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1 APRESENTAÇÃO 

 
O presente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) visa tornar acessível ao público a situação ambiental do Parcelamento de Solo Urbano Hibisco, 
localizado na Região Administrativa do Paranoá, a ser implementado pela empresa HIBISCO Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA., CNPJ 
31.725.474/0001-24, com sede em Brasília, Distrito Federal, de modo que facilite o entendimento das vantagens e desvantagens do projeto, bem como 
todas as consequências ambientais de sua implantação.  

A elaboração do RIMA atende às Resoluções CONAMA nº 011/1986 e nº 237/1997, as quais objetivam a utilização do sistema de licenciamento como 
instrumento de gestão.  

O relatório reflete, ainda, as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e contém, de forma sintética:  

I - Os objetivos e justificativas do projeto;  

II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, bem como com a hipótese de sua não realização;  

III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do projeto;  

IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade;  

VI - A descrição das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos;  

VII - Os programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos;  

VIII – Prognóstico e Conclusões.  

Além de cumprir uma etapa do licenciamento ambiental do empreendimento, conforme determina à legislação, o objetivo da elaboração do RIMA é 
contribuir para que a implementação do Parcelamento de Solo Urbano Hibisco resulte na melhoria da qualidade ambiental da região, informando os 
esforços do poder público, no sentido de promover a ocupação ordenada e ambientalmente sustentável da região. 
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1.1 QUEM É O EMPREENDEDOR? 

Com 56 anos de história, a IPÊ Construções e Incorporação tem por objetivo atender obras públicas e particulares, que agreguem valor à cidade, 
buscando sempre mostrar o potencial do lugar a ser investido. A empresa se destaca na implementação de edificações residenciais e comerciais, de 
parcelamento do solo por meio de condomínios residenciais, bem como loteamentos urbanos para fins residenciais e comerciais. 

 

Número do processo  391.000.10707/2018-79  

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 

 

1.2 QUEM É O RESPONSÁVEL TÉCNICO? 

A PROGEPLAN é uma empresa que atua na área ambiental desde 2011, e se destaca na prestação de serviços especializados no âmbito da engenharia 
e do meio ambiente, aos diversos setores e empreendimentos – Industrial, Hidrelétrico, Infraestrutura, Mineração, Agronegócio e Urbano.  

1.2.1 Empresa 

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 contato@progeplan.com.br  

CNPJ 11.632.337/0001-38  
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1.2.2 Equipe de Meio Ambiente 

Nome Formação Área de atuação Nº no conselho 

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  
Coordenação Geral e Responsabilidade 
Técnica  

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 

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 

1.2.3 Equipe do Projeto de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo 

Nome Formação Nº no conselho 

José Luiz Mazza Júnior Engenheiro Civil e Tecnólogo em Obras de Solos 138.755/D-SP 

Lívia Céfora Rodrigues da Rocha Engenharia Civil 24.920/ D-DF 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O projeto de urbanismo do parcelamento de solo Hibisco, localiza-se em uma área de 238ha, localizada na Região Administrativa do Paranoá - RA VII. 
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. 

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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2.1.1 Como a área será ocupada? 

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.  
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2.1.2 Criação de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN 

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 para a criação de sete Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). 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. 
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2.2 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

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. 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.  

 

 

 

Levantadas as restrições ambientais trabalhou -se no sentido de cruzar 
estas informações com a alternativa inicial de projeto, obtendo-se um 
resultado onde pode-se observar a sobreposição deste com as diversas 
modalidades de restrições ambientais ocorrente na região.  

Após a reformulação do projeto, chegou-se a uma nova alternativa 
locacional com a redução de cerca de 300 lotes, redefinição do tamanho 
destes, tornando-os maiores, realocação da entrada principal, agora 
localizada mais a oeste da poligonal dentre outras modificações. 

Concepção inicial do Projeto Urbanístico. 

Restrições Ambientais. 
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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.  

 

 

 

Concepção final do projeto sobreposto as restrições ambientais levantadas durante o processo. 
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2.3 ONDE FICA ESTE EMPREENDIMENTO? 

Localizado na Região Administrativa do Paranoá, o parcelamento de solo Hibisco faz parte de um dos principais vetores de desenvolvimento 
urbanístico do Distrito Federal. 

A área é classificada pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT - 2012) como Zona de Contenção Urbana (ZCU), conforme apresentado na 
Figura abaixo, que tem como principal objetivo conter a pressão excessiva de adensamento urbano sobre a zona rural. Desta forma, nessa zona são 
aplicadas restrições urbanísticas mais restritas, detendo assim a ocupação urbana desordenada, assegurando a preservação e manutenção das áreas 
ambientalmente protegidas. 

Seguindo a configuração prevista para a Região o empreendimento se localiza em sua maioria na ZUC (Zona de Contenção Urbana) onde a densidade 
é de é de até 15 habitantes por hectare, de acordo com a densidade exigida no PDOT (2012), que é 15 a 50 habitantes por hectares em Zonas de Baixa 

Densidade. 

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.” 
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2.3.1 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 e as faixas de proteção de canal natural 
de escoamento superficial.  

2.3.1.1 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). 

 
 
 
 

Áreas Protegidas. 

Zoneamento da APA do rio São Bartolomeu. 
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2.3.1.2 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 o Parque de Usos Múltiplos das Esculturas, 
estando o empreendimento localizado a cerca de 1,7km 
deste parque.

Unidades de Conservação. 
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2.3.1 Zoneamento Ecológico Econômico 

2.3.1.1 Zona e Subzona 

Para demonstrar a compatibilização dos estudos 
ambientais, urbanísticos e de infraestrutura do 
Empreendimento com o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF, aprovado 
pela Câmara Legislativa, em 17/12/2018), 
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: 
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Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão. 

Risco Ecológico de Perda de Contaminação do Subsolo. 
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Risco Ecológico de Perda de Área de Cerrado Nativo. 

Risco Ecológico de Perda de Recarga de Aquífero. 
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3 ESTUDOS AMBIENTAIS 

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 potencial 
impacto ambiental. Enquadra-se nesse contexto o empreendimento de 
parcelamento de solo urbano Hibisco, objeto do presente estudo ambiental. 
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) 
 
 
Portanto, o Estudo de Impacto Ambiental do Parcelamento de solo urbano 
Hibisco, na Região Administrativa do Paranoá está organizado da seguinte 
forma:  
 

• Volume I – Apresentação  

• Volume II – Descrição do empreendimento  

• Volume III – Diagnóstico Ambiental  

• Volume IV – Prognóstico Ambiental  

• Anexo I – Acervo Técnico e Institucional  

• Apêndice I – Acervo de Mapas  

• Apêndice II – Dados de Levantamento de Campo 
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3.1.1 Áreas de Influência Direta (AID)  

A Área de Influência Direta (AID) é aquela onde há interferência direta pelas obras e outras atividades decorrentes da implantação e operação do 
empreendimento. 

3.1.1.1 Meios Físico e Biótico 

Para os meios físico e biótico, definiu-se como Área de 
Influência Direta (AID), a área correspondente a poligonal de 
estudo, ou seja, a totalidade da propriedade em estudo, 
contemplando as áreas edificáveis e não edificáveis.

AID dos Meios Físico e Biótico. 
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3.1.1.2 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.  

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 razão a 
AID definida para o meio socioeconômico é a Região Administrativa do 
Jardim Botânico, somada a área do empreendimento. 

AID do Meio Socioeconômico. 
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3.1.2 Áreas de Influência indireta (AII) 

A Área de Influência Indireta (AII) é aquela real ou potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento. 

3.1.2.1 Meios Físico e Biótico 

Abrange os ecossistemas aquáticos e terrestres que 
podem ser impactados por alterações ocorridas na área de 
influência direta. No caso dos meios físico e biótico trata-
se da bacia hidrográfica do córrego Taboquinha até a sua 
confluência com o ribeirão Taboca.

AII dos Meios Físico e Biótico. 
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3.1.2.2 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. Para tanto, 
elencaram-se: Região Administrativa do Lago Sul, Região 
Administrativa de São Sebastião e Região Administrativa do 
Paranoá. 

AII do Meio Socioeconômico. 



 

 

 

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 21 

3.2 DIGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO FÍSICO 

A metodologia utilizada para o diagnóstico ambiental da AID e AII do parcelamento de solo urbano Hibisco, se deu por meio de dados primários e secundários. 
Para a aquisição de dados primários foram realizados levantamentos de campo na AID onde procurou-se identificar os aspectos do meio físico e as 
características associadas considerando a sua interação com outros fatores físicos. 

3.2.1 Clima 

Como acontece na maior parte do Bioma Cerrado, o clima da região onde se 
localiza o parcelamento de solo urbano Hibisco é do tipo tropical úmido e sub 
úmido, quente e sub quente intercalando um longo período chuvoso, com outro 
mais seco. As precipitações médias anuais são bastante expressivas, variando de 
1.300 a 2.000 mm. Entretanto, observa-se uma má distribuição das chuvas ao 
longo do ano, com predomínio de uma estação seca e fria e outra úmida e 
quente, bem característico dos chapadões do interior do Planalto Brasileiro. 

 

 

As temperaturas médias anuais variam entre 19 a 22,4°C. As médias mais 
elevadas ocorrem nos meses de setembro-outubro e variam de 28,4 a 28,2 
°C. As médias mais baixas se observam nos meses de junho-julho, quando 
caem para próximo dos 14°C. Mesmo nesse período mais frio podem 
ocorrer temperaturas mais elevadas, de modo que as médias nem sempre 
são muito representativas. 

 

Totais pluviométricos médios mensais. 

Temperatura máxima, média e mínima. 



 

 

 

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 22 

 

3.2.2 Geologia – As Rochas 

O conhecimento do substrato rochoso é de 
extrema relevância e importância, pois 
através deste torna-se possível 
compreender e explicar as características 
do meio físico e tipos litológicos, os 
processos e ações de intemperismo, 
processo de formação dos solos, bem como 
o potencial de percolação da água 
superficial e subterrânea na formação dos 
correspondentes aquíferos. 

 

Do ponto de vista da Geologia Regional, a 
bacia do ribeirão Taboca encontra-se 
inserida nas unidades geológicas Meso-
Neoproterosóicas denominadas: Grupo 
Paranoá e Grupo Canastra. 

 

As fotos a seguir apresentam as 
características litológicas da AID do 
Parcelamento de Hibisco.
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A caracterização do Grupo Canastra, com estruturas e litotipos característicos foram observadas 
nos locais de reconhecimento da AID do parcelamento de solo Hibisco, tendo em vista o alto nível 
de alteração desses materiais e ainda os materiais detríticos lateríticos Terciário Quaternário 
(TQdl) que recobrem o contato Paranoá/Canastra, formando as superfícies de topos aplainados 
do tipo Chapada (residual da Chapada Brasília), onde se observam somente solos, do tipo 
Latossolos Vermelho-Escuro e Vermelho-Amarelo e concrecionários lateríticos nas bordas. 

Do ponto de vista geológico a AID do parcelamento de solo Hibisco não apresenta restrições para a ocupação e implantação das obras de 
infraestruturas. Recomenda-se, apenas para a implantação de obras de infraestrutura, caso ocorra movimentação de terra em áreas com declividade 
acima de 30%, o bom dimensionamento destas obras, pois nestas áreas, concentram-se o substrato rochoso alterado dos metarritmitos arenosos, cujo 
apresenta grau de erodibilidade moderada a elevada

Metaritmito Canastra. 

Afloramento de Filito de coloração amarelo – avermelhado. 
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3.2.3 As Formas do Relevo – Geomorfologia 

O conhecimento das formas de relevo e sua 
evolução são de fundamental importância para 
a análise das características morfodinâmicas 
da área do parcelamento de solo Hibisco. 

 
Na AID do Parcelamento foram identificados os 
compartimentos geomorfológicos de Região 
de Chapadas (Chapada Brasília) e Região 
Dissecada de Vale (Superfície Dissecada do São 
Bartolomeu).  
 
Dentro da AID do parcelamento distingue-se a 
Chapada Brasília, que se estende ao sul e leste 
do Distrito Federal, sustentada pelos 
Quartzitos da Formação Serra da Meia Noite. 
Estas chapadas apresentam cobertura 
dominante, constituída de latossolos, cuja 
textura varia entre argilosa a arenosa, seguidos 
de cambissolos e solos lateríticos 
concrecionários. 
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 Embora o relevo da área seja 
predominantemente acidentado, constituído 
de colinas de topo arredondado e encostas 
pronunciadas, no seu limite leste, próximo da 
cota 950, o córrego Taboquinha inicia uma 
zona em região de relevo de menor amplitude 
topográfica. 
 
 

A AID do empreendimento possui 10,89% da área com declividade 
entre 0 a 5% de declividade, 15,59% de área com declividade de 5 a 
20% e possui uma área aproximada de 33,39 ha, que representa 
14,02 % de área com declividade de 20 a 30% e, por fim, áreas com 
declividade acima de 30% estão restritas a 141,72 ha, representando 
59,50% da AID do empreendimento 

 

 

.
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3.2.4 Susceptibilidade a erosão 

Quanto a susceptibilidade erosiva da AID, ocorre o 
predomínio da classe de susceptibilidade a erosão laminar 
“Muito suscetível” ocupando 39,34% da área total da AID; 
em seguida temos a classe II “Moderadamente suscetível” 
com 29,8%. Já as Classe IV (Pouco suscetível) e V (pouco a 
não suscetível) juntas ocupam cerca de 28%, totalizando 
66,65ha. Ressalta-se que essas áreas mais suscetíveis a 
erosão estão localizadas em declividades superiores a 30%, 
regiões onde não haverá intervenções ou construções de 
casas. 

Todas as intervenções e construções estão localizadas em 
áreas moderadamente a pouco suscetíveis. 
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3.2.5 Espeleologia 

De acordo com as imagens de satélite, consulta no banco de dados do CECAV e através dos caminhamentos realizados pela equipe técnica na AID do 
empreendimento, não há cavidades registradas na área de influência direta do empreendimento, sendo que as mais próximas (Toca da Mata da Anta e Gruta 
do Volks Clube), estão localizadas à 2,17 km e 3,78 km, respectivamente, da AII do empreendimento, como pode ser visto na figura abaixo.  

 

 

 

 

 

 

Cavernas registradas na AII. 

Caminhamentos espeleológicos. 
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3.2.6 Qualidade das Águas 

A Caracterização física, química e microbiológica foi realizada 
por meio de coleta de água em quatro pontos de amostragem 
no córrego Taboquinha e seu tributário, localizado nas áreas 
de influências do parcelamento de solo Hibisco. As coletas 
foram realizadas nos meses de março (período chuvoso) e 
junho (período de seca) do ano de 2019.  

 

Foram avaliados 31 parâmetros. De modo geral todos os 
parâmetros analisados apresentaram valores compatíveis com 
o estabelecido pela Resolução 357/05 CONAMA – classe 2, 
com exceção da Cor Verdadeira (QA-03) e Fósforo Total (QA-
01 e QA-02) na 2ª campanha (junho/2019), demonstrando a 
boa qualidade da água nas análises realizadas nas duas 
campanhas. 

 

Na 1ª Campanha (março /2019), todos os 31 parâmetros 
analisados apresentaram concentrações compatíveis com o 
estabelecido pela Resolução 357/05 CONAMA – classe 2. 
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.  

 

 

 

Arsênio Cádmio Total Chumbo total Clorofila “a” 

Cor Verdadeira DBO Ferro Dissolvido Cobre Dissolvido 

Fósforo Total Manganês Total Níquel Total Nitrato 
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Nitrito Nitrogênio Amoniacal Ph Oxigênio Dissolvido 

Sólidos Totais Dissolvidos Turbidez Zinco Coliformes Termotolerantes 
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3.2.7 Solos – Pedologia 

A definição e descrição das classes de solos foram 
baseadas nos critérios e análises físico-químicas 
constantes no levantamento dos solos do Distrito 
Federal, realizado pela Embrapa (2005). Para a 
aquisição de dados primários foram realizados 
levantamentos de campo na AID.  

 

Foram identificadas na AID do parcelamento as classes 
pedológicas dos Latossolo Vermelho, Latossolo 
Vermelho – Amarelo e Cambissolos. 
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3.3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICO 

3.3.1 As plantas (Flora) 

Para obter os parâmetros qualitativos e quantitativos da 
vegetação da área do empreendimento em questão, foi 
realizado um Inventário Florestal em toda a AID do 
parcelamento. 

 

Em termos gerais a Área Diretamente Afetada – ADA e a 
Área de Influência Direta - AID do empreendimento são 
constituídas por remanescentes do bioma Cerrado, cuja 
vegetação e demais caracteres ambientais estão em bom 
estado de conservação. Nas referidas Áreas de Influência 
foram verificados remanescentes de fitofisionomias 
florestais, como Mata de Galeria e Cerrado sentido restrito, 
e ainda, áreas de pastagem e agricultura. 

 

Para a área em estudo foram registradas 57 famílias, 114 
gêneros e 162 espécies vegetais, perfazendo 2273 
indivíduos inventariados.  
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No inventário florestal realizado na área do futuro 
Parcelamento de Solo Hibisco, foram identificadas 22 
espécies citadas nas listas de proteção especial e/ou na 
lista de espécies tombadas do Distrito Federal, ou seja, são 
espécies de interesse conservacionista.  

Ocorrem na área 06 (seis) espécies citadas na Lista 
vermelha das espécies da flora ameaçadas de extinção da 
IUNC. As espécies Bauhinia rufa, Copaifera langsdorffii, 
Hymenaea courbaril, Lafoensia pacari e Platypodium 
elegans são classificadas como Pouco Preocupantes (LC). A 
espécie Apuleia leiocarpa, é classificada como vulnerável 
(VU) pela Lista vermelha, apresentando elevado risco de 
extinção na natureza. 

A espécie Apuleia leiocarpa foi a única listada na Portaria 
MMA nº 443/2014, classificada como vulnerável ao risco 
de extinção.   
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3.3.2 Os animais (Fauna) 

O embasamento teórico e prático 
utilizado para o diagnóstico da fauna foi 
consolidado a partir da obtenção de 
informações primárias coletadas em 
campo por meio da amostragem 
realizada na área. O estudo também 
contou com informações secundárias 
disponíveis em publicações técnico-
científicas. 

Foram definidos 06 pontos amostrais 
abrangendo a ADA e AID do 
parcelamento. 

  



 

 

 

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 

3.3.2.1 Répteis e anfíbios (Herpetofauna) 

O levantamento da herpetofauna na região do empreendimento foi realizado, principalmente, 
através da utilização de armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps). Para complementar 
os dados provenientes das armadilhas de queda foram realizadas buscas ativas próximas aos 
sítios de amostragem, descritos a seguir. Todos os métodos empregados foram realizados em 
duas campanhas, sendo a primeira na estação chuvosa (abril de 2019) e a segunda durante a 
estação seca (entre junho e julho de 2019).  

Durante os 24 dias de levantamento da Herpetofauna foi registrado um total de 23 espécies, 
divididas em dez espécies de anfíbios e 13 de répteis.  
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3.3.2.2 Mamíferos (Mastofauna) 

O levantamento da Mastofauna foi desenvolvido em duas campanhas, sendo a primeira na estação chuvosa (abril de 2019) e a segunda durante a estação 
seca (entre junho e julho de 2019), nas áreas de influência do projeto de parcelamento de solo urbano Hibisco. Cada dia de amostragem consistiu em 
atividades de procura ativa, vistoria de armadilhas fotográficas, revisão de armadilhas Sherman, utilização de redes de neblina e vistoria de armadilhas de 
interceptação e queda. 

Foram registrados 180 indivíduos pertencentes a 36 espécies. Duas espécies são consideradas endêmicas do Cerrado (Callithrix penicillata e Lonchophylla 
dekeyseri) e uma é endêmica do Cerrado e da Caatinga, conjuntamente (Sapajus libidinosus).  
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3.3.2.3 As Aves (Ornitofauna) 

O levantamento da Ornitofauna foi desenvolvido em duas campanhas (12 dias cada), sendo a primeira na estação chuvosa (abril de 2019) e a segunda 
durante a estação seca (junho de 2019), somando 24 dias de amostragem. Nessas campanhas, foram utilizados três métodos principais de amostragem: 
Listas de Mackinon, Censo por pontos de escuta e Censo em transectos. 

Na área do parcelamento de solo Hibisco e áreas de influência foram contabilizados 1.312 indivíduos, pertencentes a 150 espécies de aves. 
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3.3.2.4 Os Insetos (Entomofauna) 

As campanhas de levantamento da entomofauna terrestre e de macroinvertebrados bentônicos (campanha de seca) ocorreram no período Chuvoso (abril 
de 2019) e no período de seca (junho e julho de 2019), totalizando 15 dias consecutivos de amostragens em campo. 

As duas campanhas realizadas revelaram a existência de 228 indivíduos da entomofauna terrestre distribuídos em 57 morfoespécies.  
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3.3.2.5 Fauna Aquática 

 

Na área de estudo foram capturados 729 exemplares distribuídos em três 
ordens (Characiformes, Siluriformes e Cyprinodontiformes) e quatro famílias 
(Characidae, Loricariidae, Heptapteridae e Poeciliidae). Foram registradas seis 
espécies ou morfo-espécies pertencentes a seis gêneros distintos.  

No geral, não houve diferença significativa entre o total de peixes amostrados 
nos períodos de chuva e seca, sendo que foram capturados, respectivamente, 
373 e 355 exemplares em cada campanha.
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3.4 MEIO SOCIOECONÔMICO 

A caracterização do meio antrópico teve como objetivo avaliar a 
capacidade de suporte da estrutura urbana local, bem como 
levantar dados referentes à distribuição, composição, ocupação e 
perfil socioeconômico da população residente na área de 
influência do empreendimento.  

Foram levantados dados referentes ao histórico de ocupação, à 
dinâmica populacional, ao uso e ocupação do solo e à 
infraestrutura, tanto da Área de Influência Indireta quanto da Área 
de Influência Direta. 
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A maioria das vias não têm calçada e nem ciclovias. As poucas calçadas existentes são estreitas e com 
pavimentação inadequada. Não existem mobiliários urbanos nos espaços públicos, tais como: pontos de 
ônibus, lixeiras, bancos, etc.  

Não existem sistemas públicos de esgotamento sanitário e de drenagem pluvial integrada.  

A rede de energia elétrica é aérea com sistema precário de 
iluminação pública. 

O transporte público atual é deficitário e ausência de áreas 
amplas distribuição de comércio destinadas e outros tipos de 
uso privado (comércio, misto, institucional) e uso público 
(EPC e áreas verdes).  

O sistema de transporte atualmente circula exclusivamente na DF-001 e parte da Estrada do Sol e não 
atende plenamente à demanda da população do Setor. Tendo por base as regras urbanísticas 
estabelecidas pelo PDOT, a Gleba em estudo poderia ser integralmente parcelada em áreas 
exclusivamente residenciais e ampliar o sistema de transporte atual para a mesma áreas e novas área 
e rotas.  

A densidade populacional muito baixa, hoje existente na região, inviabiliza a implantação de uma 
infraestrutura de boa qualidade, uma vez que essas obras só se tornam economicamente viáveis em 
áreas com densidade populacional mais alta.  alteração de modelo ocupacional favorece a ampliação 
e acessibilidade a novas áreas de uso comercial e usos públicos, diferentemente do modelo 
ocupacional existentes nos condomínios fechados por muros e isolados das demais áreas urbanas, que 
favorece a segregação social e econômica da região. 
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3.4.1 Diagnóstico da Área de Influência Direta 

3.4.1.1 População 

Em 2018, a população do Jardim Botânico foi estimada em 26.449 pessoas, sendo que em 2010, 51,3% da população é do gênero feminino e 48,7% do 
gênero masculino, seguindo a tendência do Distrito Federal e Brasil.  

A População Economicamente Ativa (PEA) que exerce atividade remunerada (14 anos ou mais) foi estimada pela PDAD 2018, em 12.637 pessoas, 
representando cerca de 58,8% da população. O percentual de servidores públicos civis ou militares foi de 24,78%. Os trabalhadores autônomos 
representam 16,73% dos ocupados.  
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3.4.1.2 Infraestrutura 

 

A coleta de lixo é um dos desafios a serem enfrentados pela Administração 
do Jardim Botânico, pois mesmo presente em 90% dos domicílios, ainda é 
problemática em função da composição urbanística local. 

 

No que diz respeito ao saneamento básico, a coleta de resíduos sólidos é 
problemática, mas não há relatos de exposição em tempo suficiente para 
transmissão de doenças ou contaminação. 

 

O abastecimento de água pela rede geral abrange uma porcentagem 
expressiva dos domicílios, com 80,8% dos domicílios atendidos. 
Especialmente nesta região, rica em nascentes, a substituição do uso de 
poços pelo fornecimento de água tratada pela rede geral representa um 
grande avanço do ponto de vista ambiental, dado que os relatos de 
moradores da RA dão conta de que após a instalação da rede de água nos 
condomínios as nascentes voltaram a ser perenes. 
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3.4.1.3 Sistema viário e de transporte 

Como visto, a infraestrutura viária do Jardim Botânico conta com 88% das vias asfaltadas e 82,2% da 
drenagem de águas pluviais instaladas. Porém, o problema na cidade é que há poucas vias de acesso 
interno e normalmente estas não possuem largura suficiente para um bom fluxo da frota.  

Segundo o DFTRANS o Jardim Botânico possui 83 pontos de ônibus, sendo 52 com abrigo, 16 pontos 
com placas e 15 pontos sem placa. De acordo com os dados disponíveis na PDAD, constata-se que 
entre os domicílios da região administrativa 94,6% possui automóveis, 9,6% motocicletas e 52,1% 
bicicletas. 
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3.4.1.4 Equipamentos comunitários 

A Região Administrativa do Jardim Botânico é carente de equipamentos públicos e comunitários, tendo em vista que sua ocupação se deu de forma 
irregular e paralela aos padrões lobísticos vigentes. Cada condomínio elaborou e executou um projeto de ocupação, muitos deles fora do padrão de 
vista urbano-ambiental. 

 

3.4.1.5 Caracterização da economia 

Área estritamente residencial, o Jardim Botânico apresenta um comércio bastante modesto, que atende às necessidades da comunidade local com 
uma oferta razoável de padarias, supermercados, farmácias e lojas comercializam produtos básicos. Estes pequenos centros de compras tendem a 
expandir-se, com o desenvolvimento urbano local. 
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4 O QUE PODE ACONTECER? 

Na elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), conforme resolução 
CONAMA n°01/86, faz-se necessário elaborar um prognóstico e avaliação 
dos impactos ambientais, considerando os efeitos negativos ou positivos 
sobre os meios físico, biótico e socioeconômico decorrentes da atividade 
ou do empreendimento. A identificação e a avaliação dos impactos 
ambientais positivos e negativos deverá, fundamentalmente, focalizar as 
alterações no meio ambiente decorrentes da inserção do 
empreendimento. 

 

O prognóstico ambiental foi elaborado com o intuito de estabelecer os 
impactos que venham a ser gerados por meio da implantação do 
Parcelamento Hibisco. Desse modo, a identificação dos impactos está 
vinculada às características do empreendimento e à experiência 
vivenciada no setor imobiliário, sendo considerados os principais fatores 
geradores de impactos ambientais e discriminados suas respectivas ações 
de controle, mitigação, compensação e monitoramento ambiental. 

4.1 IMPACTOS AMBIENTAIS 

Apresenta-se a seguir o enquadramento de cada impacto, segundo os 
critérios estudados, considerando as três etapas de implementação do 
empreendimento: Planejamento; Construção ou Implantação, quando se 
iniciam as obras de infraestrutura e se dá o estabelecimento do canteiro 
de obras; e, por fim, a Operação do empreendimento, quando os 
principais impactos já se estabeleceram e quando as ações iniciais de 
mitigação, controle e compensação passam a ser desenvolvidas. 
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4.1.1 Meio Físico  

 

Fases do Empreendimento Impactos 

Instalação (I) 

Alteração da paisagem decorrente da instalação do empreendimento 

Perda de solos por sua retirada como material de empréstimo 

Alteração da qualidade do ar devido a emissão de material particulado durante a instalação 

Revolvimento e retirada da camada superficial dos solos 

Instalação e Operação (I /O)  

Alteração da qualidade da água superficial durante a instalação 

Redução da permeabilidade do solo em função da impermeabilização superficial 

Início ou aceleração de processos erosivos de taludes e encostas 

Geração de resíduos sólidos 

Assoreamento dos cursos hídricos 

Operação (O) 
Alteração da paisagem decorrente da operação do empreendimento 

Alteração da qualidade do ar devido a emissão de material particulado durante a operação 
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4.1.2 Meio Biótico 

 

Fases do Empreendimento Impactos 

Instalação (I) 

Redução da cobertura florestal, estoque de carbono, do banco de sementes/solo vegetal devido à 
implantação das infraestruturas 

Alterações em áreas legalmente protegidas (APP’s) durante a obra 

Fragmentação e isolamento das áreas ocupadas por remanescentes de vegetação nativa 

Instalação e Operação (I / O) 

Perda da Biodiversidade Local 

Criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN 

Perturbação/Afugentamento da Fauna Terrestre 

Aumento da Caça Predatória 

Atropelamento de Fauna 

Introdução e invasão de espécies exóticas da fauna e flora 

Alterações no microclima 

Operação (O) Alterações em áreas legalmente protegidas (APP's) durante a operação 
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4.1.3 Meio Socioeconômico 

Etapas do Empreendimento Impactos 

Planejamento e Instalação (P / I) Geração de expectativa na população 

Instalação (I) Conflitos socioculturais 

Planejamento, Instalação e Operação (P/I/O) Mercado Imobiliário e incremento nas atividades comerciais 

Instalação e Operação (I / O) 

Aumento das receitas tributárias e transferências de mercadorias 

Pressão sobre os equipamentos comunitários 

Mobilização de mão de obra e geração de emprego 

Ocorrência de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais 

Introdução a novas endemias 

Operação (O) 

Pressão sobre o sistema viário e adensamento populacional 

Sobrecarga nos sistemas de água e esgoto 

Sobrecarga nos sistemas de coleta e tratamento de resíduos sólidos 
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4.2 SÍNTESE DO PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

A síntese do prognóstico ambiental é apresentada por meio de uma 
matriz de interação que contempla os impactos dos meios físico, 
biótico e socioeconômico, capaz de explicitar as conexões entre os 
impactos e fornecer uma compreensão da intensidade desses danos 
ao meio ambiente. 

A matriz é elaborada com base na Forma, Abrangência, 
Reversibilidade, Importância, Magnitude, Duração e Probabilidade 
de cada impacto, onde cada um desses critérios recebe uma nota 
correspondente a sua acuidade. Posteriormente, são calculados 
valores médios que fornecem o dimensionamento individual de cada 
impacto.  

Um fator importante para o cálculo da matriz é a natureza do 
impacto, que pode ser negativa ou positiva.  

Os valores médios encontrados ficam entre -10 e 10, sendo que 
valores próximos de -10 indicam alto impacto positivo enquanto que valores próximos de 10 indicam um alto impacto negativo. Pode-se enquadrar o 
meio em três classes pelo valor da média, separando-os entre baixo impacto (0 a 4,5), médio impacto (4,6 a 6,5) ou alto impacto (6,6 a 10), sendo os 
impactos negativos quando os valores forem positivos, ou impactos positivos, quando os valores forem negativos. 

Os resultados encontrados nesta matriz propiciaram um melhor entendimento da intensidade dos impactos provocados pela implantação do 
Empreendimento de parcelamento de solo denominado Hibisco. As médias dos impactos ficaram, na maioria dos casos, em baixo e médio impacto 
negativo, sendo o meio biótico o que apresentou maior quantidade de impactos médios e altos. 

Para o meio físico, o maior valor encontrado foi de 6,71, para o impacto, Revolvimento e Retirada da Camada Superficial do Solo e 6,57 para o impacto 
Redução da impermeabilidade do solo em função da impermeabilização superficial. Enquanto que o menor valor encontrado foi de 4,14, do impacto 
associado a perda de solos por sua retirada como material de empréstimo, e Início ou Aceleração de processos erosivos de taludes e encostas. A média 
para esse meio foi de 5,51, o que indica um baixo a moderado impacto negativo. 

No meio biótico, o maior valor encontrado foi de 7,29, do impacto Redução da Cobertura Vegetal, estoque de Carbono, do banco de sementes/solo 
vegetal devido a instalação das infraestruturas, enquanto que o menor valor foi de -9,29, do impacto Criação de Reservas Particulares do Patrimônio 
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Natural.  A média desse meio ficou em 3,83, que 
mostra um maio impacto negativo. Entretanto, esse 
valor é considerado baixo, pois a dois impactos 
positivos de elevada relevância, como a Criação de 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN. 

O meio socioeconômico apresentou impactos com 
valor mais elevado de 9,29, relativo a Pressão sobre o 
sistema viário e adensamento populacional. Sendo, os 
impactos negativos em geral pouco negativos. 
Entretanto, há muitos impactos positivos, como: 
Geração de expectativa da população durante o 
Planejamento e Instalação, Aumento das receitas 
tributárias e transferências de mercadorias, 
Mobilização de mão de obra e geração de emprego e 
outros impactos positivos. 

A elevada quantidade e intensidade de impactos 
positivos, favoreceu com que a média para esse meio 
ficou em 0,10, indicando um muito baixo impacto 
negativo e impactos positivos.  
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4.2.1 Matriz do Meio Físico 

 

4.2.2 Matriz do Meio Biótico 
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4.2.3 Matriz do Meio Socioeconômico 
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4.3 COMO MITIGAR ESSES IMPACTOS 

Após a identificação e avaliação dos impactos gerados pelo empreendimento foi apresentada uma lista dos programas ambientais sugeridos e que integrarão 
o Projeto Básico Ambiental, a ser apresentado durante a fase de obtenção da licença de instalação, com vista a mitigar e/ou compensar os impactos da 
instalação e operação do empreendimento sobre os meios físico, biótico e socioeconômico.  

Alguns programas fazem parte tanto do meio físico como do biótico, sendo assim, serão executados concomitantemente. A seguir, são destacados os 
programas ambientais a serem desenvolvidos:  
 

4.3.1 Programas ambientais 

PROGRAMAS AMBIENTAIS  

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)  

Programa de Monitoramento e Recuperação de Processos Erosivos 

Programa de Monitoramento da Qualidade Águas Superficiais 

Programa de Monitoramento e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

Programa de Compensação Florestal 

Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal 

Programa de Criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) 

Programas de Resgate de Flora 

Programa de Educação Ambiental 

Programa de Monitoramento da Fauna  

Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna 

Programa de Prevenção e Monitoramento de Danos à Fauna 

Programa de Comunicação Social 

Programa de Saúde e Segurança dos Trabalhadores 
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5 CONCLUSÕES 

Os estudos ambientais realizados e a compreensão dos impactos nas fases de instalação e operação do parcelamento de solo urbano Hibisco, permitirão 
reavaliar e confirmar a classificação do empreendimento como de média expressão, seja em função do conjunto de suas estruturas e os impactos ambientais, 
sobre os meios físico, biótico e socioeconômico, são considerados como de baixa magnitude, inseridos, portanto, numa situação equilibrada no que concerne 
às relações entre os efeitos positivos e negativos.  
 
Cabe ressaltar ainda que a implementação empreendimento, representa a possibilidade de alavancar uma série de ações corretivas na sua área de influência 
direta, permitindo a recuperação de diversos elementos da sua paisagem que desapareceram sob a influência de intensa desocupação desordenada, questões 
antrópicas, a implantação do parcelamento em questão afetará áreas já impactadas ou pouco impactadas que representam reduzidas frações de 
propriedades já existentes.  
 
Por fim, os reflexos sobre a fauna e flora existentes, ainda que sejam considerados permanentes, são também mitigáveis ou compensáveis, dependendo tão 
somente da execução dos programas ambientais consubstanciados em diversas ações integradas que, uma vez implementadas, tendem a uma condição de 
equilíbrio compatível com os usos atuais e futuros, com significativa melhora na qualidade de vida das populações da sua área de influência indireta.  
 
O parcelamento visa promover a ocupação de vazios urbanos e garantir um território equilibrado e ocupado dentro do ordenamento territorial, impedindo 
ocupações irregulares e ocupando o solo de maneira ordenada, dentro da legislação urbanística e em consonância com o zoneamento ambiental da região. 
 
Sendo assim, a partir da análise integrada dos impactos, analisados em conjunto com os diagnósticos produzidos, levam a conclusão sobre a viabilidade do 
empreendimento em tela, desde que atendida a legislação pertinente, observado o zoneamento da região e executados os programas ambientais e ações 
mitigadoras aqui propostas. 
 


