RESERVA
JACARANDÁ M.
RESIDENCE

Descrição da Atividade
• Parcelamento de solo urbano;
• Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII;
• Gleba particular – Durval Ferreira Freitas Filho;
• 2,03 ha (área topográfica);
• Acesso pela interseção da rodovia DF-140, km 4,5,
com a via de circulação, percorrendo-se 700 metros
até a entrada da gleba;
• Processo de licenciamento ambiental:
00391-00009740/2019-37.

Mapa Localização no DF

Mapa Localização na RA

Mapa Localização e Acesso

Histórico de Uso da Gleba
• Vegetação nativa - Formação savânica
Fitofisionomia Cerrado Sentido Restrito;
• Vegetação nativa substituída por pastagem em período próximo a 1970;
• 1970 - Início de demarcações e ocupações de uso rural, destinadas à
produção e lazer;
• 1980 e 1990 - Chácaras foram ocupadas por condomínios residenciais,
alterando os usos da região, de rural para urbana, porém uso rural de
pasto mantido na Gleba;
• 2016 – Desuso gradativo da pecuária extensiva
Regeneração natural de árvores isoladas de cerrado típico
Vegetação herbácea exótica ao Cerrado (Branquiária)
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Uso Atual da Área
• Gleba ocupada por regeneração natural de

árvores isoladas de cerrado sentido restrito em
meio à vegetação herbácea exótica (Braquiária);
• Áreas de solo exposto;
• Conforme Lei Distrital nº 6.520/2020, a área é

classificada como abandonada por ser um
"espaço de produção rural convertido para o
uso alternativo do solo sem nenhuma
exploração produtiva há pelo menos 36 meses e
não caracterizado como área de pousio"

Uso Projetado para a Gleba
• 1 lote residencial com 25 unidades autônomas,
no formato de condomínio urbanístico – PDEU
(1,49 ha)
o População fixa: 83 habitantes

• Espaços Livres de Uso Público – ELUP (0,192 ha)
• Equipamento Público Urbano – EPU
- Trincheira de Infiltração (0,015 ha)

• Equipamento Público Urbano - EPU Serviço de Limpeza Urbana (0,104 ha)
o Pretende-se alterar o espaço para área
direcionada à implantação do Equipamento
Público Comunitário
(Inst EP) – População flutuante (64 usuários/dia)

• Sistema de Circulação (0,230 ha)

Condições que Motivam o Uso Proposto
• Localização PDOT
⚬ Área integralmente inserida na Zona Urbana de
Expansão e Qualificação – ZUEQ;
⚬ ZUEQ
- Composta por áreas propensas à ocupação urbana
- Predominantemente habitacional e que possuem relação
direta com áreas já implantadas; e
- Integrada, entre outras, pela região situada a leste da
rodovia DF-140 - onde está localizado o parcelamento de solo;

Zoneamento Territorial

Condições que Motivam o Uso Proposto
• Consonância com as Diretrizes Urbanísticas da
Região Sul/Sudeste (DF-140) - DIUR 07/2018 e a DIUPE
nº 02/2019
⚬ Zona B - Admitido uso habitacional unifamiliar e

parcelamento em forma de condomínio urbanistico;

• Localização da gleba adjacente à via de circulação
nível 2
⚬ Proporciona a diversificação de trajetos para o acesso ao
empreendimento.
• Oferta de lotes habitacionais e de equipamentos públicos;
• Supre parte da demanda imobiliária no DF; e
• Contribui para ciminuir a ocupação desordenada no território.

Características Ambientais
• Área toda inserida na APA do Planalto Central
⚬ Unidade de Conservação de Uso Sustentável
- Compatibilizar a conservação da natureza com o uso
sustentável dos recursos naturais

⚬ Criada em 2002 para regular o parcelamento do solo,
entre outros objetivos;
⚬ Plano de manejo (Portaria do ICMBio nº 028/2015)
- Gleba presente na Zona de Uso Sustentável – ZUS
- Não há restrições para o uso do solo (habitacional e comercial)
- ZUS - Impermeabilização máx. do solo 50%
- Adoção de medidas de conservação do solo e da água.

Zoneamento
Ambiental

Zoneamento da APA
do Planalto Central

Características Ambientais
• Não possui APP ou outras áreas não edificantes por
restrições ambientais
• Hidrografia
o Divisor das UH ribeirões Santana e Cachoeirinha;
o Bacia Hidrográfica São Bartolomeu.

• Geologia
o Rochas da unidade MNPpr4 do Grupo Paranoá (Metarritmito

Argiloso);
o Afloramentos rochosos de quartzitos médios.

• Pedologia
o Latossolo vermelho-amarelo e Cambissolo;

• Geomorfologia
o Compartimento Pediplano Brasília entre as cotas 950 e

1.200 metros;
o ADA - Terreno suave ondulado (declividade < 8%).

Hidrografia

Geologia - Rochas

Pedologia – Solo
Geoportal - SEDUH

Pedologia – Solo
Expedição in loco

Geomorfologia - Relevo

Declividade

Declividade

Características Ambientais
• Classificação geotécnica do solo

• Hidrogeologia

⚬ 2 ensaios de sondagem SPT

⚬ Domínio poroso = sistema P1 e P4

- Solos arenosos fofos a;

⚬ Domínio fraturado = sistema R4

- Pouco compactos nas camadas superficiais;

⚬ Favorável à infiltração local e baixa
capacidade de recarga de aquífero

- Profundidades > 2 m - Siltes arenosos e areias siltosas
médio e muito compactos;
- Camadas superficiais – sujeitas a recalques;
- Compactação entre 2 a 4 metros de profundidade,
incomum ocorrência de recalques
- ADA – Sem risco de escorregamento
.

• Susceptibilidade à erosão
o Muito Baixa e Baixa – Solos c/ cobertura vegetal
o Média e Muito Alta – Solos s/ cobertura vegetal

regional
⚬ Ensaio de Infiltração
- Condutividade hidráulica superficial alta
(LVA e C)
- Condutividade hidráulica alta a moderada
– 50,100 e 150 cm (LVA)
- Não existem áreas úmidas e grotas secas
na ADA (Decreto Distrital nº 30.315/ 2009)

Susceptibilidade à Erosão

Hidrogeologia

Características Ambientais
• Área caracterizada como perturbada
⚬ Cobertura vegetal herbácea exótica retirada
⚬ Solo exposto às intempéries
⚬ Recuperação da área com implementação de infraestrutura

urbana

• Cerrado típico a cerrado ralo (Formação Savânica);
o Substituído por pastagem na década de 1970

• Após desuso gradativo a partir de 2016
o Espécies arbóreas típicas do cerrado desenvolvidas sobre estrato
herbáceo exótico predominantemente formado por Bráquiária;

• Área de supressão vegetal para instalação do
empreendimento = 1,83 ha
o Inventário Florestal - ASV

Características Ambientais
• O Relatório de Fauna concluiu que a fauna silvestre
não sofrerá riscos significativos com a implantação da
RESERVA JACARANDÁ M. RESIDENCE
⚬ Fauna Silvestre foi afungetada com a alteração da

cobertura vegetal para uso rural;
⚬ Baixa riqueza, diversidade e presença de espécies
comuns;
⚬ Espécies resistentes a alterações ambientais;
⚬ Péssimo estado de conservação dos ambientes
naturais na ADA;

Características Ambientais
• ZEE-DF
⚬ Subzona de Diversificação Produtiva e Serviços
Ecossistêmicos 6 (SZSE 6)
- Observar no estabelecimento de empreendimentos a
compatibilização com os altos riscos ecológicos,
especialmente os riscos de perda de área de recarga de
aquífero, de contaminação do subsolo e de perda de áreas
remanescentes de Cerrado nativo;
- Garantir níveis de permeabilidade do solo compatíveis
com a prestação de serviços ecossistêmicos;
- Reforçar o monitoramento, o controle e a fiscalização com
vistas ao combate ao parcelamento irregular do solo.

ZEE

Subzoneamento ZEE

Mapas de Risco do ZEE-DF

Características Socioeconômicas
Jardim Botânico

• Situação de ocupação de domicílios no Jardim Botânico
⚬ Casa própria quitada 76,2%
⚬ Alugado 17,6%
⚬ Casa própria, pagando prestação 3,2%
• Ocupação da PEA por atividade
⚬ Serviços 86,1%
⚬ Comércio 9,7%
• Local de exercício do trabalho
⚬ Plano Piloto 65,9%
⚬ Jardim Botânico 10,1%
⚬ Outras localidades 14,5%

Infraestrutura Sanitária
Abastecimento de Água

• Demanda residencial: 208 L/hab/dia
• Demanda comercial: 50 L/hab/dia
• Índice de Perdas total: 35%

População

Vazão de Produção per
Capita L/(hab X dia)

Vazão de Produção Total
(L/dia)

População Fixa

83

320 L /(hab X dia)

26.560

População
Flutuante

64

76,92 L /(hab X dia)

4.922,88

TOTAL

31.482,88

• Vazão de Produção total = 0,36 L/s

Infraestrutura Sanitária
Abastecimento de Água

• Concebidas 2 - alternativas de abastecimento de
água – Termo de Viabilidade de Atendimento nº 19/028 - CAESB:

⚬ Alternativa 1: interligação ao sistema da CAESB
com abastecimento indireto; e
- CAESB não atende a região
- Sistema Produtor Paranoá Sul
 Sem previsão de operar antes da RJMR

⚬ Alternativa 2: manancial subterrâneo com
substituição futura pelo Sistema da CAESB.
- Poço tubular profundo (Despacho nº 1.220/2018)
- UTS
- Comissionamento na região do Sistema Produtor
Paranoá Sul

Abastecimento de Água

Abastecimento de Água

Infraestrutura Sanitária
Esgotamento Sanitário

População

Vazão
Mínima

Vazão
Média

Vazão Máxima

Vazão Máxima Horária

Diária

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

Fixa

0,08

0,16

0,19

0,29

Flutuante

0,02

0,03

0,04

0,06

0,23

0,35

TOTAL

Infraestrutura Sanitária
Esgotamento Sanitário

• Concebidas 2 alternativas de esgotamento
sanitário:

⚬ Alternativa 1: lançamento no sistema
existente
- ETE São Sebastião;
- CAESB não atende a região

⚬ Alternativa 2: sistema individual de
tratamento e disposição final de efluentes

- Fossas sépticas e sumidouro/vala de infiltração
- Construção e manutenção : proprietários da
unidade autônoma
- Capacidade de infiltração do solo

Esgotamento Sanitário

Infraestrutura Sanitária
Drenagem Pluvial

• Sem presença de rede de drenagem pluvial
existente próxima a ADA

• Pequena dimensão da ADA (2,03 ha)
• Latossolo vermelho-amarelo e Cambissolo

o Altas taxas de infiltração
• Medida de controle na fonte:
⚬ Trincheiras de infiltração
- Função de abater vazões e volumes de escoamento
superficial por infiltração e armazenamento temporário
do efluente pluvial

Drenagem Pluvial

Impactos Positivos
• Valorização das terras
o Conversão da gleba para uso urbano
o Estimula a valorização das terras próximas

• Ocupação ordenada do solo
o Evita a ocupação de novas áreas;
o Melhor aproveitamento do espaço em termos
urbanísticos e de infraestrutura;

• Recomposição da cobertura vegetal
o Projeto Paisagístico
• Alteração da Função Social da Terra
• Ampliação da acomodação de áreas habitacionais
o Supre a demanda imobiliária no DF

Impactos Positivos
• Oferta imobiliária para parcela da população que
reside em imóveis alugados (17,6%) a adquirir a
casa própria e de outras localidades do DF;

• Geração de emprego, ocupação, renda e tributos
durante as etapas de construção e de ocupação da
RESERVA JACARANDÁ M. RESIDENCE

Impactos Negativos Efetivos e Potenciais
• Supressão da vegetação
• Alteração de habitat terrestres e afugentamento da

fauna
• Compactação do solo e ocorrência de erosões
• Alteração da estrutura urbana do entorno
• Alteração do microclima e formação de ilha de calor
• Poluição sonora
• Poluição atmosférica pela emissão de gases
• Poluição atmosférica pela suspensão de particulados
• Ocorrência de maus odores
• Poluição do córrego Copa e seus afluentes
• Assoreamento dos afluentes do córrego Copa

Impactos Negativos Efetivos e Potenciais
• Redução da recarga do aquífero
• Rebaixamento do nível dos aquíferos
• Contaminação da água subterrânea
• Consumo de água subterrânea
• Ocorrência de recalques e solapamentos
• Consumo de recursos minerais (areia, brita, cimento)
• Geração de resíduos sólidos de construção civil
• Aumento da ocorrência de animais cosmopolitas
• Aumento da demanda por transporte público
• Incômodos à população vizinha

Impactos Negativos Efetivos e Potenciais
• Contaminação do solo e subsolo pelo vazamento de
efluente sanitário das fossas sépticas
• Contaminação do solo e subsolo pela deposição de
resíduos sólidos
• Consumo de energia elétrica
• Proliferação de zoonoses
• Circulação de veículos
• Acidentes decorrentes da circulação de veículos
o

DF-140

• Demanda por bens e serviços públicos

Medidas de Controle Ambiental
Medidas Preventivas

• Cercar o canteiro de obras para evitar o acesso de pessoas não autorizadas,
de forma a prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho e ambiental;
• Instalar banheiros químicos ou fossas sépticas no canteiro de obras, em
conformidade com as normas ABNT:NBR 7.229:1982 e NBR 13.969:1997, com o
objetivo de receber o efluente sanitário gerado pelos funcionários e esgotálo em Estações de Tratamento de Esgoto através de caminhões limpa fossa;
• Inspecionar quinzenalmente os tanques sépticos e efetuar manutenção
para evitar o vazamento de efluente sanitário não tratado no canteiro de
obras;
• Perfurar o(s) poço(s) tubular(es) em consonância com a Outorga Prévia;
• Dotar os o(s) poço(s) tubular(es) de área de proteção sanitária, cercada e
sinalizada;
• Fornecer aos empregados e visitantes os Equipamentos de Proteção
Individual – EPI, que devem ser obrigatoriamente utilizados no canteiro e
frente de obras.

Medidas de Controle Ambiental
Medidas Preventivas

• Instalar hidrômetro no cavalete do poço tubular profundo, cuja saída
deve ser construída em laje de concreto com 20 centímetros de altura
e caimento do centro para a borda;
• Efetuar o abastecimento de combustíveis e lubrificações em local com
piso impermeável, onde se possam controlar eventuais
derramamentos;
• Utilizar máquinas, caminhões e equipamentos regularmente revisados
(manutenções preventivas), de forma que os seus motores não gerem
ruídos excessivos, emitam gases acima dos níveis permitidos e nem
vazem fluidos poluentes;
• Proibir a instalação de oficina mecânica no canteiro de obras, ou seja,
realizar as manutenções, preventivas ou corretivas, em local
apropriado;
• Executar preferencialmente a pavimentação asfáltica durante a estação
seca;

Medidas de Controle Ambiental
Medidas Preventivas

• Usar barreiras de contenção de material betuminoso para evitar a
contaminação do solo, do córrego Copa e seus afluentes quando se
executar a pavimentação asfáltica durante a estação de chuvas;
• Manejar os líquidos poluentes (óleos, combustíveis e outras
substâncias perigosas) sobre piso impermeabilizado e interligado a
sistema separador de água e óleo, mesmo que provisório, para evitar a
contaminação do solo e da água subterrânea;
• Orientar os motoristas de caminhões e os operadores das máquinas
utilizadas na obra para evitar a suspensão de poeira;
• Proibir a queima de quaisquer resíduos sólidos;
• Atender as diretrizes do Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil no tocante a priorizar a não geração de resíduos
sólidos;
• Manter o subsolo exposto pelo menor tempo durante as escavações e
movimentações de solo;

Medidas de Controle Ambiental
Medidas Preventivas

• Acondicionar os resíduos orgânicos em lixeiras com tampa,
identificadas e, diariamente, recolher o conteúdo dessas lixeiras;
armazena-lo em container marrom com tampa, que deve ser mantido
fechado até a coleta por caminhões próprios para transporte, com a
carga coberta, até o aterro sanitário, evitando assim a atração de
animais sinantrópicos e a emissão de odores desagradáveis;
• Instalar baia, coberta, com o piso impermeabilizado, cercada por
mureta de 20 centímetros de altura, para abrigar os containers
destinados ao armazenamento de resíduos sólidos orgânicos e
perigosos;
• Estocar o top soil para uso futuro como substrato na reposição da
cobertura vegetal das áreas alteradas;
• Sinalizar o canteiro de obras e a frente de obras e imediações com
placas de advertência para evitar a ocorrência de acidentes de trânsito
e de trabalho;

Medidas de Controle Ambiental
Medidas Preventivas

• Realizar manutenções preventivas na rede de abastecimento de
água na RESERVA JACARANDÁ M. RESIDENCE, para evitar o
desperdício de água;
• Dimensionar as fossas sépticas de cada unidade autônoma
conforme as normas específicas da ABNT;
• Realizar manutenções preventivas na rede de esgoto sanitário
autônoma, para evitar extravasamento de efluentes sanitários das
fossas sépticas;
• Realizar limpeza dos equipamentos de drenagem pluvial para o
correto funcionamento;
• Coletar diariamente os resíduos orgânicos na RESERVA
JACARANDÁ M. RESIDENCE.

Medidas de Controle Ambiental
Medidas Corretivas

• Implantar o projeto paisagístico para proteger o solo, de forma a deixá-lo o
menor tempo desprovido de cobertura vegetal e manter a infiltração de parte da
água precipitada sobre a gleba;
• Executar manutenções corretivas para reparar todas as máquinas, caminhões e
equipamentos utilizados na obra que estiverem emitindo gases acima dos
níveis permitidos, gerando ruído excessivo ou vazando fluidos, imediatamente
ao detectar o defeito;
• Aspergir água nos locais onde houver suspensão de poeira no ar até assenta-la;
• Promover o imediato descarte dos resíduos orgânicos que estiverem gerando
mau cheiro ou atraindo animais sinantrópicos, dando-lhe destinação final ao
aterro sanitário, para onde deve ser transportado em caminhões que
mantenham a carga coberta;
• Esgotar imediatamente fossa séptica que extravasar efluente sanitário ou
apresentar qualquer defeito de funcionamento, assim como conter o volume
extravasado;

Medidas de Controle Ambiental
Medidas Corretivas

• Remediar o derramamento de combustíveis e lubrificantes no solo,
extinguindo a causa e cobrindo o poluente com solo estéril, areia ou
serragem; remover o solo contaminado com auxílio de pá; armazená-lo em
bombona identificada com o símbolo de resíduo perigoso; remeter esse
recipiente para destinação apropriada através de empresas cadastradas e
licenciadas junto ao SLU e ao IBRAM; e comunicar o IBRAM acerca do
incidente;
• Promover a recuperação de processos erosivos incipientes, eliminando as
suas causas e corrigindo os seus efeitos;
• Recuperar as áreas afetadas pela implantação da RESERVA JACARANDÁ M.
RESIDENCE.
• Reparar imediatamente os sistemas de abastecimento de água, esgoto
sanitário e drenagem pluvial assim que apresentarem defeito em seus
respectivos funcionamentos;
• Repor a vegetação nos trechos das áreas verdes com solo exposto às
intempéries.

Medidas de Controle Ambiental
Medidas Mitigadoras

• Racionalizar o uso da água para evitar desperdícios;
• Retirar abrigos da fauna na gleba da RESERVA JACARANDÁ
M. RESIDENCE, removendo-se ninhos e tocas encontradas
antes de suprimir as árvores;
• Limitar a retirada da cobertura vegetal somente nos
trechos previstos para urbanização constantes no estudo
de urbanismo e nos projetos de infraestrutura urbana;
• Considerar no projeto paisagístico da ELUP a obrigação de
manter as árvores nativas do Cerrado;
• Utilizar o top soil na reposição vegetal;
• Usar protetor auricular ou abafador para reduzir os ruídos
emitidos acima dos níveis permitidos;

Medidas de Controle Ambiental
Medidas Mitigadoras

• Aspergir água no solo durante a obra para manter as
superfícies úmidas e diminuir a suspensão de partículas no ar,
assim como aspergir os montes de agregados, o top soil
estocado e os locais onde haja movimentação de solo;
• Usar máscara semifacial PFF-2 e óculos para conter as
partículas suspensas no ar;
• Requerer à ADASA a outorga de direito de uso de recursos
hídricos para extrair agua subterrânea;
• Utilizar a vazão de água subterrânea outorgada pela ADASA
durante a obra;
• Implantar nas bocas de lobo dispositivos retentores de
resíduos sólidos para impedir o carreamento de poluentes
para as trincheiras de infiltração;
• Utilizar caminhões pipa e limpa fossa (coleta de esgoto)
outorgados pela ADASA;

Medidas de Controle Ambiental
Medidas Mitigadoras

• Executar as correções topográficas para anular ou mitigar as
adversidades do escoamento superficial das águas pluviais;
• Manejar os resíduos sólidos de acordo com as diretrizes indicadas
no PGRCC;
• Utilizar materiais de origem mineral (areia, brita, cimento e outros
minerais) apenas de fornecedores que estejam com as licenças
ambientais vigentes;
• Utilizar madeira proveniente de fornecedores licenciados;
• Efetuar o acompanhamento periódico da obra em relação ao
atendimento das condicionantes fixadas na Licença de Instalação e
à execução dos programas de monitoramento e educação ambiental.
• Sensibilizar os adquirentes das unidades autônomas para o uso
racional da água, o gerenciamento de resíduos sólidos e a
implantação de fossas sépticas ou ecológicas para o esgotamento
sanitário;

Medidas de Controle Ambiental
Medidas Mitigadoras

• Orientar os adquirentes das unidades autônomas para
preferencialmente projetarem sistemas de reuso de água
(sistemas independentes de água potável e de águas
cinza), visando reduzir o consumo de água tratada para
finalidades que não exijam esse padrão de qualidade da
água;
• Orientar os adquirentes das unidades autônomas sobre a
taxa de área permeável, de acordo com o projeto
urbanístico;
• Efetuar o correto acondicionamento, armazenamento,
coleta e destinação final dos resíduos sólidos, segregandoos, ao menos, em orgânico e seco/reciclável.

Medidas de Controle Ambiental
Medidas Compensatórias

• Realizar a compensação florestal nos termos do Decreto
Distrital nº 39.469/2018;
• Realizar a compensação ambiental nos termos das
Instruções Normativas nº 76/2010 e nº 001/2013 do IBRAM;

Medidas de Controle Ambiental
Monitoramento Ambiental

• Plano de Acompanhamento das Ações de Limpeza do Terreno,
Remoção da Vegetação e Espécies da Fauna e Movimento de
Terra
• Programa de Controle Ambiental das Obras
• Programa de Acompanhamento de Ruídos de Obras
• Plano de Tráfego e Manutenção de Máquinas e Veículos
• Plano de Armazenamento de Produtos Perigosos
• Plano de Acompanhamento de Emissão de Particulados
• Plano de Acompanhamento de Efluentes de Obras
• Plano de Acompanhamento de Processos Erosivos e
Assoreamento
• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
• Plano de Acompanhamento de Recursos Hídricos
(Subterrâneos)
• Plano de Vigilância Sanitária
• Programa de Educação Ambiental

Considerações e Conclusão
• A RESERVA JACARANDÁ M. RESIDENCE é um parcelamento de solo urbano, onde se projetou o
uso residencial para assentar até 83 habitantes, em 25 unidades autônomas, em um lote sob a
forma de condomínio urbanístico; e espaços livres de uso público, localizados numa gleba de
2,03 hectares na Região Sul/Sudeste do Distrito Federal, na Região Administrativa do Jardim
Botânico;
• O imóvel da RESERVA JACARANDÁ M. RESIDENCE não possui qualquer óbice fundiário,
informação ratificada no Ofício nº 733/2018 – TERRACAP;

• O estudo de urbanismo atende aos parâmetros PDOT, das Diretrizes Urbanísticas – DIUR
06/2016 e das Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE 02/2019;

Considerações e Conclusão
• A gleba da RESERVA JACARANDÁ M. RESIDENCE, de acordo com o zoneamento estabelecido pelo
PDOT, localiza-se na Zona Urbana de Expansão e Qualificação – ZUEQ, que é composta por áreas
propensas à ocupação urbana, predominantemente habitacional, e que possuem relação direta com
áreas já implantadas, sendo integrada, entre outras, pela região situada a leste da rodovia DF-140;
• A RESERVA JACARANDÁ M. RESIDENCE pode suprir parte da demanda imobiliária nesta unidade
federativa ao ofertar 25 unidades habitacionais autônomas, lote para equipamento público e espaço
livre de uso público;
• O assentamento no local projetado de parte da população que demanda habitações próprias no Distrito

Federal colabora com a prevenção e o combate às ocupações desordenadas do solo de áreas preservadas e
conservadas de Cerrado para assentamentos humano

Considerações e Conclusão
• Por meio da análise de fotografias aéreas, imagens de satélite e vistorias na gleba onde se projetou a

implantação da RESERVA JACARANDÁ M. RESIDENCE foram constatadas modificações da sua cobertura
vegetal em relação às características originais na década de 1970, resultando em perturbação do ambiente
natural na maior parte dessa gleba, inclusive com o afastamento da fauna silvestre;
• A RESERVA JACARANDÁ M. RESIDENCE está projetada em terreno suave ondulado, onde a declividade do

terreno encontra-se entre 0% e 8%;
• Estudo Preliminar de Urbanismo atende a taxa de permeabilidade de 50%, estabelecida pelo Plano de

Manejo da APA do Planalto Central, devido à gleba se situar em sua Zona de Uso Sustentável – ZUS, e não há
restrições/impedimentos definidos para a ocupação do imóvel ;
• Não foram identificadas a existência de óbices no arcabouço legal ambiental para a implantação da RESERVA

JACARANDÁ M. RESIDENCE, pois o estudo de urbanismo respeitou toda a legislação inerente às questões
ambientais, de uso do solo e urbanística;

Considerações e Conclusão
• Não foram identificadas características geológicas, geomorfológicas, pedológicas,
hidrogeológicas, hidrográficas ou geotécnicas que impeçam a implantação da RESERVA
JACARANDÁ M. RESIDENCE;
• Não foi identificada na gleba do RESERVA JACARANDÁ M. RESIDENCE a existência de APP, grotas ou
canais naturais de escoamento superficial de água de precipitação pluviométrica, conforme define o
Decreto Distrital nº 30.315/2009;
• Os impactos ambientais negativos identificados neste RIVI podem ser controlados por meio de
medidas preventivas, corretivas, mitigadoras e compensatórias indicadas neste trabalho;
• A equipe técnica avaliou como VIÁVEL a implantação do RESERVA JACARANDÁ M. RESIDENCE, de
acordo com a proposta de ocupação apresentada no estudo de urbanismo e desde que sejam
integralmente atendidas as medidas de controle ambiental e implantados os programas de
monitoramento ambiental

