destacando 

suas características: Positivo/Negativo, Direto ou indireto em relação à Biota; Prazo de 

Ocorrência (Imediato / Curto / Médio / Longo Prazo); Reversibilidade e Duração 

(Temporário / Permanente), e sua significância em relação ao contexto. 
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Tabela 41: Matriz de Identificação dos Impactos para o Meio Socioeconômico. 

Aspectos Ambientais Impactos Ambientais 
Fase 

Instalação 
Operação 

Impactos 
Positivos 
Negativos 

Diretos 
Indiretos 

Ocorrência  Reversibilidade Duração Significância 

1) Contratação de Mão 
de Obra para 
Implantação do 
Empreendimento e 
funcionamento das 
áreas comerciais 

Geração de Emprego  
Instalação 
Operação 

Positivo Direto Imediato Irreversível Permanente Média 

2) Paisagismo Mudança de Uso Operação Positivo Direto Longo Prazo Irreversível Permanente Alta 

3) Sinalização das 
Obras de Implantação 

Diminuição das 
Ocorrência de 
Acidentes e 

Organização do 
Tráfego 

Instalação Positivo Direto Curto Prazo Reversível Temporário Alta 

4) Aumento do Tráfego 
nas Vias de Acesso 

Poluição do Ar; 
Risco de Acidentes; 
Perda da Qualidade 

de Vida 

Operação Negativo Direto Longo Prazo Irreversível Permanente Alta 

5) Execução do 
Canteiro de Obras, 
Escavações, 
Concretagem e 
Desforma 

Poluição Visual; 
 

Instalação Negativo Direto Médio Prazo Reversível Temporário Média 

7) Operação do 
Empreendimento 

Atendimento da 
Demanda Habitacional 

e por equipamentos 
institucionais e 

comerciais 

Operação Positivo Direto Longo Prazo Irreversível Permanente Alta 

10) Incremento de 
Habitantes 

Economicamente Ativos 

Dinamização da 
Economia Regional 

Operação Positivo indireto 
Longo  
Prazo 

Irreversível Permanente Alta 
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11) Aumento das 
Atividades Econômicas 
 

Geração de Tributos Operação Positivo Direto Médio Prazo Irreversível Permanente Média 
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A Geração de Emprego com ocorrência nas fases de implantação e operação, qualificado; como: 

Positivo, Direto, Imediato, Irreversível e Permanente, classificado com Média Significância. Esse é definido 

principalmente pelos empregos que serão gerados pela destinação comercial prevista para o 

empreendimento, além daquela associada contratação de mão de obra para execução das obras de 

infraestrutura, dos quais, apenas uma parcela do número de operários contratados para essas obras são 

apenas para complementar o quadro da empresa executora, e permanecerão no emprego somente 

durante a execução da mesma. 

A Mudança do Uso foi qualificada; como: Positivo, Direto, Longo Prazo, Irreversível e Permanente, 

classificado de Alta Significância.  A característica expressiva desse impacto é o caráter permanente que 

o paisagismo irá impor na área de estudo, atualmente sem uso definido, sendo associados à implantação 

da destinação prevista no Estudo Preliminar, a fim de devolver a sociedade atributos voltado à 

urbanização, pertinentes à qualidade de vida das futuras gerações. 

A Diminuição na Ocorrência de Acidentes e Organização do Tráfego é qualificada; como: 

Positivos, Direto, Curto Prazo, Reversível e Temporário, observados na fase de Instalação, caracterizando-

se com uma Alta Significância. Com a sinalização adequada da obra (Conforme normas técnicas 

instituídas pelo poder público) representará ação de vital importância para garantir a segurança dos 

transeuntes, moradores da área urbana consolidada existente no entorno imediato do empreendimento, 

bem como dos operários, sendo efetiva na época de execução das obras de urbanização.  

 A Poluição do Ar, Risco de Acidentes, e Perda da Qualidade, impactos esses 

associados ao aumento de tráfego nas vias de acesso quando da operação do empreendimento, 

qualificados; como: Negativo, Direto, Longo Prazo, Irreversível, Permanente, traduzindo 

especilmente ao último, uma Alta Significância. Isto fica bastante evidente quando se analisa a 

população prevista, no máximo de 488 habitantes, que irá gerar um frota consideravél na AID, 

tanto de veículos particulares, quanto de transporte público. 

 A Poluição Visual é um impacto que ocorre essencialmente na fase de Instalação do 

empreedimento, pelo fato da execução das obras de urbanização (escavações, concretagem, 

pavimentação, terraplagem), e no local destinado ao canteiro de obras, qualificado; como: 

Negativo, Direto, Médio Prazo, Reversível, Temporário, e de Média Significância. Esse impacto 

será mais efetivo na AID, afetando diretamente as comunidades do entorno imediato, porém sua 

significância é atribuida preferencialmente pela caracterísitca de duração, mesmo sendo 

temporária, essa urbanização tem um tempo considerável para implantação de sua 

infraestrutura. 

 

O Atendimento da Demanda Habitacional, por unidades institucionais e comerciais 

foi qualificado; como: Positivo, Irreversível e Permanente, de Alta Significância, considerando-se 

a oferta de unidades imobiliárias voltadas a uso residencial e comercial. 

 A Dinamização da Economia Regional foi qualificada; como: Positivo, Indireto, Longo 

Prazo, Irreversível e Permanente, indicado de Alta Significância. O Incremento de habitantes 
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economicamente ativos, em consequência da disponibilização de moradias e oferta de serviços 

e comércio, o que vai agregar atividade econômica à região de forma permanente. Além de 

otimizar as diretrizes de ocupação previstas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial  - PDOT, 

ocupando os vazios urbanos.  

A Geração de Tributos, indicado de média significância, principalmente pelo tipo de 

imposto a ser arrecadado, associado ao recolhimento do IPTU e os impostos decorrentes das 

atividades de comércio, pela surgência dos habitantes economicamentes ativos. Porém pela 

destinação no Estudo Preliminar e o tamanho do empreendimento, mesmo sendo permanentes 

e irreverssíveis, sua arrecadação não terá incrementos anuais significativos, ao considerar as 

atividades econômicas previstas para o parcelamento do solo. 

 

8.5 Sintese do Prognótico Ambiental 
 

Conforme citado no prognóstico ambiental, os impactos identificados de ordem negativa 

deverão ser tratados conforme sua reversibilidade e sua duração, ou seja, aqueles impactos 

qualificados como Irreverssíveis e Pemanentes deverão estar associados à medidas 

compensatórias, e aqueles Reverssíveis e Temporários/Permanentes, associados medidas 

mitigadoras.  

Quanto aos impactos positivos, indenpendente da reverssibilidade e duração deverão ser 

previstas medidas maximizadoras, no sentido de reverter ao máximo os benefícios à sociedade, 

em detrimento aos impactos negativos permanentes incidentes na biota como um todo. A Tabela 

42 apresenta de forma sistemática a associação do tipo medidas (ação proativa) a ser adotada, 

face os impactos ambientais potenciais idenfificados sob os meios biótico, físico e sócio-

econômico, quando da implantação do empreendimento. 

 Conforme demonstrado, as interverções antrópicas sob o meio ambiente, expressão uma 

tendência compensatória aos atributos bióticos e físicos, quanto áquelas mitigadoras tem função 

de amenizar as consequências ao meio ambiente proposta pelo Estudo Preliminar de Urbanismo. 

Já as maximizadoras atuam de forma expressiva no meio sócioeconômico, com função de 

potencializar os benefícios sóciais decorrentes da ocupação, otimizando a relação custo 

benefício entre ganhos sociais e a descaracterização dos ecossistemas naturais do Bioma 

Cerrado, mesmo que esses já tenham sido alterados pela sua situação em relação ao contexto 

urbano consolidado que o empreendimento se encontra. 
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Tabela 42: Síntese dos Impactos ambientais.

MEIO DE INTERVENÇÃO IMPACTO AMBIENTAL AÇÃO PROATIVA 

 
 
MEIO BIÓTICO 

• Perda de Biodiversidade 

•  Descaracterização de Habitat Natural 

 
COMPENSATÓRIA 

• Degradação de Áreas Naturais Remanescente MITIGADORA 

• Arborização Urbana / Reabilitação do  Ecossistema Natural      MAXIMIZADORA 

 • Degradação das Unidades de Conservação COMPENSATÓRIA 

 
 
MEIO FISICO 

• Poluição de Solos e da Água 

• Compactação do Solo 

• Descaracterização do Relevo 

• Retirada de Nutrientes do Solo 

• Diminuição da Recarga de Fraturado e Poroso  

• Aumento de Efluentes Domésticos e Pluviais nos Recursos Hídricos 

 
COMPENSATÓRIA 

• Inicialização de Processos Erosivos  

• Aumento de Ruídos, Vibrações e Partículas em Suspensão 

• Alteração do Tráfego de Veículos 

MITIGADORAS 

 
 
 
 
 
MEIO SÓCIOECONÔMICO 

• Mudança de Uso 
 

COMPENSATÓRIA 

• Poluição do Ar, Risco de Acidentes e Perda da Qualidade de Vida  
 

COMPENSATÓRIA 

• Poluição Visual;       MITIGADORA 

• Geração de Emprego 

• Diminuição das Ocorrências de Acidentes e Organização do Tráfego 

• Atendimento da Demanda Habitacional e por equipamentos institucionais e comerciais  
 

 
MAXIMIZADORA 
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9. MEDIDAS MITIGADORAS 

Conforme proposto no Termo de Referência, as medidas mitigadoras e compensatórias para a 

ocupação proposta no Estudo Preliminar de Urbanismo do parcelamento do solo em questão teve como 

referência os impactos ambientais decorrentes dos aspectos ambientais correspondentes às intervenções. 

A formulação dessas medidas foi agrupada em relação sua interação com meio ambiente (Meio 

Biótico – Físico – Socioeconômico), em conformidade com a fase de sua execução. 

Conceitualmente, essas medidas deverão ser adaptadas ao Sistema de Gestão disciplinado pela 

NBR ISO 14001, em especial, o ciclo PDCA (Plan – Do - Check - Act), no qual a melhoria continuada é o 

objeto principal do sistema, significando uma série de ações sistêmicas que evocam o planejamento, 

implantação e operação, bem como ações corretivas e de verificação, como pode ser observado no 

diagrama abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para o controle ambiental das intervenções civis inerentes à implantação do parcelamento em tela, 

torna-se imprescindível à implementação PDCA, presentes no planejamento, instalação e operação da 

atividade, o qual indicará as ações corretivas, e os programas de monitoramento, que deverão ser 

adotadas para manutenção da melhoria contínua do sistema. 

9.1 Definição das Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Maximizadoras 
 

As medidas mitigadoras, compensatórias e maximizadoras para os impactos ambientais 

relacionados ao Meio Biótico, Físico e Socioeconômico foram concebidas em observância ao uso e 

ocupação atual do solo e a classificação dos impactos de reversibilidade  e duração. Essas foram 

sistematizadas na Tabela 43 (C – Compensação / M – Mitigação / MX – Maximização).   

Considerando o grau de descaracterização do ecossistema local (solo exposto e árvores isoladas 

do Bioma Cerrado), bem como as modificações previstas na implantação do empreendimento, podem-se 

destacar as medidas para meio biótico são essencialmente compensatória, principalmente pela 

irreversibilidade, impedindo definitivamente o retorno da área às condições naturais. 

O meio físico e socioeconômico acompanham tendência da irreversibilidade, tanto se associada a 

impactos positivos quanto aos negativos, porém apenas o meio socioeconômico apresente medida 

maximizadora.  

 

 

MELHORIA 
CONTÍNUA 

MONITORAMENTO E 
AÇOES CORRETIVAS 

 

OPERAÇÃO 
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Tabela 43: Medidas Mitigadoras e Compensatórias e maximizadoras.  

MEIO DE INTERVENÇÃO IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DESCRIÇÃO 

 
BIÓTICO 

• Perda de Biodiversidade 

•  Descaracterização de Habitat Natural 

• Degradação de Áreas Naturais 
Remanescente 

 
C 

• Arborização Urbana. 

• Compensação Florestal (Decreto n.0 
14.783/93) 

 
 

FISICO 

• Poluição de Solos e da Água 

• Descaracterização do Relevo 

• Diminuição da Recarga de Aquíferos 

• Degradação dos Corpos Hídricos nos 
Recursos Hídricos 

• Aumento de Efluentes Domésticos e 
Pluviais  Recursos Hídricos 

•  Compactação do Solo 
 

 
 

C 

 
 

• Educação Ambiental 

• Destinação de Área para recarga de 
aquíferos; 

• Inicialização de Processos Erosivos 

• Aumento de Ruídos, Vibrações e 
Partículas em Suspensão. 
 
 

 
 

M 

• Compatibilização Sanitária do Canteiro de 
Obras; 

• Manutenção das Máquinas fora da AID; 

• Controle de Movimentação de Máquinas; 

• Controle de Erosão e Aumento da 
Permeabilidade do Solo; 

 
 

 
SÓCIOECONÔMICO 

• Mudança de Uso / Poluição do Ar 

• Poluição Visual / Realocação de 
ocupantes 

 
C 

• Disponibilizar realização de Cursos 
Profissionalizantes; 

• Educação Ambiental 

•   Aumento do Risco de Acidentes de 
Trânsito 

M •  Sinalização de Trânsito; 

•  Arborização Urbana 

• Melhoria da Qualidade de Vida / 
Atendimento da Demanda Habitacional  / 
Oferta de Equipamentos Públicos 

MX 
 

• Registro das unidades imobiliárias previstas 
no Estudo Preliminar.  
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9.2 Meio Biótico 
 

As medidas compensatórias para os impactos ambientais relacionados ao meio biótico são a arborização 

urbana  e a compensação florestal, prevista no Decreto n.0 14.783/93, bem como suas alterações. 

 

9.2.1 Arborização Urbana 

 A arborização urbana será executa na área definida no Estudo Preliminar como “Área Verde”, em 

especial no setor previsto para habitação residencial unifamiliar (item 6.2.1), conforme ilustração da Figura 41. 

 A área prevista para “Área Verde” é de aproximadamente 2.215 m2, e a concepção deverá seguir às 

seguintes diretrizes: 

• Proporcionar área de lazer e convivência para os moradores e visitantes com criação de microclima 

oportunizado pela arborização com espécies nativas do Bioma Cerrado e recobrimento da superfície com 

gramíneas; 

• Espaçamento 4 x 4; 

• Na escolha das espécies seja considerado àquelas identificadas no inventário florístico (Item 5.2.2.1); 

• O espaço poderá ser conciliado com equipamentos destinados a praças, em conformidade como o 

projeto paisagístico;  

• Seguir as recomendações da NOVACAP para plantio de espécies nativas do Bioma Cerrado. 

• Adequar à escolha das espécies em relação ao tamanho das copas, raízes, caducifólia, proximidades 

com redes de infraestruturas, aérea e subterrânea e as edificações do entorno imediato.   

• A quantidade de mudas nativas a serem plantadas poderá ser abatida do total destinado à 

compensação florestal, a critério do órgão ambiental competente.  
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Figura 45: Proposta do Estudo Preliminar. 

 

9.2.2 Compensação Florestal 

A compensação florestal no Distrito Federal dar-se-á conforme disciplinado pelo Art. 14.783/1993, que 

determina o plantio de 30 mudas para cada espécime arbóreo arbustivo nativo do cerrado suprimido, e 10 mudas 

para cada espécime exótico ao Bioma Cerrado. 

Conforme constatado no inventário florístico (Item 5.2.1.2) foram cadastrados 46 indivíduos arbóreos 

nativos e 17 exóticos, totalizando uma compensação florestal com plantio de 1550 mudas de espécies nativas 

do Bioma Cerrado, em local a ser definido pelo IBRAM/DF, ocasião que será firmado termo de compromisso 

para compensação florestal. Essa compensação poderá ainda ter 50% do plantio convertida em benefício ao 

meio ambiente (de prestação de serviço, doação de equipamento e/ou execução de obras, em parques ou 

unidades de conservação do DF), conforme disciplinado nos incisos do Art.20 do Decreto n.° 23.585, de 5 de 

fevereiro de 2003. 
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9.3 Meio Físico  
 

 As medidas mitigadoras para os impactos ambientais relacionados ao meio físico são 

basicamente na mitigação dos impactos no corpo hídrico contido na bacia de drenagem do 

empreendimento (córrego Contagem), pelo controle de erosões e aumento da permeabilidade 

do solo e controle da manutenção de máquinas, adequação do canteiro de obras. 

 Já as medidas compensatórias estão relacionadas à difusão de conhecimento a 

respeito do meio ambiente por meio de Programa de Educação Ambiental – PEA (tratado em 

especial no Item 9.4.1) e quanto à destinação de áreas verdes permeáveis no interior do 

parcelamento para favorecer recarga de aquífero, medida essa contemplada no Estudo 

Preliminar de Urbanismo do empreendimento. 

 

9.3.1 Controle de Erosões e Aumento da Permeabilidade do Solo 

Esta medida tem por finalidade mitigar os impactos relacionados à compactação do solo e Inicialização 

de processos erosivos. Esse é bastante efetivo na melhoria da qualidade da água do corpo hídrico da AID 

(córrego Contagem), evitando o assoreamento, bem como contribuído na recarga de aquíferos. 

Durante as obras, e com a movimentação de terra e retirada da cobertura vegetal na área do 

empreendimento, ocasionará intensificação dos impactos ambientais, entendidos pela perda de solo, 

carregamento de sedimentos para o leito do corpo receptor, e diminuição de infiltração de água no solo. Nesse 

sentido sugere-se que as obras sejam realizadas no período de estiagem, entre abril e setembro; onde neste 

período o fluxo superficial de água é baixo tornando o desenvolvimento de processos erosivos desprezível. 

Recomenda-se também iniciar as obras, com a limpeza e abertura das vias das cotas inferiores para as 

mais elevadas, reduzindo assim os comprimentos das rampas por onde se dará o escoamento superficial. 

Esse será efetuado ao longo do período das obras civis do setor, devendo ser executado pela empresa 

contratada para execução das obras e deverá ser fiscalizada pela NOVACAP. 

 

9.3.2 Controle da Movimentação de Máquinas 

Esta medida tem por finalidade mitigar os impactos relacionados ao aumento de ruídos, vibrações e 

Partículas em suspensão, poluição de solos e da água, bem como a compactação do solo. 

Essa ação tem uma relação direta com os impactos associados ao grau de incômodo e saúde da 

comunidade circunvizinha, característicos de atividade da construção civil e de ocupação urbana, sendo mais 

intensos na fase de implantação em função do movimento de veículos pesados.  

Dessa forma deverão ser adotados horários para o funcionamento de máquinas, preferencialmente no 

horário comercial, diminuindo seus efeitos para a população e adjacências. Sempre seguindo as normas 

proferidas pela Administração Regional de Sobradinho II/DF. 

No sentido de minimizar os efeitos das partículas em suspensão (poeira) deverá ser realizada irrigação 

sistemática (carros pipas) das vias de serviço 3 vezes ao dia, distribuídas de forma proporcional ao 
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funcionamento da obra. As máquinas deverão sofrer manutenções preventivas periódicas com o intuito de reduzir 

a emissão de partículas na atmosfera. É importante determinar que a manutenção das máquinas seja executada 

fora da área de influência das obras civis, em local apropriado para diminuir os efeitos dos insumos (combustíveis, 

concreto, graxas e óleos) no meio ambiente, sendo vetada a utilização do canteiro de obras para tal atividade. 

 

9.3.3 Adequação do Canteiro de Obras 

Esta medida tem por finalidade mitigar os impactos relacionados à contaminação do solo, da água, bem 

como a adequação das condições sanitárias e de resíduos gerados durante a execução das obras de 

infraestrutura. Os impactos potenciais podem ser identificados pela deposição aleatória do esgotamento 

sanitário, lixo doméstico gerado pela própria obra, seja pelos operários ou pelos insumos utilizados na obra, 

podendo contaminar o solo, recursos hídricos, e ainda causar uma deterioração da paisagem. 

Deverão ser adotados critérios de escolha do local levando-se em consideração as condições da 

cobertura vegetal, acessos das máquinas e dos operários, distanciamento da obra, bem como sua propriedade. 

Assim, recomenda-se a utilização da área lindeira entre o empreendimento e Subestação de CEB, pela situação 

atual de uso do solo, não ocasionando impactos relacionados à cobertura vegetal nativa. 

O canteiro deverá ser dotado nas condições mínimas de infraestrutura, como: dependências apropriadas 

para refeições dos operários, bem como também de instalações sanitárias adequadas, no caso por banheiros 

químicos, ou ligação com sistema de esgotamento sanitário a ser implantado para o Setor de Mansões 

Sobradinho. 

O cercamento do canteiro central é medida imprescindível para manter a ordem, evitar acidentes e ter 

controle da dinâmica de operação. 

Deverá também ser colocados no local “containers” para armazenamento dos resíduos diários, e 

solicitada ao serviço de limpeza pública o recolhimento do lixo diário para evitar proliferação de vetores. 

 

9.4 Meio Sócioeconômico 
 

As medidas mitigadoras para o meio socioeconômico estão associadas à sinalização de trânsito, tanto 

na fase de instalação, como de operação do empreendimento, bem como a arborização urbana, proporcionado 

segurança e melhoria da paisagem. Essa última tem previsão no Estudo Preliminar de Urbanismo, e já 

comentada no Item 9.2.1. 

Já as medidas compensatórias são concebidas na transferência de conhecimento para as comunidades 

circunvizinhas por meio de Programa de Educação Ambiental.  

 

9.4.1 Sinalização de Trânsito 

Esta medida tem por finalidade mitigar os impactos relacionados à ao aumento do tráfego de veículos 

pesado na fase de instalação do empreendimento e ordenamento do fluxo de pedestres quanto da operação do 

empreendimento, contribuindo na organização do tráfego e diminuição da ocorrência de acidentes. 

Devido à intensa movimentação de máquinas na fase de Implantação das Infraestruturas e do 

canteiro de obras na AID, torna-se necessário uma série de medidas de sinalização, implantando 
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redutores de velocidade e placas educativas, principalmente ao longo da rodovia, e nas proximidades 

das áreas residenciais. 

Essas devem ser implantadas com a orientação do Departamento de Trânsito, antes do início das obras, 

e sob a responsabilidade do órgão governamental responsável. 

 

9.4.2 Programa de Educação Ambiental 

O Programa de Educação Ambiental proposto é medida essencialmente compensatória, face os 

impactos negativos, permanentes e irreversíveis que a implantação do empreendimento irá ocasionar, 

principalmente relacionados aos corpos hídricos, sejam superficiais ou subterrâneos, considerando também a 

situação atual de conservação da área de estudo (severamente alterada). Assim, o programa deverá abranger 

as comunidades do entorno imediato, principalmente a ARIS Mansões Sobradinho II, com abordagem 

sistemática sobre a flora do Bioma Cerrado, quanto à influência das intervenções antrópicas nos aspectos 

relacionados à poluição do solo e da água, e àqueles tratados no levantamento socioeconômico (Item 5.3.2.8), 

principalmente, sobre licenciamento ambiental, unidades de conservação e parques ecológicos e atuação do 

IBRAM/DF na preservação e conservação dos recursos naturais do DF. Esse programa deverá ter com base na 

Lei n.0 3.833/2006 (institui à Política de Educação Ambiental no Distrito Federal), Decreto n.0 31.129/2009 

(regulamentação da Lei n.0 3.833/2006) e da Instrução Normativa n.0 58/2013, que dispõem sobre as diretrizes 

e procedimentos para elaboração dos referidos programas.  

 

10. PLANOS E PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

O monitoramento é um instrumento importante para a gestão ambiental, na medida em que propicia às 

diversas instâncias decisórias, uma percepção sistemática e integrada da realidade ambiental, servindo ainda de 

suporte ao controle das atividades poluidoras. É exigência dos órgãos ambientais e tem como objetivo a 

manutenção da qualidade ambiental, visando resguardar a sua integridade.  

 Monitorar, em um sentido abrangente significa medir e acompanhar, podendo referir-se tanto a uma 

simples variável genérica como a um evento complexo. Assim, o monitoramento ambiental tem por objetivo 

conhecer as variações sazonais da qualidade dos recursos naturais em determinada área, bem como as variáveis 

que atuam sob o sistema.  

 Essa atividade envolve a definição e seleção dos parâmetros, dos locais, do número de amostras e da 

periodicidade da coleta, a análise das amostras coletadas, o armazenamento e o processamento dos dados, a 

utilização de métodos estatísticos para avaliação dos resultados e a elaboração de diagnósticos técnicos 

periódicos que são colocados à disposição dos gestores, das autoridades, da comunidade científica e do público 

em geral.  

 Um indicador ecológico pode ser quaisquer medidas físicas, químicas, biológica ou socioeconômica que 

quantifica uma condição, processo, função ou característica estrutural de um ecossistema. Dessa forma, um bom 

indicador deve integrar processos complexos do ecossistema, sua magnitude e direção de resposta frente a 

mudanças ocorridas. 

O Plano de monitoramento deverá ser realizado de acordo com as medidas de controle e mitigação dos 

impactos, as quais foram expostas anteriormente. 

Considerando as características do empreendimento e sua contextualização urbana, bem como análise 
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dos impactos ambientais, faz necessário o monitoramento da implantação do empreendimento (instalação de 

obras de infraestrutura urbana) e da execução das medidas compensatórias relacionadas ao meio biótico. Em 

relação à implantação do empreendimento deverá ser contratado pelo empreendedor um profissional com 

formação em Engenharia Civil para o acompanhamento da execução do programa de gestão das obras de 

infraestruturas, desde a emissão do alvará de execução de obras até assinatura do termo de recebimento. O 

canteiro de obras também deverá ser monitorado.  

Serão elaborados relatórios bimestrais, contendo relatório fotográfico, descrição das obras e sua 

compatibilidade com as normas de execução de obras das respectivas concessionária de serviço público, que 

deverão ser encaminhados ao IBRAM/DF para juntada ao Processo de Licenciamento Ambiental do 

empreendimento (391.000.326/2015).  

Já em relação ao monitoramento da arborização urbana e compensação florestal, será contratado pelo 

empreendedor um profissional com formação em Engenharia Florestal para o acompanhamento e emissão de 

relatórios semestrais, por um período de 2 (dois) anos, desde a assinatura do Termo de Compromisso para 

Compensações Florestal.  

10.1 Programa de Gestão Ambiental da Obra 
 

O Plano de Gestão Ambiental da Obra terá por finalidade propor soluções para atenuar os impactos 

ambientais adversos gerados e/ou previsíveis ao sistema ambiental pelas ações do empreendimento. Desse 

modo, tal plano constitui-se em um elemento básico de planejamento e de saneamento ambiental à implantação 

do projeto, bem como de gerenciamento ambiental durante a fase implantação do empreendimento. A introdução 

dos diversos componentes da infraestrutura do empreendimento no meio ambiente resultará em alterações dos 

parâmetros bióticos e abióticos locais, haja vista a necessidade de manejar os recursos naturais existentes na 

área de influência física do empreendimento.  

A adoção das medidas propostas para o controle e monitoramento ambiental, visando à mitigação ou 

absorção dos impactos adversos e maximização de impactos benéficos, é de suma importância, tendo em vista 

que a não incorporação das mesmas poderá resultar em danos ao meio ambiente. O controle e monitoramento 

ambiental aqui proposto estão focados para os seguintes aspectos: 

• Proteção ao trabalhador e segurança do ambiente de trabalho; 

• Gerenciamento e controle dos resíduos sólidos; 

• Sistema de drenagem para controle dos efluentes; 

Para cada aspecto é preconizado um conjunto de medidas preventivas, de controle e de 

acompanhamento, com base na caracterização ambiental e no conhecimento dos mecanismos de ocorrência 

das diversas modalidades de poluição e princípios de saneamento básico e ambiental. 

10.1.1 Objetivos  

• Objetivo Geral 

O objetivo do Plano de Gestão Ambiental da Obra é o de atender os preceitos legais e não deixar que o 

ambiente de trabalho e a qualidade de vida das populações residentes na área de influência do empreendimento 

sejam impactadas negativamente pelas obras necessárias a construção da infraestrutura do empreendimento. 

Busca-se a melhoria da eficiência da gestão dos trabalhos nos canteiros de obra com a ampliação das medidas 

preventivas e corretivas dos efeitos indesejáveis das intervenções feitas no meio ambiente, com o firme propósito 
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de se estabelecer um equilíbrio socioambiental durante a construção.  

Assim, caberá a este plano garantir que as salvaguardas ambientais e sociais sejam implementadas 

durante a construção, inclusive no que se refere aos procedimentos para mitigar os efeitos danosos sobre o meio 

ambiente, comunidades e trabalhadores do empreendimento. Dessa forma, prevê um efetivo controle ambiental 

sistemático das obras com o objetivo de atender às exigências dos órgãos licenciadores e fiscalizadores, visando 

obter os certificados e licenças ambientais para a instalação do empreendimento.  

• Objetivos Específicos 

As metas peculiares do Plano de Gestão Ambiental da Obra contempla um conjunto de ações referentes 

à:  

• Procedimentos visando à proteção dos trabalhadores; 

• Medidas para a segurança nas áreas de trabalho; 

• Critérios metodológicos para a execução dos serviços; 

• Diretrizes ambientais gerais para a obra; 

• Medidas para prevenção dos riscos ambientais; 

• Orientações para gerenciamento dos resíduos sólidos; 

 

10.1.2 Diretrizes Gerais Durante as Obras 

Durante o funcionamento, o empreendedor, será o responsável direto pela proteção ao 

trabalhador e pela segurança do ambiente de trabalho. O empreendedor deverá conhecer a legislação 

específica e ainda incluir, entre a proteção ao trabalhador e ao ambiente de trabalho, normas próprias, 

consubstanciando ao nível de plano de emergência e de plano de segurança, específicos para cada 

equipamento, envolvendo além dos funcionários, a participação de eventuais visitantes. 

O plano de emergência deverá incluir medidas relativas à forma de prevenção e disciplinamento 

de ações, visando à integridade do ambiente e das pessoas envolvidas. Na parte funcional, o 

empreendimento também estará sujeito ao controle de algumas das normas regulamentadoras da 

Consolidação das Leis do Trabalho. A seguir são destacados alguns itens da norma regulamentadora, 

relevantes para o empreendimento: 

• As máquinas e os equipamentos que utilizem energia elétrica, fornecida por fonte externa, devem possuir 

chave geral, em local de fácil acesso e acondicionada em caixa que evite o seu acionamento acidental 

e protejam as suas partes energizadas; 

• O acionamento e o desligamento simultâneo, por único comando, de um conjunto de equipamentos de 

grande dimensão, deve ser precedido de sinal de alarme; 

• As máquinas e equipamentos que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterrados 

eletricamente, conforme consta na NR – 10, da Lei n°. 6.514, de 22/12/77, aprovada pela portaria n°. 

3.214 de 08/06/78; 

• Os funcionários do empreendimento deverão ser preparados por técnicos especializados, sobre os 

procedimentos em caso de incêndios. Para melhor assimilação dos métodos de prevenção e combate, 

deverá ser preparada uma palestra enfocando os potenciais riscos de acidentes na área, especialmente 

as formas de ações e os equipamentos a serem utilizados; 
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• Fazer a manutenção periódica dos extintores segundo as especificações contidas no lacre do aparelho; 

• Fazer a compatibilização sanitária do canteiro de obras; 

• Proceder à manutenção das máquinas foras da AID; 

• Estabelecer um plano de controle para movimentação de máquinas; 

• Fazer o controle da erosão e adotar medidas para aumentar a permeabilidade dos solos; 

• Fazer o controle de bota-fora e de escavações. 

A seguir apresenta-se uma síntese dos procedimentos e técnicas a serem aplicadas durante a obra com 

os objetivos de preservar os aspectos paisagísticos; fornecer aos empreiteiros quais as condicionantes, 

exigências e restrições ambientais; e fornecer aos trabalhadores normas para conduta compatível à manutenção 

do ambiente de trabalho limpo e o meio ambiente o mais próximo possível do estado original. 

O canteiro de obras deve ser dotado de sanitários, chuveiros e água potável. Essas instalações sanitárias 

devem ter portas de acesso que impeçam o seu devassamento e ser construídas de modo a manter o resguardo 

conveniente; estar situadas em locais de fácil e seguro acesso, no máximo a 150 metros de distância do posto 

de trabalho; ser constituídas de um conjunto com lavatório, vaso sanitário e mictório para cada grupo de 20 

trabalhadores ou fração, e de um chuveiro para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração. Os efluentes 

gerados devem ser coletados por caminhões limpa-fossa logo após preencher o reservatório e serem 

imediatamente transportados para a Estação de Tratamento de Esgoto mais próxima. Por toda área do canteiro 

de obras, os resíduos sólidos devem ser devidamente acondicionados em lixeiras, separadas em resíduos 

orgânicos (recipiente marrom) e secos (recipiente de outra cor). Não deve ocorrer o acúmulo de resíduos sólidos, 

que devem ser recolhidos logo após a sua geração. Ao final do expediente ou sempre que se fizer necessário, 

será varrida a área do canteiro de obras para mantê-la limpa. Os resíduos sólidos armazenados ao longo do dia 

no canteiro de obras devem ser disponibilizados para a coleta diária pelo Serviço de Limpeza Urbana. 

Os empreiteiros devem ser oficialmente informados pelo contratante sobre as condicionantes, exigências 

e restrições ambientais estabelecidas na Licença de Instalação - L.I. do empreendimento.   

Precedendo o início das obras, todos os trabalhadores, incluindo engenheiros (supervisor e gerente de 

obras), mestres-de-obras e operários, deverão receber informações sobre as principais questões ambientais que 

possuem interface com a obra do sistema de drenagem de águas pluviais a ser implantada, incluindo os 

procedimentos a serem adotados em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, aos cuidados com os 

corpos d’água, à supressão da vegetação, limpeza do canteiro de obras, entre outros aspectos importantes. 

 
10.1.3 Prevenção dos Riscos Ambientais 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA consta da norma regulamentadora 

no 9, da Portaria no 3.214, referente ao capítulo V do título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, 

de acordo com a redação da portaria no 25, de 29/12/94. Sua redação estabelece a obrigatoriedade 

da elaboração e implementação, por todos os empregadores e instituições, visando a preservar a 

saúde e a integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 

consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes, ou que venham a existir no 

ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

O PPRA tem como objetivo estabelecer procedimentos para as empresas que em sua atividade podem 
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causar danos ao meio ambiente. No caso do presente estudo, estabelece ações de proteção ambiental 

durante a implantação das redes de infraestrutura de modo que as atividades necessárias sejam as 

menos impactantes possíveis, evitando agressões significativas aos meio físico e biótico, e 

principalmente sobre os moradores e trabalhadores das obras. Portanto é imprescindível um 

planejamento adequado orientando todas as intervenções no meio ambiente.   

A norma assevera que as ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito em cada frente 

de serviço de execução das obras de infraestrutura, sob a responsabilidade do empregador e com a 

participação dos trabalhadores. Os riscos ambientais, para efeito da norma, são os agentes físicos, 

químicos e biológicos, existentes no ambiente de trabalho, e que, em função de sua natureza, 

concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do 

trabalhador. Para empresas com atividades com atividade perigosas ao meio ambiente, o PPRA 

deverá conter, no mínimo: 

• Planejamento com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; 

• Estratégia e metodologia de ação; 

• Forma de registro, manutenção e divulgação dos dados; e 

• Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 

O desenvolvimento do PPRA deverá incluir as seguintes etapas: 

• Antecipação e reconhecimento dos riscos; 

• Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 

• Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 

• Implantação das medidas de controle e avaliação de sua eficácia; 

• Monitoramento da exposição aos riscos; e 

• Registro e divulgação dos dados. 

 

10.1.3.1 Equipamentos de proteção individual 

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e 

em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante às disposições contidas na NR 6 - 

Equipamentos de Proteção Individual.  

 

10.1.3.2 Sinalização de segurança 

O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:  

• Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras; 

• Indicar as saídas por meio de dizeres ou setas; 

• Manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares; 

• Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e 

equipamentos; 
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• Advertir quanto a risco de queda; 

• Alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para atividade executada, com a devida 

sinalização e advertência próxima ao posto de trabalho; 

• Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho e 

guindaste; Identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis e explosivas. 

 
10.1.3.3 Ordem e limpeza 

O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas 

vias de circulação, passagem e escadarias. O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser 

regularmente coletados e removidos. Quando de sua remoção, devem ser tomados cuidados 

especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. É obrigatória a colocação de tapumes 

ou barreiras sempre que se executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o 

acesso de pessoas estranhas aos locais em serviços. 

 

10.1.3.4 Acidentes 

O empregador deve encaminhar, por meio do serviço de postagem, a Ficha de Acidente do 

Trabalho, da norma até 10 (dez) dias após o dia do acidente, mantendo cópia e protocolo de 

encaminhamento por um período de três anos, para fins de fiscalização do órgão regional competente 

do Ministério do Trabalho - MTb. Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das 

seguintes medidas: 

• Comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial competente e ao órgão regional do 

Ministério do Trabalho, que repassará imediatamente ao sindicato da categoria profissional do local da 

obra; e 

• Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela 

autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho. 

 

10.1.4 Sistema de Drenagem 

Dados do diagnóstico ambiental revelam que quase 100% do local não possui sistema de 

esgotamento sanitário. No que se refere ao abastecimento de água, 100% do local não possui 

abastecimento de água pela CAESB. Quanto à drenagem pluvial, 100% do local e isento de drenagem. 

 

10.1.4.1 Procedimentos para implantação da rede de drenagem 

Na construção da rede de drenagem as seguintes medidas preventivas devem ser obedecidas 

para que sejam mínimas as interferências com o meio ambiente: 

• Projetar o trajeto da rede de drenagem de águas pluviais onde houver o menor número 

de árvores para reduzir o número de árvores a serem suprimidas; 

• Preservar as árvores que reúnam características de porta-sementes; 
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• Eliminar somente as árvores que interfiram no trajeto projetado para a rede de 

drenagem de águas pluviais; 

• Executar as obras nos períodos em que não ocorram chuvas volumosas ou de longa 

duração, bem como suspender as atividades quando da ocorrência desses fenômenos 

naturais; 

• Instruir a comunidade local sobre a forma de deposição adequada de resíduos sólidos 

para evitar seu carreamento pela rede pluviais para os corpos d’água; 

• Executar limpezas periódicas na rede de drenagem de águas pluviais; 

• Monitorar durante a estação seca o eventual escoamento de líquidos pela rede de 

drenagem de águas pluviais para evitar o lançamento de efluentes não pluviais; 

• As principais medidas corretivas são: 

• Repor o solo na vala escavada, compactando-o nos trechos sob pavimentação; 

• Repor a camada de asfalto danificada pela implantação da rede de drenagem de águas 

pluviais; 

• Repor a cobertura vegetal nos pontos de lançamento de águas pluviais; 

• Plantar árvores de espécies nativas que atraiam a fauna silvestre nos pontos de 

lançamentos; 

• Executar a limpeza na rede de drenagem de águas pluviais para remover os resíduos 

sólidos e reduzir a carga poluente; 

• Identificar e coibir os lançamentos de efluentes não pluviais, informando as autoridades 

competentes. 

As principais medidas mitigadoras são: 

• Executar as obras nos períodos em que não ocorram chuvas volumosas ou de longa 

duração, bem como suspender as atividades quando da ocorrência desses fenômenos 

naturais; 

• Instalar equipamentos de dissipação de energia nos pontos de lançamento das águas 

pluviais nos corpos receptores.  

 

10.1.4.2 Monitoramento do sistema de drenagem de águas pluviais 

Tem por objetivo verificar a eventual obstrução e o estado de conservação de seus equipamentos, assim 

como o eventual lançamento de águas residuais ou não pluviais. As principais ações de monitoramento estão 

descritas a seguir.  

• Vistoria – Precedendo até 10 dias do início da temporada de chuvas, é preciso verificar os equipamentos 

da rede pluvial para indicar a correta manutenção. Durante a estação das chuvas, intensificam-se as 

vistorias visando reduzir os riscos de ocorrência de impactos negativos ao possibilitar detectar 

precocemente eventuais cargas poluentes ou necessidade de reparos no sistema de drenagem pluvial. 
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• Limpeza dos equipamentos de drenagem de águas pluviais – logo após a execução da vistoria e 

definição dos pontos de limpeza, devem-se remover os resíduos sólidos existentes nas bocas-de-lobo, 

bueiros, poços de visita, galerias, grades, dissipadores de energia e pontos de lançamento final. Essa 

operação deve ser intensificada durante o período das chuvas e acionada em conformidade com as 

observações efetuadas nas vistorias. 

• Análise da qualidade da água – Deve ser efetuado durante o período chuvoso, trimestralmente, a análise 

da qualidade da água nos pontos de lançamento das águas pluviais e uma análise no período seco. Os 

dados coletados podem ser comparados com os padrões de qualidade da água fornecidos pela 

Resolução CONAMA 357. 

• Executar limpeza periódica na rede de drenagem de águas pluviais para reduzir a carga 

poluente; 

• Sugerir e apoiar o SLU para a promoção de campanhas cíclicas para a comunidade, visando 

orientá-la quanto ao manejo dos resíduos sólidos e sua relação com o sistema de drenagem 

de águas pluviais; 

Durante a estação seca, o monitoramento pode ser efetuado trimestralmente visando identificar 

eventuais lançamentos de águas não pluviais ou cargas poluentes no sistema de drenagem de águas pluviais. 

Destaca-se que esta ação deverá ser responsabilidade do empreendedor do parcelamento.  

Esse monitoramento será executado pela NOVACAP, após implantação do sistema. 

 

10.1.5 Gestão e Controle dos Resíduos Sólidos 

O Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil objetiva estabelecer o manejo adequado 

dos resíduos gerados durante as obras de implantação das infraestruturas e das construções do 

empreendimento. Atende ao disposto na Resolução CONAMA no 307/2002 e outros regulamentos. O 

Plano tem os seguintes objetivos específicos: 

Esse plano tem como objetivo principal apresentar medidas que equacionem os problemas 

ambientais provenientes dos resíduos sólidos gerados na área do empreendimento, fazendo de forma 

evidenciada a aplicação dos procedimentos de redução, reutilização e reciclagem (prática dos 3Rs), 

na tentativa de contribuir numa mudança de comportamento e incentivo de práticas de gestão 

ambiental, visando manter sempre a área do projeto dentro de um padrão ambiental satisfatório, e 

diante disso difundir soluções de tecnologia apropriada de forma ambientalmente correta. 

Os resíduos sólidos fazem parte do cotidiano de todas as aglomerações humanas. A partir 

deste contexto se faz necessário à aplicabilidade de um plano de controle dos resíduos sólidos a fim 

de resolver os problemas derivados que os mesmos trazem aos empreendimentos de um modo geral, 

buscando sempre alternativas de embasamento tecnológico, considerando eficazes as mudanças 

sociais, econômicas e culturais de todos, e assim colaborando numa tomada de decisões que possam 

de forma ambientalmente correta minimizar as adversidades causadas pela exposição inadequada dos 

resíduos, contribuindo em otimização do padrão de qualidade ambiental. 

Objetivos específicos: 
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• Reduzir o impacto ambiental negativo sobre a área de intervenção, resultante das atividades 

de terraplenagem e obras civis; 

• Identificar as responsabilidades de recuperação de áreas degradadas; 

• Estimular o reuso e reciclagem dos resíduos da construção civil. 

 

10.1.5.1 Procedimentos metodológicos 

Considera-se a preocupação no planejamento das ações de caráter ambiental, mais 

especificamente com relação ao controle de seus resíduos durante as obras para a implantação da 

infraestrutura do empreendimento, faz-se necessário à elaboração de um plano capaz de englobar 

todas as variáveis envolvidas. Por esse motivo é aconselhável analisar os métodos que 

comprovadamente não tragam prejuízos para a área do empreendimento e nem tão pouco 

comprometam a qualidade ambiental do local das obras. 

Como qualquer outra atividade antrópica, a construção de infraestrutura para o 

empreendimento apresenta-se como uma fonte geradora de resíduos sólidos, incluindo materiais 

orgânicos e inorgânicos decorrentes de todas as atividades humanas na área, resultando em produção 

de resíduos sólidos na área do empreendimento. A metodologia aqui proposta é simples e constam 

basicamente de ações sequenciadas de acondicionamento, coleta, transporte e disposição final, 

buscando sempre proporcionar conforto e bem-estar aos trabalhadores e moradores dos setores 

envolvidos e das áreas circunvizinhas. 

10.1.5.2 Identificação dos resíduos sólidos 

A identificação dos tipos de resíduos sólidos gerados constitui-se em um dos fatores básicos 

para o equacionamento dos problemas que os mesmos trazem, especialmente quanto ao seu 

acondicionamento e disposição final. Estas características que podem ser físicas, químicas e 

biológicas estão relacionadas fundamentalmente à composição do lixo. A interação com o plano de 

educação ambiental será de grande influência para o controle do lançamento e até mesmo da geração 

de resíduos sólidos, uma vez que quanto mais sinalizado os estabelecimentos de administração, 

comercialização e serviços, melhores serão as respostas para o padrão de qualidade ambiental do 

ambiente em geral. 

 

10.1.5.3 Materiais e equipamentos 

O acondicionamento do lixo visa basicamente atender condições sanitárias, pelo controle de 

vetores e aspectos de bem-estar, proporcionando conforto e melhorando a estética local. O 

acondicionamento inadequado ou impróprio do lixo oferece os meios para proliferação e 

desenvolvimento principalmente de moscas, ratos e baratas, pondo em risco a saúde pública. Os tipos 

de recipientes apropriados para o acondicionamento, dos materiais descartáveis são: 

• Metálicos: de lata ou chapa galvanizada ou pintada; 
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• Plástico rígido; 

• Saco plástico: de polietileno, colorido, não devendo ser transparente; e 

• Saco de papel: só de papel, ou de papel com camada interna de plástico. 

As características adequadas dos recipientes particularmente para acondicionamento do lixo 

são as seguintes: 

• Ser impermeável; 

• Ter tampa bem ajustada ou sistema adequado de fechamento; 

• Ser resistente, inclusive à corrosão; 

• Ser de capacidade adequada, com volume máximo de 100 l, o que corresponde a 

aproximadamente 30 kg; 

• Ser provido de alças, quando rígido e meio cheio, para que possa ser manipulado com 

facilidade por um homem; 

• Ter forma tronco-cônica, quando rígido, o que facilita o esvaziamento e a limpeza; 

• Ser de polietileno e não transparente, quando for saco plástico. 

• Estes recipientes devem atender às seguintes normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT: 

• EB-588 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo; 

• P-EB 588 – Recipientes padronizados para lixo; 

• MB - 732 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo. 

No acondicionamento do lixo orgânico é aconselhável utilizar recipientes especiais, constituídos 

de caixas (ou containers) com tampa, tamanhos e formatos variados que em normalmente são 

patenteados. Os containers em linhas gerais podem ser um dos seguintes tipos: 

• Estacionários - os recipientes depois de cheios são esvaziados em caminhões, por meio de 

dispositivos apropriados; 

• Intercambiáveis - os recipientes são móveis, ou seja, os cheios são substituídos por vazios e 

transportados por caminhões adequados. 

Também podem ser utilizadas lixeiras construídas em alvenaria e revestida internamente com 

cerâmica ou azulejo, nas quais serão colocados os depósitos de lixo, para acondicionamento 

temporário, ou seja, até a coleta. Nas áreas externas poderão ser instaladas, em locais estratégicos, 

lixeiras de plástico visando acondicionar materiais descartáveis gerados pelos transeuntes.  

Nas áreas livres, principalmente onde houver maiores índice de aglomerações de trabalhadores 

e visitantes deverão ficar a disposição da população depósitos de lixo, preocupando-se sempre manter 

a qualidade sanitária e ambiental da área, tendo como retorno maior grau de conforto e bem-estar de 

todos, sendo dimensionada em função do volume de lixo a ser produzido, bem como da frequência de 

coleta para a destinação final. 
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10.1.5.4 Acondicionamento do lixo 

Os resíduos putrescíveis como os restos orgânicos vegetais e animais, devem ser 

adequadamente acondicionados, antes de serem depositados nos recipientes; é conveniente 

acondicioná-los previamente em sacos plásticos, o que reduzirá os odores desagradáveis, tanto nos 

recipientes como durante a coleta e o transporte, bem como acesso de moscas; também a adoção 

dessa prática facilita o esvaziamento dos recipientes. 

Utilizando-se recipientes não descartáveis, a sua limpeza, depois da coleta do lixo, é muito 

importante para o controle de moscas e roedores, bem como para eliminação de odores. Se os 

resíduos sólidos putrescidos forem bem envolvidos em papel ou acondicionados em sacos fechados, 

e se o material for envolvido internamente também com papel, a frequência do mesmo é menor.  

O cuidado da limpeza é importante porque parte do desenvolvimento das moscas ocorre no 

lixo acumulado no fundo e nos lados do recipiente. O acondicionamento do lixo pode melhorar 

consideravelmente, construindo-se prateleiras ou bases para sustentar os recipientes. Essa prática 

tem as seguintes vantagens: reduz a corrosão dos recipientes; dificulta ou impede o acesso de 

roedores e evita que os recipientes sejam virados.  

Os tipos de bases ou prateleiras são: poste com gancho, nos quais se penduram os recipientes; 

estrados de concreto, ou de madeira, que tenham o fundo a uma distância mínima de 20 cm do solo; 

prateleiras instaladas na parte interna de portas de caixas para lixo. Há casos em que estas caixas são 

providas de duas portas sendo uma para o lado externo e outra para o lado interno do imóvel. 

 

10.1.5.5  Coleta e transporte 

Para as etapas de coleta e transporte dos resíduos sólidos, poderão ser utilizados os serviços 

de limpeza pública da municipalidade. Caso a área o serviço de limpeza pública não apresente um 

sistema regular e eficiente para atender ao empreendimento, deverá ser implantado um sistema 

próprio de coleta e transporte do lixo a ser gerado no estabelecimento. 

Deve-se considerar que, ficando a cargo do poder público, o sistema de coleta deveria 

apresentar segurança e pontualidade, posto que uma falha operacional na coleta e transporte e 

destinação do lixo poderia gerar efeitos negativos como poluição visual, odores e surgimento de focos 

de vetores como moscas, roedores, baratas e mosquitos. A frequência de viagens para a área de 

destino final do lixo será em função da quantidade de resíduos sólidos produzidos. Vale ressaltar que 

todos os envolvidos com os serviços de coleta deverão trabalhar protegidos por EPI’s (Equipamentos 

de Proteção Individual), como macacão, botas, máscaras e luvas. No caso do sistema de coleta do 

município não funcionar a contento ou ainda, não atender as necessidades da obra, a administração 

do empreendimento poderá sublocar empresa prestadora de serviços, a qual deverá atender as 

normas técnicas e legais. 
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10.1.5.6 Disposição final 

Para a disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas obras de infraestrutura do 

empreendimento, recomenda-se que sejam destinados para o mesmo local utilizado para disposição 

do lixo gerado no município e utilizado pelo sistema de limpeza pública, considerando-se que o lixo a 

ser gerado na área do empreendimento não contém características de periculosidade ao meio 

ambiente e a saúde pública. Em se tratando de uma obra de construção civil a responsabilidade é do 

empreendedor a destinação adequada dos entulhos gerados se fará conforme determina a Resolução 

CONAMA 307/2002. Após o adequado encaminhamento dentro dos canteiros de obra, os resíduos de 

construção civil poderão ter os seguintes encaminhamentos: 

 

• Resíduos Classe A 

Terra de remoção - utilizar na própria obra; reutilizar restauração de solos, em obras que 

necessitem de aterros e terraplenagem de jazidas; encaminhar para aterro de inertes. 

Tijolo, produtos cerâmicos, e produtos de cimento - encaminhar para estações de reciclagem 

de entulho, utilizar como material de enchimento de base de piso; encaminhar para aterro de inertes. 

Argamassas: encaminhar para estações de reciclagem de entulho, utilizar como material de 

enchimento de base de piso; encaminhar para aterro de inertes. 

• Resíduos Classe B 

Madeira - encaminhar para empresas e entidades que utilizem à madeira como energético ou 

matéria prima; associação ou cooperativa de catadores. 

Metais - empresa de reciclagem de materiais metálicos; associação ou cooperativa de 

catadores; entidades que utilizem o metal como matéria prima. 

Embalagens, papel, papelão e plásticos - empresa de reciclagem de materiais plásticos e 

papel/papelão; associação ou cooperativa de catadores; entidades que utilizem esse tipo de material 

como matéria prima. 

Vidros - empresa de reciclagem de vidros; associação ou cooperativa de catadores; entidades 

que utilizem o vidro como matéria prima. 

• Resíduos Classe C 

Gesso - empresa de reciclagem de gesso. Após ser moído pode ser empregado como 

aglomerante, agregado para a produção de cimento, correção de solos, aditivo para compostagem, 

absorvente de óleo e na secagem de lodo de esgoto. 

• Resíduos Classe D 

Óleos, tintas, vernizes e produtos químicos - empresa de reciclagem de tintas e vernizes; 

empresas de co-processamento; retorno ao fabricante. 
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10.1.5.7 Manejo dos resíduos sólidos 

Geralmente o manejo de resíduos sólidos nas obras foca apenas naqueles de características 

secas e molhadas ou orgânicas.  

Os resíduos sólidos gerados no empreendimento deverão ser recolhidos e acondicionados 

diariamente por funcionários preparados para essa função. Nas áreas externas do empreendimento 

devem ser instaladas, em locais de maior acesso de pessoas, lixeiras padronizadas suspensas para 

descarte ocasional de materiais. A gerência do empreendimento poderá preparar o setor encarregado 

da limpeza para fazer uma coleta seletiva, separando os materiais recicláveis dos não recicláveis. 

Dessa forma, além de diminuir a quantidade de lixo, o empreendimento estará fomentando a educação 

ambiental com o incentivo da produtividade, engajando-se no processo de coleta seletiva. Pode ser 

utilizado recipiente padronizado para coleta de lixo reciclável, conforme a Figura 42. 

 

RESÍDUOS
NÃO

RECICLÁVEL
VIDRO

PAPEL E

PAPELÃO
PLÁSTICO

 

Figura 46: Recipientes utilizados para coleta seletiva. 

A execução do plano ficará a cargo da administração do empreendimento, que inicialmente 

disponibilizará recursos cabíveis para a sua implementação, tendo como base manter sempre a área 

do empreendimento, como um ambiente que apresente padrão de qualidade ambiental satisfatório, 

oferecendo conforto e bem estar aos moradores do entrono imediato e  trabalhadores do 

empreendimento.  

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDACOES  

Com base no estudo de impacto de vizinhança apresentado para implantação de parcelamento do 

solo em questão, conclui-se pela viabilidade ambiental, principalmente associado à complementação do tecido 

urbano da área consolidada da Cidade de Sobradinho II, bem como os resultados da análise dos impactos 

ambiental provenientes da implantação do empreendimento. Ademais, quando da emissão da Licença Prévia, 

deverão constar às medidas mitigadoras, compensatórias e maximizadoras propostas no estudo.  
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