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1 APRESENTAÇÃO 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um documento técnico sustentado pela legislação, que 
estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de 
parcelamento de solo urbano de elevado impacto ambiental ou potencial de impacto 
ambiental, ou seja, enquadra-se nesse contexto o empreendimento de parcelamento de solo 
urbano Hibisco, objeto do presente estudo ambiental. 

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

O EIA apoiou-se, ainda, no Termo de Referência (TR) aprovado pelo Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM –DF), em 26/02/2019. 

Portanto, o presente Estudo de Impacto Ambiental do Parcelamento de solo urbano Hibisco, 
está organizado da seguinte forma: 

• Volume I – Apresentação 

• Volume II – Descrição do empreendimento 

• Volume III – Diagnóstico Ambiental 
o Volume III, Tomo 1 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico 
o Volume III, Tomo 2 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico 
o Volume III, Tomo 3 – Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico 

• Volume IV – Prognóstico Ambiental 

• Apêndice I – Acervo de Mapas 

• Apêndice II – Dados de Levantamento de Campo 

• Anexo I – Acervo Técnico e Institucional 
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2 CONTEXTO DO PROJETO 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Número do processo 00391-00010707/2018-79 

Nome  
HIBISCO Empreendimentos Imobiliários SPE 

LTDA 

Razão Social HIBISCO Empreendimentos Imobiliários 

Endereço 
SHIS QI 5 Bloco D Sala 10 Parte 25 Hangar 5, 

Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.615-485 

Telefone (61) 3462-8900 

Endereço eletrônico cesar.peres@hibiscosa.com.br 

CNPJ 31.725.474/0001-24 

Representante legal César Peres Neto 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIENTAL 

Nome/Razão Social PROGEPLAN Engenharia Ambiental LTDA 

Endereço 
SHIN CA 01, Bloco A, sala 327, Centro 

Comercial Deck Norte, Lago Norte, Brasília-
DF, CEP 71.503-501 

Telefone (61) 3963-9195 

Endereço eletrônico erick.marcel@progeplan.com.br 

CNPJ 11.632.337/0001-38 

Responsável Técnico 
Érick Marcel e Silva Viana 

Eng. Ambiental, CREA-DF 14.884/D 
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2.3 EQUIPE TÉCNICA DOS ESTUDOS AMBIENTAIS 

Nome Formação Área de atuação 
Nº no conselho / registro 

profissional 
Assinatura 

Érick Marcel e Silva 
Viana 

Engenheiro Ambiental 
Direção e Responsabilidade 

Técnica 
CREA 14.884/D-DF 

 

Pedro Franarin Alves 
Eng. Ambiental, Msc. em Gestão 

e Planejamento Ambiental 
Direção e Responsabilidade 

Técnica 
CREA 12.927/D-DF 

 

Rafael Monteiro Virgílio 
de Carvalho 

Biólogo Superintendente  CRBio 57.794/04-D 

 

Abel Eustáquio Rocha 
Soares 

Biólogo, Dr. em Botânica Gerente Técnico CRBio 98.509/04-D 

 

Karla Karine Carvalho Geógrafa Meio Socioeconômico CTF 5505651 
 

Paulo Pagani Mayrink Geólogo  Meio Físico  CREA 2373/D-DF 

 

Diego Mendes Ferreira 
Melo 

Engenheiro Florestal Meio Biótico - Flora CREA 28.313/D-DF 
 

Daniel Alves Marques 
Velho 

Biólogo, Msc. em Biologia Animal Fauna - Herpetofauna CRBio 49.947/04-D 
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Nome Formação Área de atuação 
Nº no conselho / registro 

profissional 
Assinatura 

Alexandre de Sousa 
Portela 

Biólogo, Dr. em Ecologia Fauna - Mastofauna CRBio 37.850/04-D 
 

Tarcísio Lyra dos Santos 
Abreu 

Biólogo, Dr. em Ecologia Fauna - Ornitofauna CRBio 30248/04-D 

 

Eduardo Franca Alteff 
Biólogo, Msc. em Ecologia e 

Conservação de Recursos 
Naturais 

Fauna - Ornitofauna CRBio 57.926/04-D 

 

Elias Gonzaga de Castro Biólogo 
Fauna – Ictiofauna e 

Coordenação de campo 
CRBio 87.604/04-D 

 

Phamela Bernardes 
Perônico 

Bióloga, Msc em Ecologia de 
Ecótonos 

Fauna – Ictiofauna CRBio 93077/04-D 
 

Carolina Bussadori Piva 
Scurciatto 

Bióloga, Msc. em Ecologia 
Entomofauna aquática - 

Zoobentos 
CRBio 30.696/04-D 

 

Geraldo de Brito Freire 
Júnior 

Biólogo, Dr. em Ecologia  Entomofauna Terrestre CRBio 98.327/04-D 
 

Vitória Lima Cândido Cientista Ambiental Geoprocessamento CTF 7171659 
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2.4 EQUIPE TÉCNICA DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Nome Formação Nº no conselho 

Rebecca De Rosa Peres Arquiteta A 108241-8 

Marcelo Bartolo Arquiteto A 27493-3 
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2.5 ASPECTOS LEGAIS 

2.5.1 Legislação Federal 

2.5.1.1 Uso e Ocupação do Solo 

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

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

• Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999 

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

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

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

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

2.5.1.2 Proteção dos Recursos Naturais 

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

No âmbito federal, o primeiro Código Florestal foi instituído pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, modificado pela Lei nº 7.511, de 7 de julho de 1986 e, posteriormente, pela Lei nº 7.803 
de 18 de julho de 1989, tendo sua última atualização dada pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012. 

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

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. Por 
meio dela criou-se o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SINAMA), no qual o órgão consultivo 
e deliberativo é o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Um dos principais objetivos 
da Política Nacional do Meio Ambiente é compatibilizar o desenvolvimento econômico social 
com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Para executar a 
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Política foram criados instrumentos, entre eles a avaliação de impactos ambientais, o 
licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

O CONAMA, órgão misto composto por representantes dos Governos e da sociedade civil, 
estabelece normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras por meio de Resoluções. Entre elas destacamos: Resolução nº 001, de 23 de janeiro 
de 1986, que estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes 
gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos 
da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Define quais as atividades que devem ter licenciamento ambiental; Resolução nº 10, de 14 de 
dezembro de 1988, que define as Áreas de Proteção Ambiental (APAs); Resolução nº 13, de 6 de 
dezembro de 1990, que define faixa de proteção de 10 km no entorno das unidades de 
conservação e exige que qualquer atividade que possa afetar a biota, deverá ser 
obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente; 

Resolução Conama nº 237, de 19 de dezembro de 1997, que estabelece as regras e etapas para 
o licenciamento ambiental e quais as atividades potencialmente poluidoras sujeitas ao 
licenciamento. 

Com o crescimento das pressões ao meio ambiente a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a 
conhecida Lei de Crimes Ambientais, foi instituída. Por meio dela, o que era antes infração 
ambiental tornou-se crime com previsão de sanções e penas para quem descumpri-la. A Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC) com objetivos de estabelecer critérios e normas para a criação, implantação e 
gestão das unidades de conservação. 

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

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

2.5.1.3 Licenciamento Ambiental e Avaliação de Impactos Ambientais 

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

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

O Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, na esfera de sua competência, baixou a 
Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986, estabelecendo critérios básicos e diretrizes gerais 
para o uso e implementação da avaliação de impacto ambiental como um dos instrumentos da 
Política Nacional de Meio Ambiente. 
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A Resolução CONAMA nº 237/97 teve também como objetivo a revisão dos procedimentos e 
critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de 
licenciamento como instrumento de gestão ambiental, visando o desenvolvimento sustentável, 
a melhoria contínua e a regulamentação de aspectos do licenciamento ainda não definidos pela 
legislação.  

2.5.1.4 - Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 

• Resolução COMAMA nº 303, de 20 de março de 2002 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 

• Resolução COMAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010 

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 COMAMA nº 13, de 6 de dezembro de 1990 

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

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

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

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

• Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 

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

• Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 

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

O Decreto nº 3.179/99, que regulamenta a Lei nº 9.605/98, dispõe sobre a especificação das 
sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 
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• Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 

A Lei nº 9.985, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, e o Decreto 
nº 4.330, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta artigos dessa Lei, estabelecem critérios e 
normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 

Aplicável à área de estudo, verifica-se que o empreendimento se encontra na área de influência 
da APA do Planalto Central (administrados pelo Ibama, por serem Unidades de Conservação 
Federal); 

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

• Decreto Presidencial, de 10 de janeiro de 2002 (APA do Planalto Central) 

Ato Legal que Cria a Área de Proteção Ambiental - APA do Planalto Central, no Distrito Federal e 
no Estado de Goiás, e dá outras providências, com 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.  

• Resolução Conama nº 307, de 5 de julho de 2002 

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

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

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

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

2.5.1.5 Dispositivos Ambientais 

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

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

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



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 
Página 14 

006101-310RT-001-02 

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

2.5.2 Legislação Distrital 

2.5.2.1 Uso e Ocupação do Solo 

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

Atualmente o PDOT/2009 pela Lei Complementar nº 854 de 15 der outubro de 2012. E está em 
vigor desde 2012, alterações da versão anterior de 2009, em atendimento ao Ministério Público 
do DF (MPDFT). 

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

• Lei Orgânica do DF 

A Lei Orgânica do DF e texto atualizado com as alterações adotadas pelas Emendas à Lei Orgânica 
de nº 1 a 60 e as decisões em ação direta de inconstitucionalidade proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios até 4 de agosto de 
2010. 
A LODF, rege, observando os princípios constitucionais, o pleno exercício da autonomia política, 
administrativa e financeira do DF, para a política de desenvolvimento urbano do DF o objetivo de 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem estar de seus 
habitantes, e compreendendo o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade 
de vida, ocupação ordenada do território, uso dos bens e distribuição adequada de serviços e 
equipamentos públicos para a população. 

• Lei nº 954, de 17 de novembro de 1995 

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

• Lei nº 992, de 28 de dezembro de 1995 

Dispõe sobre os parcelamentos do solo para fins urbanos no Distrito Federal e dá outras 
providências. 
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Esta Lei estabelece os parâmetros, objetivos e procedimentos a serem seguidos pelos 
interessados em parcelar o solo, discriminando as esferas administrativas nas quais o processo 
de parcelamento deverá passar. 

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

• Lei nº 1.823, de 13 de janeiro de 1998 

Aprova as áreas de estudo destinadas à implantação de setores habitacionais, objeto de 
aplicação da Lei nº 954/95. 

Além destes dispositivos legais, o conjunto de normas técnicas editadas pelo IPDF, regula os 
projetos de parcelamento urbano no DF. 

• Decreto nº 19.045, de 20 de fevereiro de 1998 

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

• Decreto nº 19.072, de 6 de março de 1998 

Aprova a Instrução Normativa Técnica n° 001/97 do Instituto de Planejamento territorial e 
Urbano do Distrito Federal –IPDF que estabelece normas sobre a utilização de áreas públicas 
abrangidas pelo Tombamento do Conjunto Urbanístico de Brasília, na forma do disposto no art. 
2 da Lei n° 769, de 23 de setembro de 1994 e no art. 11 do Decreto n° 17.079, de 28 de dezembro 
de 1995, que dispõe sobre a cobrança de preço público pela utilização de áreas públicas do 
Distrito Federal. 

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

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

• Provimento nº 2, de 19 de abril de 2010 

Estabelece alterações no procedimento para retificação de matrículas de glebas visando à 
regularização de parcelamento de solo. 

• Portaria Conjunta nº 4, de 23 de julho de 2015. 

Expedi alvarás de funcionamento de atividades econômicas e “Cartas de Habitese” nas 
Administrações Regionais do Lago Sul – RA – XVI, de Santa Maria – RA–XIII, de São Sebastião – 
RA – XIV e Jardim Botânico – RA – RAXXVII, serão utilizados como referência os setores 
habitacionais e áreas de ofertas habitacionais de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial – PDOT, aprovado pela Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009. 
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2.5.2.2 Licenciamento Ambiental e Avaliação de Impacto Ambiental 

O DF possui em sua Lei Orgânica, promulgada em 1993, que trata do Meio Ambiente. 

Portanto, o DF possui um conjunto de leis, decretos, portarias que formatam as políticas públicas 
ambientais. A principal delas é a Lei nº 041/98, que define a política ambiental para o DF. 

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

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

Especificamente do Distrito Federal, a Lei Orgânica, em seu art. 289, parágrafo 1º determina: 

“Os projetos de parcelamento do solo no Distrito Federal terão sua aprovação condicionada à 
apresentação de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, para fins de 
licenciamento.” 

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

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

2.5.2.3 Proteção dos Recursos Naturais 

• Decreto n° 12.055, de 14 de dezembro de 1989 

Cria a APA do Lago Paranoá. 

• Decreto no. 39.469, de 22 de novembro de 2018 

Dispõe sobre a autorização de supressão de vegetação nativa, a compensação florestal, o manejo 
da arborização urbana em áreas verdes públicas e privadas e a declaração de imunidade ao corte 
de indivíduos arbóreos situados no âmbito do Distrito Federal. 

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

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

A Lei 41/89 sofreu duas alterações estabelecidas nas Leis nº 1.399, de 10/3/97 – que dispõe sobre 
o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras e a Lei nº 3277, de 31/12/2003, que 
dispõe sobre a composição de equipe multidisciplinar de que trata o art. 15 da Lei n° 41, de 13 
de setembro de 1989. 
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O Decreto Regulamentador da Lei da Política Ambiental do DF é o Decreto nº 12.960 de 28 de 
dezembro de 1990, e o Decreto nº 15.869 de 26 de agosto de 1994, que altera o parágrafo único 
do art. 56 e o art. 57 do Decreto nº 12.960, de 28 de dezembro de 1990, e dá outras providências: 
Licenciamento para parcelamentos Urbanos. 

• Lei Orgânica do DF 

A Lei Orgânica do Distrito Federal, no Capítulo XI do Título VI, que dispõe sobre meio ambiente 
estabelece, em seu art. 279, que o Poder Público deverá zelar pela conservação, proteção e 
recuperação do meio ambiente, além de cumprir as seguintes obrigações,  

• Lei nº 1.869, de 21 de janeiro de 1998 

Dispõe sobre os instrumentos de avaliação de impacto ambiental no Distrito Federal e dá outras 
providências. 

• Lei nº 2.725, de 13 de junho de 2001 

A Lei nº 2.725, de 13 de junho de 2001, institui a Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal, 
cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito Federal e dá outras 
providências. - Revoga a Lei nº 512, de 28 de julho de 1993. 

• Lei nº 3.031, de 18 de julho de 2002 

Institui a Política Florestal do Distrito Federal.  

• Lei nº 5.344, de 19 de maio de 2014 

Dispõe sobre o Rezoneamento Ambiental e o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 
da Bacia do Rio São Bartolomeu. 

2.5.2.4 Aspectos do Patrimônio Histórico 

Brasília pertence à exclusiva lista de Bens Patrimônio da Humanidade, por exigência da Unesco, 
uma série de medidas preventivas que viessem a garantir a proteção da Cidade até a 
homologação da Lei de Preservação definitiva, que vinha sendo preparada. Neste sentido, foi 
regulamentada a Lei nº 3.751 - Lei Santiago Dantas, através do Decreto Distrital nº 10.829, de 14 
de outubro de 1987, que define o perímetro de delimitação exata do Plano Piloto de Brasília, e 
inclui como objeto de preservação a proposta de “Brasília Revisitada” de Lúcio Costa e, 
posteriormente, o tombamento federal, fundamentado no Decreto-Lei Federal nº 25, de 30 de 
novembro de 1987, e regulamentado, no que se refere a Brasília, por meio da Portaria nº 314 do 
Iphan, de 8 de outubro de 1992. 

No âmbito da proteção nacional, Brasília foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - Iphan, através da Portaria nº 314, de 8 de outubro de 1992 – Instituto 
Brasileiro do Patrimônio Cultural - IBPC. 

A intenção da legislação citada é manter as qualidades arquitetônicas, urbanísticas e ambientais 
da Cidade, que não podem ser postas em causa de modo a assegurar as características essenciais 
das quatro escalas distintas, em que se traduz a concepção urbana da Cidade: a monumental, e 
residencial, a gregária e a bucólica. 
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Está, também, inserido na Área de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (Portaria nº 
314 do Iphan) que foi tombada pela Unesco, sendo considerada Patrimônio Cultural da 
Humanidade. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Nome do empreendimento Parcelamento de Solo Hibisco 

Área total da gleba 238,01 hectares 

Áreas passível de 
parcelamento 

39,99 hectares 

População estimada 2046 

Número de unidades 
imobiliárias 

620 Lotes de Unidades Multifamiliares 

3.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO EMPREENDIMENTO 

O Parcelamento de Solo Hibisco está localizado em área da Região Administrativa do Paranoá. 

 

Figura 3.1: Localização do empreendimento.
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Tabela 3.1: Vértices das poligonais apresentadas 

Vértice X Y Vértice X Y Vértice X Y 

1 205247,60 8248577,96 35 204573,64 8246596,35 69 203478,09 8247171,10 

2 205229,73 8248520,04 36 204573,73 8246586,37 70 203472,99 8247200,77 

3 205201,81 8248451,62 37 204555,52 8246584,88 71 203449,37 8247223,17 

4 205152,03 8248395,46 38 204486,38 8246604,55 72 203444,62 8247245,06 

5 205121,36 8248349,01 39 204480,32 8246589,84 73 203473,98 8247302,85 

6 205322,44 8247869,49 40 204450,19 8246596,64 74 203524,40 8247353,28 

7 205331,33 8247750,51 41 204436,08 8246629,07 75 203596,01 8247453,76 

8 205305,48 8247700,03 42 204418,04 8246636,76 76 203632,87 8247497,88 

9 205289,10 8247634,78 43 204378,07 8246671,92 77 203685,05 8247506,94 

10 205264,47 8247608,70 44 204366,67 8246731,90 78 203754,26 8247553,31 

11 204933,88 8247246,61 45 204302,68 8246748,30 79 203776,72 8247608,97 

12 204885,77 8247175,49 46 204286,17 8246727,08 80 203791,77 8247659,73 

13 204855,23 8247151,10 47 204197,84 8246773,23 81 203919,21 8247871,53 

14 204817,07 8247126,63 48 204147,66 8246829,54 82 203956,27 8247901,29 

15 204795,11 8247061,97 49 204125,82 8246836,22 83 203934,16 8247953,52 

16 204741,28 8247050,65 50 204103,47 8246871,06 84 203932,81 8247977,04 

17 204711,99 8247005,15 51 204048,70 8246888,43 85 203931,17 8248018,99 

18 204651,31 8246962,98 52 204025,40 8246883,53 86 203939,83 8248066,54 

19 204634,19 8246934,16 53 204007,63 8246908,39 87 203858,47 8248088,65 

20 204618,54 8246895,18 54 203938,93 8246938,90 88 203889,79 8248198,71 
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Vértice X Y Vértice X Y Vértice X Y 

21 204599,00 8246860,30 55 203911,54 8246966,97 89 203998,14 8248168,77 

22 204587,66 8246849,04 56 203848,81 8246965,25 90 204103,59 8248139,22 

23 204584,65 8246817,65 57 203833,76 8246973,85 91 204128,48 8248225,70 

24 204588,13 8246794,66 58 203794,44 8246987,04 92 204152,53 8248312,40 

25 204581,61 8246757,18 59 203774,50 8246987,08 93 204259,34 8248282,62 

26 204573,74 8246740,70 60 203753,79 8246983,93 94 204309,18 8248456,55 

27 204570,45 8246713,72 61 203716,44 8247007,37 95 204396,53 8248815,74 

28 204581,23 8246696,98 62 203692,66 8247041,88 96 204622,50 8248752,71 

29 204573,76 8246672,93 63 203688,23 8247085,65 97 204884,21 8248809,50 

30 204567,62 8246657,44 64 203644,73 8247080,85 98 205139,91 8248880,66 

31 204567,41 8246634,12 65 203605,06 8247102,70 99 205247,60 8248577,96 

32 204573,45 8246623,81 66 203531,82 8247134,22  

33 204583,28 8246610,34 67 203522,52 8247149,08 

34 204588,55 8246595,58 68 203514,70 8247145,90 
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Figura 3.2: Vias de acesso. 
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Figura 3.3: Bacia e Unidade hidrográfica. 

3.2 CONCEPÇÃO DO PROJETO 

O projeto de urbanismo de parcelamento de solo Hibisco, localiza-se em gleba objeto da 
matrícula número 123.578, do 2º Ofício de Registro de Imóveis, com área registrada de 238ha, 
localizada na Região Administrativa do Paranoá - RA VII. Desta área total, não serão objeto de 
parcelamento urbano 35.811,802 m², composto por zona rural. 

A gleba limita se ao norte com a via de circulação conhecida como Estrada São Bartolomeu, 
principal via de acesso ao local, a leste e a oeste confronta-se com a zona rural, e ao sul seus 
limites confrontam com o córrego Taboquinha. 

O projeto propõe a criação de um parcelamento composto por quatro condomínios urbanos 
destinados ao uso UOS RE 2 na categoria habitação multifamiliar em tipologia de casas, 
fundamentado pela Lei Complementar nº 710/2005 que trata sobre os Projetos Urbanísticos com 
Diretrizes Especiais para Unidades Autônomas (PDEU). 

Propõe se uma área de comércio e prestação de serviços de atendimento regional, à margem da 
Via de Circulação principal ao norte, além de áreas públicas EPs e ELUPs, distribuídas na gleba 
conforme definição em DIUR 01/2019 e DIUPE 10/2021. 

O objetivo do projeto é a criação de quatro Condomínios Urbanísticos PDEU compostos por 
unidades autônomas na categoria habitação multifamiliar em tipologia casas, cuja classificação, 
segundo o LUOS, é RE 2. 
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Além das unidades habitacionais, são propostos 1 lote comercial - CSII1, 4 lotes institucionais 
públicos - Inst EP, e 7 ELUP, das quais uma compõe um parque ladeando a Via Parque, todas em 
locais plenamente acessíveis ao público. 

O PDEU 01 conta com 323 unidades autônomas, o PDEU 02 possui 64 unidades autônomas, o 
PDEU 03 soma 221 unidades autônomas e o PDEU 04 possui 05 unidades autônomas. As 5 
unidades autônomas unifamiliares que constituem o PDEU 04 são maiores que as demais, sem 
ultrapassar o limite de 10.000m² cada uma.  

A divisão das unidades autônomas nos lotes dos condomínios 1 a 3 mantém suas áreas acima de 
125m² e mínimo de 5m na frente do terreno de acordo com as diretrizes expostas. 

Cada uma das poligonais juntas configuram a Gleba que será parcelada e que é, nesse momento, 
objeto do Estudo aqui apresentado. Ao longo do texto a área de estudo será considerada como 
uma Gleba única uma vez que as poligonais distintas indicam apenas as etapas diferentes de 
implantação do referido parcelamento. 

A Gleba está localizada na Região Administrativa do Paranoá e faz parte de um dos vetores de 
desenvolvimento urbanístico do Distrito Federal. 

O memorial descritivo (MDE) do projeto urbanístico apresenta com detalhes como será a 
ocupação das glebas. 

Para atender às condicionantes específicas para a zona de contenção urbana elencadas no Plano 
Diretor dotam-se as seguintes medidas:  

• O empreendimento divide-se em 4 condomínios (de uso RE 2), com lotes cujas medidas 
limitam-se entre 100.000m² e 500.000m², de acordo com artigo 43, inciso IV, PDOT/2009. 
Sendo condomínio 1 com 311.348,20m², condomínio 2 com 100.037,99m², condomínio 3 
com 193.463,15m² e condomínio 4 com 101.598,664m².  

• A grande área de proteção ambiental e a tipologia de casas unifamiliares agrupadas nos 
condomínios permitem que se mantenha equilibrada a densidade demográfica muito baixa, 
prevista pelo artigo 39, abaixo de 15hab/ha.  

• O parcelamento adota forma agrupada, respeitando a proporção de no máximo 4 (quatro) 
unidades habitacionais por hectare.  

• As unidades autônomas de cada condomínio somadas não ocupam mais que 32% (trinta e 
dois por cento) do total, restando ao menos 68% (sessenta e oito por cento) do lote para 
áreas de uso comum. Para equipamentos de lazer do condomínio a área máxima estabelecida 
é de no máximo 8% (oito por cento) da área comum do lote do condomínio. 
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Figura 3.4: Croqui de uso do parcelamento. 
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3.3 RESTRIÇÕES AMBIENTAIS 

3.3.1 PDOT 

De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT (Lei 
Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009) o empreendimento encontra-se situado quase 
que em sua totalidade (97,44%) na Zona de Contenção Urbana.  

O PDOT traz os seguintes objetivos para a Zona de Contenção Urbana, que vem em consonância 
com as premissas do projeto em questão: 

“O principal objetivo desta zona é, então, conter a pressão 
excessiva do adensamento urbano sobre a zona rural e 
áreas ambientalmente protegidas, assegurando a 
preservação e manutenção de suas características 
naturais. Para atingir este propósito, nesta zona, serão 
aplicados parâmetros urbanísticos mais restritivos a fim 
de disciplinar a ocupação daquelas de glebas rurais já 
reparceladas, em desacordo com a legislação vigente, e 
propiciar a ocupação racional do solo e, 
consequentemente, deter o avanço urbano desordenado 
sobre as áreas rurais.” 

Ainda ocorrem dentro da poligonal do parcelamento a Zona Rural de Uso Controlado ocupando 
cerca de 1,56% e a Zona Urbana de Uso Controlado II ocupando cerca de 0,001% do total da 
gleba. 

O PDOT traz os seguintes objetivos para a Zona Rural de Uso Controlado I, e para a Zona Urbana 
de Uso Controlado II, que vem em consonância com as premissas do projeto em questão: 

“Para a Zona Rural de Uso Controlado I, tendo em vista a 
forte pressão para ocupação urbana ao longo da 
chapada, devem ser adotadas medidas de 
monitoramento e controle do uso e ocupação do solo, a 
fim de coibir o parcelamento irregular de glebas rurais 
para fins urbanos.” 
 
“A Zona Urbana de Uso Controlado II, no ordenamento 
territorial, visa compatibilizar o uso urbano com a 
conservação dos recursos naturais, promover a 
recuperação ambiental e a proteção dos recursos hídricos. 
Tal objetivo se traduz em diretrizes específicas de 
planejamento territorial, tais como: reforçar o uso 
habitacional de baixa e média densidades populacional; 
proteger os atributos naturais; estabelecer medidas de 
controle ambiental para proteção das unidades de 
conservação, e, especialmente, do entorno das unidades 
de proteção integral; regularizar os assentamentos 
informais com recuperação de danos ambientais 
causados pelo processo de urbanização; e planejar a 
infraestrutura de saneamento ambiental previamente à 
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ocupação urbana, respeitando a capacidade de suporte 
dos corpos hídricos receptores dos efluentes.” 

"

 

Figura 3.5: AID perante o PDOT. 

3.3.2 Zoneamento da APA do rio São Bartolomeu 

O empreendimento está localizado sob duas zonas, sendo 137,76 hectares sobre a Zona de 
Conservação da Vida Silvestre (57,86 % da poligonal do empreendimento) e 100,32 hectares 
sobre a Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental (42,14% da poligonal do 
empreendimento). 

A ZCVS é destinada a conservação dos recursos naturais e à integridade dos ecossistemas, 
compondo o corredor ecológico da APA BRSB, não sendo compatível com qualquer tipo de 
parcelamento de solo urbano, diante da permeabilidade ecológica prevista nos artigos 17 e 18 
da Lei nº 5.344/14. Segundo o Parecer Técnico SEI-GDF n.º 4/2019- IBRAM/PRESI/SUC/DIRUC-I, 
emitido pelo gestor da APA citada, a área pertence ao grau 7 de permeabilidade ecológica, 
apresentando vegetação nativa fora de Unidade de Conservação de Proteção Integral e fora de 
Área de Proteção de Mananciais. Porém, a execução de atividades de ocupação nesta Zona afeta 
a permeabilidade ecológica e somente poderão ser realizadas caso sejam previamente 
autorizadas pelo gestor da UC ou salvo casos expressos em Lei. 

Com relação a ZOEIA, sua ocupação deve ser disciplina e devem-se aplicar as normas contidas no 
Art. 13 da Lei 5.344/14, adotando técnicas para evitar os processos erosivos diante das 
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características topográficas da região (declividade acentuada), realizando no máximo a 
impermeabilização de 50 por cento da área total da gleba parcelada, dentro outras diretrizes. 
Segundo o Parecer Técnico supracitado, emitido pelo gestor da APA BRSB, no que tange as regras 
do zoneamento, os locais alvo do parcelamento, indicados pelo empreendedor, poderão ser 
100% impermeabilizados, tendo em vista que a área destinada ao parcelamento (39,9 ha) não 
ocupa 50% da ZOEIA (100,32 ha), desde que atendidas as normas urbanísticas e outras demandas 
originárias do setor de licenciamento ambiental. Ressalta-se que, conforme o inciso terceiro do 
artigo supracitado, dentre as áreas não impermeabilizadas (50% da área em ZOEIA, equivalente 
a 50,16 ha), no mínimo, 80 por cento (40,12 ha) deverá ser protegida a partir da criação de 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural ou Áreas de Servidão Ambiental. 

Além das restrições impostas pela ZCVS e ZOEIA, na área do parcelamento existem Áreas de 
Preservação Permanente relativas aos cursos d’água, definidas em 30 m, diante da largura dos 
córregos. Também existem áreas potencialmente indicadas para preservação, tendo em vista a 
declividade superior a 30° e diversas grotas secas (talvegues).  

Sendo assim, neste momento, previamente, indicou-se a faixa de proteção das grotas em 15 m 
e toda a área com declividade acima de 30° também foi inserida como áreas potencialmente 
indicadas para preservação. Cabe ressaltar que o Decreto 30.315/2009 dispõe sobre a definição 
das faixas marginais de proteção das grotas, diante da elaboração de estudo específico e este 
encontra-se em elaboração, para calibração dos valores adequados, de modo a atender as 
especificidades ambientais de cada uma das grotas. Ressalta-se que segundo o Código Florestal, 
Lei nº 12.651/2012, Seção II, art. 8°, existe a possibilidade da realização de intervenção em APP, 
para atividades de utilidade pública. Todas estas potenciais restrições estão expostas na Figura 
3.6, de modo a facilitar a visualização e apresentar as áreas passíveis de ocupação (parceláveis). 
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Figura 3.6: AID perante o Zoneamento da APA do rio São Bartolomeu. 

3.3.2.1 Criação de Unidades de Conservação dentro da Poligonal do Parcelamento em 
atendimento ao zoneamento 

De acordo com o Zoneamento da APA do rio São Bartolomeu, o empreendimento está localizado 
sob duas zonas, sendo 137,76 hectares sobre a Zona de Conservação da Vida Silvestre - ZCVS 
(57,86 % da poligonal do empreendimento) e 100,32 hectares sobre a Zona de Ocupação Especial 
de Interesse Ambiental ZOEIA (42,14% da poligonal do empreendimento). 

Com relação a ZOEIA, sua ocupação deve ser disciplinada e devem-se aplicar as normas contidas 
no Art. 13 da Lei 5.344/14, adotando técnicas para evitar os processos erosivos diante das 
características topográficas da região (declividade acentuada), realizando no máximo a 
impermeabilização de 50 por cento da área total da gleba parcelada, dentro outras diretrizes.  

Dentre as áreas não impermeabilizadas (50% da área em ZOEIA, equivalente a 50,16 ha), no 
mínimo, 80% (40,12 ha) deverá ser protegida a partir da criação de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural (RPPN) ou Áreas de Servidão Ambiental. 

Desta forma, em consonância com os objetivos de preservação e conservação da natureza que 
regem os princípios do empreendimento em tela, será destinada uma área de aproximadamente 
151,38 hectares (Figura 3.7) para a criação de sete Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPN), , sendo RPPN 1 com 51,59 ha, RPPN 2 com 31,55 ha, RPPN 3 com 53,82 ha, RPPN 4 com 
3,39 ha, RPPN 5 com 1,40 ha, RPPN 6 com 2,50 ha e RPPN 7 com 7,11 ha totalizando 151,381 ha 
de reservas, englobando 64,57 % da poligonal de projeto com áreas protegidas, atendendo e 
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superando as exigências do zoneamento da APA do Rio São Bartolomeu. A RPPN  é uma unidade 
de conservação (UC) de domínio privado, gravada com perpetuidade na matrícula do imóvel, com 
o objetivo de conservar a diversidade biológica. 

 

Figura 3.7: Poligonal do parcelamento e área da futura RPPN a ser criada. 

A futura destinação de uma área para a criação de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural 
– RPPN, será uma medida de grande importância, visando assegurar a manutenção da 
biodiversidade e do equilíbrio ambiental da área a serem ocupadas pelo empreendimento. 
Sugere-se que as áreas destinadas a esta Reserva deverão estar bem preservadas e deverão estar 
justapostas às APPs do empreendimento. Dessa maneira, a RPPN em conjunto às APPs 
conectarão remanescentes florestais, por meio da formação de corredores ecológicos. Uma vez 
formados, os referidos corredores permitirão a continuidade do fluxo gênico das espécies da 
fauna e flora, bem como a conservação do solo e dos recursos hídricos regionais. Depois de 
criada, essa Reserva não poderá ser desconstituída e deverá ser averbada à margem da inscrição 
da propriedade no Registro Público de Imóveis. 

3.3.3 Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é um instrumento da Política Nacional do Meio 
Ambiente regulamentado pelo Decreto Federal nº 4.297/2002. Tem por objetivo, em linhas 
gerais, viabilizar o desenvolvimento sustentável de determinada região a partir da 
compatibilização de suas características ambientais e socioeconômicas.  
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O Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF) está previsto na Lei Orgânica 
do Distrito Federal e tem como principal objetivo subsidiar as ações de planejamento do Governo 
de Brasília, de modo a otimizar a gestão e o uso do território, bem como mitigar dinâmicas de 
ocupação predatória.  

Cabe, portanto, ao ZEE-DF promover o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal a partir 
da compatibilização das características ambientais e socioeconômicas da região, considerando 
ainda as vulnerabilidades, potencialidades e particularidades de cada área do DF. 

3.3.3.1 Zona e Subzona 

Para demonstrar a compatibilização dos estudos ambientais, urbanísticos e de infraestrutura do 
Empreendimento com o Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal, apresenta-se, a 
seguir, a área do empreendimento em tela sobreposta aos mapas temáticos do ZEE-DF. 

No tocante as Zonas Ecológicas-Econômicas do DF, o Empreendimento está situado na Zona 
Ecológica-Econômica de Dinamização Produtiva com Equidade – ZEEDPE. Dentre os objetivos 
da ZEEDPE, destacam-se: 

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

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

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

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

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

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

Assim sendo, é notório a compatibilidade do Empreendimento com os objetivos dessa Zona, 
conforme ilustrado a seguir: 
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Figura 3.8: Empreendimento compatibilizado com a Zona Ecológica-Econômica de Dinamização 
Produtiva com Equidade – ZEEDPE. 

Com relação a Subzona, o Empreendimento está situado na Subzona de Dinamização Produtiva 
com Equidade 7 – SZDPE 7. Dentre os objetivos da SZDPE 7, destacam-se: 

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

b) Consolidar um Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intra-urbanas, com o uso preferencial 
de espécies nativas, assegurado o estabelecimento do respectivo Plano de Implantação, 
definindo, dentre outras estratégias, alternativas à supressão de áreas verdes, a 
compensação florestal em áreas críticas urbanas e medidas de maximização da infiltração de 
águas pluviais;  

c) Proteger os córregos tributários do Rio São Bartolomeu e estudar a viabilidade de implantação 
de infraestrutura de apoio ao desenvolvimento de pesquisas ambientais e geológicas no 
Vale do Rio Paranoá;  

d) Assegurar o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compatível com os riscos 
ecológicos, os padrões e intensidade de ocupação humana e a capacidade de suporte 
ecológica dos recursos hídricos.  
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Figura 3.9: Empreendimento compatibilizado com a Subzona de Dinamização Produtiva com 
Equidade 7 – SZDPE 7. 
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Figura 3.10: AID do parcelamento em relação as subzonas do ZEE. 

3.3.3.2 Risco ecológico de perda de solos por erosão 

Em relação ao Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão, podemos classificar a área do 
parcelamento em relação Área Diretamente Afetada (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA). 
Importante ressaltar que todas as intervenções necessárias para a construção do parcelamento 
estão localizadas na ADA, por isso a importância de se destacar a ADA na classificação. 

Quanto a AID, o parcelamento está situado nas classes de risco “Baixa” e “Muito Alta”. A classe 
Baixa responde por 31,01% (73,8ha) da área total, enquanto a classe “Muito Alta” responde por 
68,99% (164,37ha). As informações referentes aos riscos de perda de solo por erosão na AID 
podem ser observadas na Tabela 3.2 e Figura 3.11. 

Tabela 3.2: Classes de Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão na AID. 

Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão - AID 

Classes Hectares Percentual 

Baixa 73,88 31,01 % 

Muito Alta 164,37 68,99 % 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 

Página 35 006101-310RT-001-02 

 

Figura 3.11: AID perante o risco ecológico de perda de solos por erosão (ZEE). 

Quanto a ADA, área onde ocorrerão todas as intervenções para a instalação do parcelamento, a 
mesma está situada nas classes “Baixa” e “Muito Alta”. A classe “Baixa” responde por 96,16% 
(49,09ha) da área total, enquanto a classe “Muito Alta” responde por 3,84% (1,96ha). As 
informações referentes ao risco de perda de solo por erosão na ADA podem ser observadas na 
Tabela 3.3 e Figura 3.12. 

Tabela 3.3: Classes de Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão na ADA. 

Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão - ADA 

Classes Hectares Percentual 

Baixa 49,09 96,16% 

Muito Alta 1,96 3,84% 
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Figura 3.12: ADA perante o risco ecológico de perda de solos por erosão (ZEE).  

Os resultados da classificação de risco foram definidos pelo ZEE-DF em função das seguintes 
variáveis: sensibilidade dos solos à erosão, erodibilidade do solo, tolerância do solo a erosão e 
declividade da vertente.  

Contudo, para evitar e inibir o desenvolvimento dos processos erosivos, o parcelamento será 
implantado seguido todas as normas e práticas de boa conduta em relação a evitar o 
favorecimento de processos erosivos, também serão executadas diversas ações mitigadoras que 
serão apresentadas oportunamente nos Programas Ambientais. Além disso serão observados os 
seguintes fatores:  

• Estrita observância aos projetos de urbanismo e de infraestrutura que garantem a execução 
das obras de forma planejada;  

• Adoção de critérios técnicos e normativos de engenharia e de planejamento urbano em 
observância a legislação vigente e as licenças expedidas pelo IBRAM;  

• Planejamento ambiental adequado;  

• Implantação dos Programas Ambientais durantes as obras e durante a operação, a saber:  

− Programa de Monitoramento e Recuperação de Processos Erosivos;  

− Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 
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− Programa de Criação de RPPN;  

− Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal. 

Estes programas, em especial o Programa de Monitoramento de Processos Erosivos, caso seja 
executado plenamente, tem alto potencial de evitar a perda de solo por erosão. 

Adicionalmente, vale ressaltar que cerca de 46% da gleba do empreendimento será constituída 
por área permeável/área verde, contribuindo para a preservação da cobertura vegetal nativa e 
garantindo, assim, a proteção do solo contra o surgimento dos processos erosivos. As áreas 
ocupadas na ADA serão exatamente os trechos de menor declividade, classificados como “baixo” 
risco, portanto, com menor suscetibilidade a erosão, enquanto os trechos de maior declividade 
são exatamente os que serão mantidos com cobertura vegetal nativa, sendo que uma parte 
significativa do parcelamento será destinada a instalação de uma RPPN.  

3.3.3.3 Risco ecológico de perda de recarga de aquíferos 

Quanto ao Risco Ecológico de Perda de Recarga de Aquíferos, podemos dividir a classificação da 
área do parcelamento em Área Diretamente Afetada (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA). 
Importante ressaltar que todas as intervenções necessárias para a construção do parcelamento 
estão localizadas na ADA, por isso a importância de se destacar a ADA na classificação 

Quanto a AID, o parcelamento está situado nas classes de risco “Muito Baixo”, “Média” e “Alta”. 
A classe “Muito Baixa” responde por 63,01% (164,4ha) da área total, enquanto a classe “Média” 
responde por 20,82% (49,61ha) e a classe “Alta” responde por 10,16% (24,2ha). As informações 
referentes aos riscos de perda de solo por erosão na AID podem ser observadas na Tabela 3.4 e 
Figura 3.13. 

Tabela 3.4: Classes de Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero na AID. 

Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero - AID 

Classes Hectares Percentual 

Muito Baixa 164,43 63,01 % 

Médio 49,61 20,82 % 

Alta 24,21 10,16 % 
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Figura 3.13: AID perante o risco de perda de recarga de aquíferos (ZEE). 

Quanto a ADA, área onde ocorrerão todas as intervenções para a instalação do parcelamento, a 
mesma está situada nas classes “Muito Baixo”, “Média” e “Alta”. A classe “Muito Baixa” 
responde por 3,88% (1,98ha) da área total, enquanto a classe “Média” responde por 50,25% 
(25,65ha) e a classe “Alta” responde por 45,87% (23,41ha). As informações referentes ao risco 
de perda de solo por erosão na ADA podem ser observadas na Tabela 3.5 e Figura 3.15. 

Tabela 3.5: Classes de Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero na ADA. 

Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero - ADA 

Classes Hectares Percentual 

Muito Baixa 1,98 3,88% 

Médio 25,65 50,25% 

Alta 23,41 45,87% 
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Figura 3.14: ADA perante o risco de perda de recarga de aquíferos (ZEE). 

O projeto foi concebido de forma a permitir a máxima infiltração da água pluvial no solo, 
garantindo a recarga do aquífero. Isso se traduz em números: cerca de 46% da gleba do 
empreendimento será constituída por área permeável/área verde, em consonância com as 
premissas estabelecida pelo ZEE-DF.  

Observando a Figura 3.13, nota-se que na região as áreas com ocupações irregulares e com 
ausência de planejamento urbano foram classificadas como Risco Alto. Já o Empreendimento vai 
na direção contrária a esse modelo de ocupação, ou seja, a premissa do projeto é o planejamento 
urbano e ambiental, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais, sobretudo, a 
manutenção dos recursos hídricos locais. 

Contudo, para diminuir as possibilidades de perda de área de recarga de aquífero, será 
implantado o Programa de Criação de RPPN, que visa promover a conservação da diversidade 
biológica e principalmente a proteção de recursos hídricos aliado ao manejo de recursos naturais 
e a manutenção do equilíbrio climáticos e ecológico da área. 

3.3.3.4  Risco ecológico de contaminação de solos 

Em relação ao Risco Ecológico de Contaminação do Solo, podemos dividir a classificação da área 
do parcelamento em Área Diretamente Afetada (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA). 
Importante ressaltar que todas as intervenções necessárias para a construção do parcelamento 
estão localizadas na ADA, por isso a importância de se destacar a ADA na classificação 
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Quanto a AID, o parcelamento está situado nas classes de risco “Alto” e “Muito Baixo”. A classe 
“Muito Baixa” responde por 68,99% (164ha) da área total, enquanto a classe “Alto” responde por 
31,01% (73,88ha). As informações referentes aos riscos de perda de solo por erosão na AID 
podem ser observadas na Tabela 3.6 e Figura 3.15. 

Cabe destacar que grande parte do território do Distrito Federal se situa na classe de Risco Alto, 
correspondendo a 58% do território. 

Tabela 3.6: Classes de Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo na AID. 

Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo - AID 

Classes Hectares Percentual 

Muito Baixa 164 68,99 % 

Alta 73,88 31,01 % 

 

Figura 3.15: AID perante o risco ecológico de contaminação de Subsolos (ZEE). 

Quanto a ADA, área onde ocorrerão todas as intervenções para a instalação do parcelamento, a 
mesma está situada nas classes “Alto” e “Muito Baixo”. A classe “Alto” responde por 96,16% 
(49,09ha) da área total, enquanto a classe “Muito Baixo” responde por 3,84% (1,96ha). As 
informações referentes ao risco de perda de solo por erosão na ADA podem ser observadas na 
Tabela 3.7 e Figura 3.16. 
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Tabela 3.7: Classes de Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo na ADA. 

Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo - ADA 

Classes Hectares Percentual 

Muito Baixa 1,96 3,84% 

Alta 49,09 96,16% 

 

Figura 3.16: ADA perante o risco ecológico de contaminação do subsolo (ZEE).  

Contudo, para evitar e inibir o risco de contaminação do subsolo, o parcelamento será 
implantado seguido todas as normas e práticas de boa conduta em relação a evitar a 
contaminação, também serão executadas diversas ações mitigadoras que serão apresentadas 
oportunamente nos Programas Ambientais. Além disso serão observados os seguintes fatores:  

• Estrita observância aos projetos de urbanismo e de infraestrutura que garantem a execução 
das obras de forma planejada;  

• Adoção de critérios técnicos e normativos de engenharia e de planejamento urbano em 
observância a legislação vigente e as licenças expedidas pelo IBRAM;  

• Planejamento ambiental adequado;  

• Implantação dos Programas Ambientais durantes as obras e durante a operação, a saber:  

− Programa de Monitoramento e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS); 
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− Programa de Monitoramento e Recuperação de Processos Erosivos;  

− Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

− Programa de Criação de RPPN;  

− Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal. 

Adicionalmente, vale ressaltar que cerca de 46% da gleba do empreendimento não sofrerá 
qualquer tipo de intervenção, sendo esta parte constituída por área permeável/área verde, 
contribuindo para a preservação da cobertura vegetal nativa e garantindo, assim, a proteção do 
solo e preservação da natureza. Além disso, uma parte significativa do parcelamento será 
destinada a instalação de uma RPPN. 

3.3.3.5 Risco ecológico de perda de cerrado nativo 

Finalmente, com relação ao Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado 
Nativo, a AID do parcelamento está situada nas classes de “Médio Risco” e “Ausência de 
Cerrado”. A classe “Médio Risco” responde por 90,3% (215,3ha) e a classe “Ausência de Cerrado” 
responde por 9,6% (22,9ha).  As informações referentes aos riscos de perda cerrado na AID 
podem ser observadas na Tabela 3.8 e Figura 3.17. 

Tabela 3.8: Classes de Risco Ecológico de Perda de perda cerrado nativo. 

Risco Ecológico de Perda de Área cerrado nativo - AID 

Classes Hectares Percentual 

Médio Risco 215,34 90,38 % 

Ausência de Cerrado 22,92 9,62 % 
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Figura 3.17: AID perante o risco de perda de cerrado nativo (ZEE). 

Quanto a ADA, área onde ocorrerão todas as intervenções para a instalação do parcelamento, a 
mesma está situada nas classes “Médio Risco” e “Ausência de Cerrado”. A classe “Médio Risco” 
responde por 31% (28,66ha) da área total, enquanto a classe “Ausência de Cerrado” responde 
por 58,2% (22,39ha). As informações referentes ao risco de perda de solo por erosão na ADA 
podem ser observadas na Tabela 3.10 e Figura 3.18. 

Tabela 3.9: Classes de Risco Ecológico de Perda de perda cerrado nativo. 

Risco Ecológico de Perda de Área cerrado nativo - ADA 

Classes Hectares Percentual 

Médio Risco 28,66 31% 

Ausência de Cerrado 22,39 58,2% 
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Figura 3.18: ADA perante o risco de perda de cerrado nativo (ZEE).  

Considerando que o parcelamento está cercado por parcelamentos irregulares; considerando a 
pressão da gleba pelas ocupações desordenadas e desmatamentos irregulares; a implantação do 
Empreendimento se mostra como uma solução para conservar a vegetação nativa existente 
através da criação de uma RPPN, evitando, assim, a ocupação irregular e desordenada da área 
em questão. 

3.3.3.6 Riscos Ecológicos co-localizados 

Os riscos ecológicos co-localizados correspondem a um mapa com a coexistência de um, dois, 
três e quatro riscos em uma mesma porção de território. 

Mais da metade (60,3%) de todo Distrito Federal apresenta um risco ecológico alto ou muito alto. 
Isto representa grandes possibilidades para a gestão em vista da necessidade de endereçar 
aspectos mais específicos no território, ou seja, ou trata-se de risco de erosão, ou de recarga, ou 
de contaminação ou de perda de cerrado. Esta é a situação da AID do empreendimento em 
questão, conforme pode ser observado na Figura 3.19. 
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Figura 3.19: Mapa de riscos co-localizados do ZEE na AID. 

Quanto a ADA, área onde ocorrerão todas as intervenções para a instalação do parcelamento, a 
mesma está situada nas classes “Alto ou Muito Alto” (27,6). As informações referentes aos riscos 
co-localizados do ZEE na ADA podem ser observadas na Figura 3.20. 
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Figura 3.20: Mapa de riscos co-localizados do ZEE na ADA. 

3.3.3.7 Grau de Comprometimento da Vazão Outorgável para Retirada de Água nos Rios 

Quanto ao Grau de Comprometimento da Vazão Outorgável para Retirada de Água nos Rios, toda 
a poligonal do parcelamento se encontra classificada como risco “baixo” (Figura 3.21). 
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Figura 3.21: Grau de Comprometimento da Vazão Outorgável para Retirada de Água nos Rios. 

3.3.3.8 Grau de Comprometimento da Vazão Outorgável para Diluição de Carga Orgânica nos 
Rios 

Em relação ao Grau de Comprometimento da Vazão Outorgável para Diluição de Carga Orgânica 
nos Rios, a poligonal não está classificada nas áreas definidas pelo ZEE (Figura 3.22), portanto, 
não oferece nenhum tipo de comprometimento da vazão outorgável para diluição da carga 
orgânica nos rios.  
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Figura 3.22: Grau de Comprometimento da Vazão Outorgável para Diluição de Carga Orgânica 
nos Rios. 

3.3.3.9 Grau de Comprometimento da Vazão Mínima Remanescente, medida nos pontos de 
controle 

Quanto ao Grau de Comprometimento da Vazão Mínima Remanescente, medida nos pontos de 
controle, a poligonal do parcelamento está enquadrada na zona definida com “médio” grau de 
comprometimento (Figura 3.23).  
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Figura 3.23: Grau de Comprometimento da Vazão Mínima Remanescente, medida nos pontos 
de controle. 

3.3.4 Áreas protegidas 

Dentre as áreas legalmente protegidas que ocorrem dentro dos limites da poligonal do 
empreendimento destacam-se as Áreas de Proteção Permanente (APP’s) dos cursos d’água, as 
APP’s de nascente, as APP’s de área com declividade superior a 45o e as faixas de proteção de 
canal natural de escoamento superficial.  

Os quantitativos de cada uma das classes supracitadas podem ser observados na Tabela 3.10, 
Tabela 3.11 e Figura 3.27. 

3.3.4.1 Áreas de proteção permanente de Curso d’água e nascente 

Como pode-se observar na Figura 3.24 ocorrem dentro da poligonal do empreendimento APP’ 
de curso d’água (30 m) e nascente (50 m). 

As APPs de curso d’água ocupam cerca de 28,7% (68,38ha) da área total do parcelamento e as 
APPs de nascente ocupam cerca de 2,7% (6,6ha) da área do parcelamento.  
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Tabela 3.10: APP’s ocorrentes dentro da poligonal do empreendimento. 

Áreas de Proteção Permanente 

Classes Hectares Percentual relativo à poligonal 

APP de curso d’água 68,38 28,7 % 

APP de nascente 6,65 2,79 % 

 

 

Figura 3.24: APP do curso d’água e de nascente ocorrentes no parcelamento.  

Da totalidade da área da ADA (50,9ha), apenas 0,55 ha correspondem a Área de Preservação 
Permanente (APP), que são formadas pelas Matas de Galeria presentes na ADA. 

3.3.4.2 Áreas de Preservação Permanente em Áreas de Declividade  

De acordo com o Código Florestal (Lei no. 12.651/2012), Artigo 4o, Inciso V, as encostas ou partes 
destas com declividade superior a 45o devem ser consideradas Áreas de Preservação Permanente 
(APP).  

Dentro da Área de influência Direta (AID) do Parcelamento estas áreas estão restritas aos vales e 
canais naturais de escoamento, conforme pode ser observado na Figura 3.26. 

Quanto a presença de áreas com declividade superior a 45o dentro da Área Diretamente Afetada 
– ADA (Figura 3.25), estas ocupam somente 0,39ha, o que representa a apenas 0,76% da área 
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que será ocupada. Ademais, estas áreas serão utilizadas somente como um pequeno trecho das 
vias de acesso do parcelamento, fato que se configura como utilidade pública.  

 

Figura 3.25: APPs em área de declividade superior a 45o na ADA. 
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Figura 3.26: APPs em área de declividade superior a 45o na AID. 

3.3.4.3 Faixas de proteção de canal natural de escoamento superficial 

A metodologia empregada na distinção de curso d’água intermitente e canal natural de 
escoamento superficial (sulco ou ravina), no âmbito do parcelamento de solo urbano Hibisco, foi 
desenvolvida em consonância com o Decreto 30.315/09. Sendo assim, a metodologia do 
presente estudo está fundamentada em duas etapas, conforme descrito no Volume III, Tomo 1 
– Diagnóstico Ambiental do Meio Físico. 

Tabela 3.11: Faixas de proteção de canal natural de escoamento superficial ocorrentes dentro da 
poligonal do empreendimento 

Faixas de proteção de canal natural de escoamento superficial 

Hectares Percentual relativo a poligonal 

15,55 6,53 % 
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Figura 3.27: APP’s e faixas de proteção de canal natural de escoamento superficial. 

3.3.4.4 Unidades de Conservação 

Em relação a área do parcelamento e sua proximidade com Unidades de Conservação, foram 
realizadas três análises diferente considerado três raios de distância (3km, 5km e 10km). 

Em relação ao raio de 3km, que representam as Unidades de Conservação localizadas mais 
próximas do empreendimento, foram identificadas apenas duas Unidades de Conservação de 
diferentes categorias: Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São Bartolomeu), sendo que o 
empreendimento está localizado dentro desta APA e Parque de Usos Múltiplos das Esculturas, 
estando o empreendimento localizado a cerca de 1,7km deste parque, conforme citado abaixo e 
observado na Figura 3.28. 
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Figura 3.28: Unidades de Conservação em um raio de 3 km do empreendimento. 

Quanto as Unidades de Conservação localizadas em um raio de 5km (Figura 3.29) do 
empreendimento, foram identificados quatro parques: Parque Ecológico Bernardo Sayão, 
localizado a 3,3km; Parque Ecológico das Copaíbas, localizado a 4,4km; Parque Ecológico 
Cachoeirinha, localizado a 3,1km e Parque Ecológico Dom Bosco, localizado a 4,6km, conforme 
apresentado na Figura 3.29. 
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Figura 3.29: Unidades de Conservação em um raio de 5 km do empreendimento. 

Já em relação as Unidades de Conservação localizadas em um raio de 10km do empreendimento, 
foram identificados 3 Unidades de Conservação: Parque Bosque dos Constituintes; Parque 
Distrital de São Sebastião (6,9km); Parque Ecológico das Garças (9,3km); Parque Vivencial 
Pinheiros (5,6km); Parque Ecológico Garça Branca (9,9km); Parque Ecológico Canjerana (6,5km); 
Parque Ecológico Península Sul (9,2km); Estação Ecológica do Jardim Botânico (7,9km); APM 
Cabeça de Veado (7,3km); REBIO do Cerradão (5,7km); Jardim Botânico de Brasília (7,1km); 
Parque Vila Planalto (8,5km) e Parque Vivencial Urbano Anfiteatro do Lago Sul (9,9km). 
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Figura 3.30: Unidades de Conservação em um raio de 10 km do empreendimento. 

3.3.4.5 APA Rio São Bartolomeu 

A APA do São Bartolomeu foi criada com a publicação do decreto nº 88.940 de 07 de novembro 
de 1983 e ocupa uma área de aproximadamente 84.100 hectares. As Regiões Administrativas 
que fazem parte dessa APA são: São Sebastião – R.A XIV, Jardim Botânico – R.A XXVII, Paranoá – 
R.A VII e Planaltina – R.A VI. Esta APA possui papel fundamental de corredor de ligação entre a 
Estação Ecológica Águas Emendadas, APA de Cafuringa, APA do Lago Paranoá e APA do Gama e 
Cabeça de Veado. Por possuir extensa área de ocupação, reúne todos os tipos de fitofisionomias 
do Cerrado, desde os Cerradões, Matas Secas e Matas de Galeria, até Campos Rupestres e 
formações savânicas (IBRAM, 2016). 

3.3.4.6 Parque de Uso Múltiplo das Esculturas 

A Área de Influência Direta do futuro parcelamento de solo dista 1,8 km do Parque de Uso 
Múltiplo das Esculturas (Unidade de Conservação de Uso Sustentável - Figura 3.28), criado 
através do Decreto nº 28.516/2007.  

Seus objetivos constam no Art. 2° do referido Decreto:  ‘’I - promover a recuperação de áreas 
degradadas e o plantio de espécies nativas ou exóticas; II - estimular o desenvolvimento da 
educação ambiental; III - estimular o desenvolvimento da educação artística; IV - propiciar o 
desenvolvimento de programas e projetos de observação ecológica e pesquisa sobre os 
ecossistemas da região; V - proporcionar condições para a realização de atividades culturais, de 
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recreação, lazer e esporte, em contato harmônico com a natureza; VI - preservar o ecossistema 
natural remanescente, com seus recursos bióticos e abióticos’’.  

Segundo o Parecer Técnico 500.000.001/2014 – SUGAP/PRESI/IBRAM, responsável pela última 
recategorização das Unidades de Conservação do Distrito Federal, o Parque não apresenta 
fitofisionomias do Bioma Cerrado e não possuí atributos ambientais sensíveis. Sendo assim, 
espera-se que o parcelamento aja sinergicamente aos objetivos do Parque, estimulando o 
desenvolvimento dessas atividades que foram definidas como objetivos no momento da sua 
criação. 
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4 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT é o instrumento que 
apresenta os parâmetros de desenvolvimento e gestão do território para todo o DF e, para a 
Região do Paranoá, estabelece o cenário de Zona Urbana de Uso Controlado e de Contenção 
Urbana, consolidando a área como um vetor de expansão da trama urbana do DF. 

Na poligonal de trabalho, o EIA-RIMA do parcelamento de solo Hibisco contempla a análise das 
condições ambientais e suas tendências evolutivas, para o cenário de não implantação do 
empreendimento e para o cenário de implantação do empreendimento. No primeiro cenário, 
desconsidera-se a existência do parcelamento, e considera-se a evolução do atual modelo de uso 
e ocupação do solo. No segundo cenário, considera-se a implantação do parcelamento, 
avaliando-se os resultados da intervenção do empreendimento sobre os parâmetros ambientais. 

Como o EIA-RIMA trata dos impactos de um Empreendimento Imobiliário de Parcelamento do 
Solo Urbano, as alternativas de cenários analisadas estão restritas à poligonal de planejamento, 
visto que está devidamente georreferenciada, escriturada e registrada em cartório, conforme 
comprova a documentação constante do processo de licenciamento em curso. 

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

O conceito do imóvel sempre foi trazer para dentro do condomínio ideias de urbanismo que 
remetam ao conceito de Brasília, com isso foram criadas as “orlas” que são passeios públicos 
desimpedidos de obstrução visual na franja do desfiladeiro “canyon”, fazendo com a vista do 
maciço verde fosse preservada, conseguimos isso colocando as residências em pilotis. 

Em todas as versões do projeto o conceito de orla prevaleceu, porem nos primeiros traçados não 
haviam sido observadas as restrições ambientais apresentadas abaixo, o que resultou em 
mudanças após o cadastramento destas. 

4.1 ALTERNATIVA INICIAL 

A concepção inicial do urbanismo do Parcelamento de Solo Urbano Hibisco contava com cerca 
de 1.000 unidades habitacionais, distribuídos em lotes menores e adensados, além disso as áreas 
de EPC (Equipamento Público Comunitário) e ELUP (Espaço Livre de Uso Público) encontravam-
se alocados na rua lateral da gleba assim como pode ser visualizado na Figura 4.1. 

O sistema viário previsto neste momento por sua vez, tinha como ponto de partida a entrada 
principal do empreendimento localizada as margens da estrada São Bartolomeu (Figura 4.1.). 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 

Página 59 006101-310RT-001-02 

 

Figura 4.1: Concepção inicial do projeto. 

4.2 RESTRIÇÕES AMBIENTAIS 

Dado início aos estudos ambientais na região prevista para a instalação do empreendimento 
pode-se verificar a ocorrência de algumas restrições ambientais que se sobrepunham a 
alternativa inicial do projeto.  

As principais restrições observadas e que resultaram em conflito com a alternativa supracitada 
foram a ocorrência de áreas com declividade superior a 30%, ocorrência de Áreas de Proteção 
Permanente (APP) e a sobreposição de parte do projeto a Zona de Conservação da Vida Silvestre 
(ZCVS) preconizada no Zoneamento da APA do rio São Bartolomeu. Com o avanço dos estudos 
ambientais observou-se ainda a ocorrência de canais naturais de escoamento superficial, os quais 
foram levantados e estudados em detalhe, com base no Decreto 30.315/2009. Este estudo é 
apresentado no Volume III – Diagnóstico Ambiental, Tomo 1 – Diagnóstico Ambiental do Meio 
Físico do presente documento, e teve por objetivo delimitar as áreas não edificantes nas 
adjacências dos referidos canais, o que se caracteriza como mais uma restrição ambiental para a 
área em estudo.  

As restrições ambientais levantadas durante o processo podem ser observadas na Figura 4.2. 
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Figura 4.2: Restrições ambientais levantadas durante o processo. 

4.3 ALTERNATIVA INICIAL SOBREPOSTA AS RESTRIÇÕES AMBIENTAIS 

Levantadas as restrições ambientais demonstradas na Figura 4.2 trabalhou-se no sentido de 
cruzar estas informações com a alternativa inicial de projeto, obtendo-se o resultado 
apresentado na Figura 4.3, onde pode-se observar a sobreposição deste com as diversas 
modalidades de restrições ambientais ocorrente na região. A partir deste momento, tornou-se 
obrigatória a reformulação do projeto e a concepção de uma nova alternativa não apenas 
locacional, mas de concepção de projeto, alterando-se assim o tamanho e o número de lotes, 
traçado de vias, localização de ELUPs e EPU’s dentre outros. 
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Figura 4.3: Concepção inicial do projeto sobreposto as restrições ambientais levantadas durante 
o processo. 

4.4 ALTERNATIVA FINAL 

Após a reformulação do projeto inicial e estudos de todas as alternativas possíveis que 
contemplassem as diversas restrições ambientais e ao mesmo tempo torna-se o 
empreendimento viável economicamente, chegou-se a concepção final com a criação de um 
parcelamento composto por quatro condomínios urbanos destinados ao uso UOS RE 2 na 
categoria habitação multifamiliar em tipologia de casas, fundamentado pela Lei Complementar 
nº 710/2005 que trata sobre o s Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais para Unidades 
Autônomas (PDEU). Propõe-se uma área de comércio e prestação de serviços de atendimento 
regional, à margem da Via de Circulação principal ao norte, além de áreas públicas EPs e ELUPs, 
distribuídas na gleba conforme definição em DIUR 01/2019 e DIUPE 10/2021. 

Sendo assim, chegou-se a uma alternativa locacional dividida em quatro condomínios 
urbanísticos (PDEU) formadas da seguinte forma: PDEU 01 com 323 unidades autônomas; PDEU 
02 com 64 unidades autônomas; PDEU 03 com 221 unidades autônomas e PDEU 04 com cinco 
lotes unifamiliares. 

A alternativa final do projeto redefiniu o tamanho dos lotes de forma a atender as restrições 
ambientais impostas pela legislação, tornando-os maiores, realocou a entrada principal, agora 
localizada mais a oeste da poligonal dentre outras modificações apresentadas na Figura 4.4.  
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Esta nova alternativa locacional dividiu o empreendimento em 4 condomínios (de uso RE 2) com 
lotes cujas medidas limitam-se entre 100.000m² e 500.000m², de acordo com artigo 43, inciso IV, 
PDOT/2009. Sendo condomínio 1 com 311.348 m², condomínio 2 com 100.037 m², condomínio 
3 com 193.463 m² e condomínio 4 com 101.598 m².  

A grande área de proteção ambiental e a tipologia de casas unifamiliares agrupadas nos 
condomínios permitem que se mantenha equilibrada a densidade demográfica muito baixa, 
prevista pelo artigo 39, abaixo de 15hab/ha. O parcelamento adota forma agrupada, respeitando 
a proporção de no máximo 4 (quatro) unidades habitacionais por hectare.  

As unidades autônomas de cada condomínio somadas não ocupam mais que 32% (trinta e dois 
por cento) do total, restando ao menos 68% (sessenta e oito por cento) do lote para áreas de uso 
comum. Para equipamentos de lazer do condomínio a área máxima estabelecida é de no máximo 
8% (oito por cento) da área comum do lote do condomínio   

A alternativa final, portanto, atendeu a toda a legislação aplicada as restrições ambientais 
levantadas, de forma a conferir a viabilidade, a legalidade e a sustentabilidade ambiental 
necessárias ao bom andamento do processo.  

Importante ressaltar que devido as diversas restrições ambientais presentes na poligonal do 
empreendimento a única alternativa possível para viabilizar o parcelamento, que contemplasse 
tanto o aspecto ambiental quanto o econômico, foi a alternativa final apresentada neste estudo, 
tendo em vista que após o estudo das restrições ambientais impostas pela legislação a área 
parcelável disponível é bastante reduzida em relação a área total da poligonal. Desta forma, a 
única alternativa viável economicamente é a alternativa final apresentada neste estudo. 
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Figura 4.4: Concepção final do projeto. 
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Figura 4.5: Concepção final do projeto sobreposto as restrições ambientais levantadas durante 
o processo. 
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5 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para definição da área de influência utilizaram-se critérios subjetivos, que foram discutidos com 
a equipe técnica, buscando-se um consenso para delimitação das áreas de influência. Assim, para 
os estudos da Área do Parcelamento de Solo Urbano Hibisco foram definidos dois tipos de área 
de influência. 

A seguir, são apresentadas as áreas de influência definidas para este estudo. 
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5.1 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) DOS MEIOS FÍSICO, BIÓTICO E 
SOCIOECONÔMICO 

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

 

Figura 5.1: Área Diretamente Afetada (ADA) dos meios Físico, Biótico e Socioeconômico. 
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5.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) ─ MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 

A Área de Influência Direta (AID) é a área correspondente a poligonal de estudo, ou seja, a 
totalidade da gleba em estudo, contemplando as áreas edificáveis e não edificáveis. 

 

Figura 5.2: Área de Influência Direta (AID) dos meios físico e biótico. 

5.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) ─ MEIO SOCIOECONÔMICO 

Neste estudo socioeconômico, decidiu-se por delimitar a AID como sendo a Região 
Administrativa (R.A.) que poderá sofrer impactos sociais diretos com a implantação e operação 
do empreendimento, no que tange à oferta de serviços (comércio, lazer, saúde, educação, 
segurança, etc.), mobilidade urbana e infraestrutura, (Figura 5.3).  

Neste sentido, destacamos que, no dia 20 de dezembro de 2019, por meio da Lei Complementar 
no. 958/2019, que define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, houve 
uma alteração nas poligonais da RA do Jardim Botânico e do Paranoá, fazendo com que 
geograficamente o parcelamento mudasse de localização, passando a fazer parte da RA do 
Paranoá. 

Todavia, entende-se que os impactos sociais diretos das fases de implantação e operação do 
empreendimento incidirão na RA Jardim Botânico, tendo em vista a maior proximidade do 
parcelamento com o centro urbano da RA Jardim Botânico, em relação a RA Paranoá, e também 
ao perfil da população (classe média alta), que irá residir no futuro parcelamento, fazendo com 
que suas demandas e ofertas de serviço sejam voltadas para a RA do Jardim Botânico. Por esta 
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razão a AID definida para o meio socioeconômico é a Região Administrativa do Jardim Botânico, 
somada a área do empreendimento (Figura 5.3). 

 

Figura 5.3. Área de Influência Direta (AID) do meio socioeconômico. 

5.4 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) ─ MEIOS FÍSICO E BIÓTICO. 

A Área de Influência Indireta (AII) é aquela, real ou potencialmente ameaçada pelos impactos 
indiretos da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os ecossistemas 
aquáticos e terrestres que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de influência 
direta, (Figura 5.4). No caso dos meios físico e biótico trata-se da bacia hidrográfica do córrego 
Taboquinha até a sua confluência com o ribeirão Taboca. 
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Figura 5.4. Área de Influência Indireta (AII) dos meios físico e biótico. 

5.5 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) ─ MEIO SOCIOECONÔMICO 

Neste estudo socioeconômico, decidiu-se por delimitar a AII como sendo as Regiões 
Administrativas (R.A.) que poderão sofrer impactos sociais indiretos com a implantação e 
operação do empreendimento, no que tange à oferta de serviços (comércio, lazer, saúde, 
educação, segurança, etc.) e mobilidade urbana e infraestrutura, (Figura 5.3). Para tanto, 
elencaram-se: 

a. Região Administrativa do Lago Sul – pela oferta de comércio e serviços, bem como por 

abrigar um público que pode ser consumidor das unidades e dos serviços a serem 

disponibilizados pelo empreendimento em estudo; 

b. Região Administrativa do São Sebastião – pela possibilidade de uso dos equipamentos 

comunitários que serão implantados no local do empreendimento, assim como pela 

provável oferta de mão de obra local. 

c. Região Administrativa do Paranoá - pela possibilidade de uso dos equipamentos 

comunitários que serão implantados no local do empreendimento, assim como pela 

provável oferta de mão de obra local, Figura 5.5. 
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Figura 5.5. Área de Influência Indireta (AII) do meio socioeconômico. 

 


