4 URBANISMO
O Parcelamento de Solo Urbano Nilson Leonel Barbosa está localizado no Quinhão 10,
Barreiro, Fazenda Taboquinha, é da empresa Spiti Construções e Incorporações SPE Ltda,
possuindo uma área total de 2,56 ha. A população máxima prevista para o parcelamento é
de 1005 habitantes flutuantes, o que vale a 242 habitantes fixos.
Tabela 4.1. Perspectiva inicial do empreendimento.
Área total da gleba

2,56 ha

População estimada

1005 habitantes flutuantes/ 242 habitantes fixos.

Número de unidades imobiliárias

83 lotes privados de uso Comercial / Serviços
(destinado ao uso do tipo CSII 2) e mais áreas
públicas formadas por 3 lotes para Equipamento
Público (Inst.-EP) e Espaços Livres de Uso Público
(ELUP).

Atualmente existem estruturas na área, dentre as quais parte será removida para
implantação do empreendimento. A área encontra-se antropizada, com uma quantidade
considerável de espécimess vegetais exóticos.
Todas as informações necessárias para a obtenção de Licença Prévia pelo empreendimento
estão contidas no Anexo I – Estudo Preliminar de Urbanismo – MDE-EP.
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5 INFRAESTRUTURA
Todas as informações necessárias relacionadas à infraestrutura para a obtenção de Licença
Prévia pelo empreendimento estão contidas no Anexo II – Estudo de Concepção –
Infraestrutura.
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6 PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS
MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS

AMBIENTAIS

E

MEDIDAS

Na elaboração de Estudos Ambientais, faz-se necessário elaborar um prognóstico e avaliação
dos impactos ambientais, considerando os efeitos negativos ou positivos sobre os meios
físico, biótico e socioeconômico decorrente da atividade ou do empreendimento. A
identificação e a avaliação dos impactos ambientais positivos e negativos deverão,
fundamentalmente, focalizar as alterações no meio ambiente decorrentes da instalação e
operação do empreendimento.
O prognóstico ambiental realizado neste trabalho procurou prever e caracterizar os
potenciais impactos sobre diversos ângulos. Os estudos de campo somados às pesquisas de
dados secundários sobre a região possibilitaram a elaboração deste prognóstico cujo
objetivo é dar conhecimento de uma situação futura, de ocorrência certa ou provável, e
assim permitir a formulação de ações que minimizem efeitos negativos e potencialize os
efeitos positivos advindos da implantação e operação do empreendimento. Este prognóstico
foi elaborado considerando-se as alternativas de execução e de não execução do
empreendimento.
Este trabalho permitiu que a equipe técnica responsável pela elaboração do presente estudo
se organizasse para estabelecer as ordens de precedência e representatividade dos eventos
decorrentes da implementação e operação do empreendimento, de modo a se estabelecer
uma sistemática de discussões sobre os elementos dos Projetos com potencialidade de gerar
impactos.
No presente capítulo os impactos ambientais serão descritos, quantificados, qualificados e
classificados, de acordo com a etapa do empreendimento, forma, natureza, abrangência,
temporalidade, reversibilidade, importância, magnitude, duração e probabilidade.
6.1

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E SUAS TENDÊNCIAS EVOLUTIVAS, COM E
SEM O EMPREENDIMENTO

Será feita, a seguir, uma análise a partir de comparações, sob aspectos ambientais das
condições da área de inserção do empreendimento entre dois cenários distintos, quais
sejam:
•
Primeiro cenário: desconsidera-se a implantação do parcelamento, e considerase a evolução do atual modelo de uso e ocupação do solo, considerando-se os resultados
esperados para horizontes de curto, médio e longo prazo;
•
Segundo cenário: considera-se a implantação do parcelamento, avaliando-se os
resultados da intervenção do empreendimento sobre os parâmetros ambientais,
considerando-se os horizontes de curto, médio e longo prazo.
6.1.1 Prognóstico sem a implantação do Empreendimento
Os estudos e levantamentos executados na região do empreendimento mostraram, de
maneira geral, um modelo inadequado de uso e ocupação do solo, com a nítida tendência de
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sua continuidade, sendo que parte significativa da estrutura das administrações públicas,
tanto das esferas distrital quanto federal, não tem obtido êxito em conter o avanço deste
modelo, o que resulta em condições favoráveis para tal, devido ao modelo econômico de
desenvolvimento adotado no Distrito Federal nos últimos anos.
Este modelo, baseado no parcelamento irregular do solo para a implantação de novas áreas
residências e comerciais, visando o desenvolvimento e crescimento da cidade, de forma
desordenada, é fundamentando principalmente na conversão de áreas com vegetação
natural em áreas urbanas, com intensa alteração nos usos do solo, desmatamento de
extensas áreas de vegetação natural, comprometimento dos cursos hídricos, dentre outros
passivos ambientais em prol da especulação imobiliária e de um crescimento econômico
insustentável.
Tais observações permitem o embasamento de uma avaliação configurada na manutenção
do modelo de uso e ocupação do solo com a tendência para o agravamento das questões
relacionadas ao meio ambiente, dando ênfase à inevitável ocupação irregular das áreas
remanescentes do Cerrado, na medida em que as áreas atualmente ocupadas apresentem a
inevitável exaustão de seus potencias de uso.
O modelo vigente de uso e ocupação em Parcelamentos de Solo Urbano na região e no
Distrito Federal, impacta negativamente a região das Regiões Administrativas diretamente
afetadas, assim como a bacia hidrográfica do ribeirão Taboca.
6.1.2 Prognóstico com a implantação do Empreendimento
O modelo proposto de uso e ocupação para o parcelamento de solo urbano Nilson Leonel
Barbosa, contrapõem o modelo descrito anteriormente e pode ser avaliado de forma menos
subjetiva no presente volume, pois a matriz de impactos ambientais para o empreendimento
se diferencia positivamente de parcelamentos convencionais existentes na região do Jardim
botânico.
Os parcelamentos urbanos assumem entre as categorias das atividades de uso e ocupação
do solo uma significativa importância, principalmente pela atração exercida a diversos
segmentos econômicos da sociedade e aumento das oportunidades de exploração
econômica.
O processo de implantação do empreendimento em questão, deverá resultar na aplicação
de medidas compensatórias que proporcionarão o estabelecimento de uma consciência
ambiental sugerida para região.
Do ponto de vista econômico da região, são desencadeados impactos positivos quando dos
incrementos mediados pela geração de empregos e aumento da arrecadação distrital e
federal, oriundos dos impostos arrecadados e dos postos de trabalho criados.
Devido a pequena presença de espécies arbóreas e arbustivas na área do parcelamento
(27,42% da área parcelada), e tendo em vista que a área total (2,56 ha) é composta
basicamente por espécies exóticas, a implantação do parcelamento não irá afetar de forma
significativa a flora local, tampouco espécies da fauna, tendo em vista que durante os
trabalhos de campos, foram poucos os indivíduos da fauna observados na área do
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parcelamento.
Entende-se assim, que a implementação do parcelamento de solo em questão, deverá
proporcionar uma pequena alteração local e regional, com impactos positivos e negativos
que podem ser potencializados no primeiro caso, e minimizados ou controlados no segundo,
de tal forma que sua inserção seja mais um vetor de desenvolvimento e de melhoria da
qualidade de vida.
6.2

ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

A análise dos impactos ambientais do parcelamento de solo em questão fundamentou-se
em uma metodologia específica e de domínio usual em empreendimentos de parcelamento
de solo, que tem como objetivo identificar, quantificar e qualificar de forma sistemática os
impactos a serem gerados pelo empreendimento quando passíveis de mensuração.
A estruturação dessa metodologia desenvolveu-se a partir da análise integrada sobre os
compartimentos ambientais considerando-se as etapas de implantação do
empreendimento, observadas as determinações do Termo de Referência para elaboração do
prognóstico relativo a estudos ambientais desta natureza.
As ações geradoras de impactos ambientais guardam estreita correspondência com as
atividades de implantação e operação do parcelamento, e são variáveis dependentes, uma
vez que se vinculam à sua natureza e porte.
Desse modo, é importante a identificação de impactos vinculando-os às características do
empreendimento e à experiência vivenciada no setor imobiliário.
Uma vez definidos os fatores geradores, os impactos foram listados (Check-list) e em seguida
identificados e caracterizados. A seguir, foi elaborada uma Matriz de Interação, na qual se
apresentam, também, as ações e programas de mitigação, compensação e de
monitoramento responsáveis por minimizar, compensar e acompanhar os impactos a serem
gerados nas fases de planejamento, implantação e operação do parcelamento de solo.
O método “Check-list” foi utilizado para identificar e enumerar os impactos, a partir dos
diagnósticos ambientais específicos para os meios físico, biótico e socioeconômico. Nas listas
de checagem, os impactos são apresentados conforme a fase do empreendimento.
A Matriz de Interação é um método de análise bidimensional dos impactos, em que estes
são avaliados qualitativamente segundo critérios pré-estabelecidos, tais como:
COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS

DESCRIÇÃO

NATUREZA

Indica quando o impacto tem efeitos benéficos/positivos (P)
ou adversos/negativos (N) sobre o meio ambiente.

FORMA

Como se manifesta o impacto em questão - se for um impacto
direto (D), decorrente de uma ação do Empreendimento, ou
se é um impacto indireto (I), decorrente de um ou mais
impactos gerados direta ou indiretamente.
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COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS

DESCRIÇÃO

TEMPORALIDADE

Diferencia os impactos segundo o tempo de sua manifestação
em relação à ação impactante. Caracterizando-se como de
curto prazo (CP), que ocorre logo após ação que o
desencadeou; de médio prazo (MP), quando se inicia entre
um e seis meses após o início da etapa do empreendimento
em que o impacto ocorre; e o de longo prazo (LP), quando se
inicia após seis meses do início da etapa do empreendimento
em que o impacto ocorre.

REVERSIBILIDADE

Classifica os impactos segundo aqueles que, depois de
manifestados seus efeitos, são reversíveis (R) ou irreversíveis
(I). Permite identificar que impactos poderão ser
integralmente reversíveis a partir da implementação de uma
ação de reversibilidade ou poderão apenas ser mitigados ou
compensados.

ABRANGÊNCIA

Indica os impactos cujos efeitos se fazem sentir no local (L), ou
seja, à Área de Influência Direta (AID) do Empreendimento. E
os impactos regionais (RE) que se caracterizam como aqueles
que se refletem na Área de Influência Indireta (AII).

IMPORTÂNCIA/SIGNIFICÂNCIA

Refere-se ao grau de interferência do impacto ambiental
sobre diferentes fatores ambientais, estando relacionada com
a relevância ambiental. Ela é alta (A), média (M) ou baixa (B),
na medida em que tenha maior ou menor influência sobre o
conjunto da qualidade ambiental analisada.

MAGNITUDE

Exprime a extensão do impacto, por meio de uma valoração
gradual que se dá ao mesmo, a partir de uma determinada
ação do projeto, ou seja, define a grandeza de um impacto em
termos absolutos, podendo ser definida como a medida de
mudança de valor de um fator ou parâmetro ambiental, em
termos quantitativos ou qualitativos, provocada por uma
ação.
Ela pode ser classificada como pequena (P), média (M) ou
grande (G), sendo caracterizada gradualmente pela alteração
das características ambientais consideradas.

DURAÇÃO
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Indica a permanência do impacto. É considerada permanente
(P) quando não se configura prazo para término da
intervenção ou previsão de tecnologia para controle ou
recuperação de impacto, ou pode ser considerado temporário
(T) quando há prazo previsto para seu término, por execução
dos trabalhos ou pela disponibilidade de tecnologia de
controle.
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COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS

DESCRIÇÃO

PROBABILIDADE

Indica a probabilidade de ocorrência do impacto ambiental. É
classificada como de baixa (B), média (M) e alta (A), e
apresenta elevado número de aspectos ambientais associados
aos impactos.

A Tabela 6.1 apresenta os critérios utilizados na identificação e qualificação dos impactos
decorrentes da implantação do parcelamento de solo urbano em questão.
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Tabela 6.1: Critérios utilizados na identificação da importância dos impactos.
Importância

Impactos sobre a Biota
Flora

Baixa

As espécies da flora afetadas
não são endêmicas, raras,
tombadas, imunes ao corte ou
ameaçadas de extinção.
As formações florestais
afetadas já se encontram
degradadas ou em alto grau de
isolamento.
As formações afetadas são
matas secundárias.

Média

As espécies da flora afetadas
são significativas para a região,
mas não envolvem espécies
endêmicas, raras, tombadas,
imunes ao corte ou ameaçadas
de extinção.
Os remanescentes florestais
afetados não possuem
expressão ecológica intrínseca,
mas representam parcela
significativa dos
remanescentes da região.
As formações florestais
afetadas possuem qualidades
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Fauna

A fauna afetada não
é endêmica, rara ou
ameaçada de
extinção.

A fauna afetada é
significativa para a
região, mas não
envolve espécies
endêmicas, raras ou
ameaçadas de
extinção.

Impactos sobre o Meio Físico

Impactos Socioeconômicos

Possíveis induções de processos erosivos não
alteram a situação da área.
Os recursos hídricos afetados já se encontram
degradados.
Possíveis perdas de terras potencialmente
por movimentação de terra não alteram a
situação regional.

Alterações na oferta de empregos
são insignificantes para a região.
A pressão sobre a infraestrutura já
existente é insignificante para a
região.
As interferências no cotidiano da
população são insignificantes para a
região.
As interferências com as atividades
econômicas são insignificantes para a
região.

A indução de processos erosivos e de
instabilidade é pontual, mas expressiva para a
região.
A interferência nos recursos hídricos é
pequena, eles já se encontram razoavelmente
degradados, mas são importantes para a
região.
As mudanças nos parâmetros de qualidade
das águas serão pequenas, mas significativas
para a região.

A criação de empregos tem uma
importância relativa para a região.
A pressão sobre a infraestrutura
existente é pequena, mas a região
não tem possibilidade de atender a
ela.
A interferência no cotidiano da
população é significativa, mas
extremamente localizada.
As interferências com as atividades
econômicas têm uma importância
relativa para a região.
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Importância

Alta

007501-310RT-401-00

Impactos sobre a Biota
Flora
ecológicas intrínsecas, mas as
interferências são pontuais
tornando os impactos pouco
significativos para a região.
As espécies da flora afetadas
são endêmicas, raras ou
ameaçadas de extinção. A
flora possui espécies
tombadas e imunes ao corte.
As formações florestais
afetadas são importantes
remanescentes para a região.

Fauna

As espécies da fauna
afetadas são
endêmicas, raras ou
ameaçadas de
extinção.

Impactos sobre o Meio Físico

Impactos Socioeconômicos

A indução de processos erosivos é
significativa para a região.
A indução de instabilidade é significativa para
a região.
Os recursos hídricos afetados são de grande
importância e encontram-se em boas
condições.
A qualidade das águas possíveis de serem
afetadas é boa.

A criação de empregos é de grande
significado para a região.
Demanda de criação de nova
infraestrutura.
A interferência no cotidiano da
população representa uma mudança
significativa.
As atividades econômicas afetadas são
de grande importância para a região.
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A Tabela 6.2 apresenta uma síntese do enquadramento de cada impacto, segundo os critérios
mencionados anteriormente, considerando as três etapas de implantação do empreendimento.
•
Planejamento: onde são estabelecidos os primeiros contatos com a região de
interesse e as comunidades ali estabelecidas.
•

Instalação: quando se iniciam as obras de infraestrutura.

•
Operação: quando os principais impactos já se estabeleceram e quando as ações
iniciais de mitigação, controle e compensação passam a ser desenvolvidas.
Tabela 6.2: Tabela síntese para a avaliação dos impactos ambientais.

Etapas do
Empreendimento

Forma

Natureza

Abrangência

Temporalidade

Reversibilidade

Importância/
Significância

Magnitude

Duração
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P

Planejamento (desde a fase dos estudos ambientais e de engenharia,
levantamento de campo, até o início da construção do
empreendimento)

I

Instalação (todo o período construtivo do empreendimento)

O

Operação (compreende o período de operação do empreendimento)

D

Direto

I

Indireto

P

Positivo ou benéfico

N

Negativo

L

Local

R

Regional

CP

Curto Prazo (com início imediato, após a ação que o desencadeou ou
na fase de projeto)

MP

Médio Prazo (ocorre a partir da fase de construção)

LP

Longo Prazo (inicia-se a partir do início da geração/operação da
implantação do empreendimento)

R

Reversível (pode ser revertido através de medidas apropriadas)

I

Irreversível (não pode ser revertido)

PR

Parcialmente Reversível (pode ser parcialmente reversível através de
medidas apropriadas)

B

Baixo grau de comprometimento da qualidade ambiental

M

Médio grau de comprometimento da qualidade ambiental

A

Alto grau de comprometimento da qualidade ambiental

P

Pequena (considerada inexpressiva)

M

Média (considerada expressiva)

G

Grande (considerada muito expressiva levando à descaracterização
das características ambientais consideradas)

P

Permanente

T

Temporário
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Probabilidade

6.3

B

Baixa

M

Média

A

Alta

METODOLOGIA PARA PROPOSIÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES MITIGADORAS
OU COMPENSATÓRIAS

Após a identificação e avaliação dos impactos gerados, foi realizada a indicação de programas e
planos de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, qualificando
e quantificando os fatores e parâmetros a serem considerados. Há que se destacar que o
conjunto dos Programas Ambientais propostos traz medidas destinadas a prevenção, correção
ou compensação dos impactos ambientais negativos e potencialização dos positivos,
identificados no capítulo de Diagnóstico Ambiental.
Estes Programas Ambientais propostos, em uma fase posterior, deverão contar com maior grau
de detalhamento, com a participação efetiva e atuante dos órgãos e entidades intervenientes,
compondo o Projeto Básico Ambiental (PBA) a ser elaborado na fase posterior a emissão da
Licença Pérvia. Conforme as características dos impactos identificados, os Programas assumirão
as seguintes naturezas:
•
Preventiva: com ações para os impactos negativos que podem ser evitados,
reduzidos ou controlados, mediante a adoção antecipada de medidas de controle;
•
Corretiva: visando a mitigação de impactos através de ações de recuperação e
recomposição das condições ambientais satisfatórias e aceitáveis, basicamente com atividades
de monitoramento;
•
Compensatória: destinando-se a impactos irreversíveis, onde há perda de recursos
e valores ecológicos, pela melhoria de outros elementos, compensando a realidade ambiental
da área e;
•
Potencializadora: que intensifica as condições ambientais favoráveis advindas da
implantação do empreendimento.
A estruturação dos Programas Ambientais compreende a exposição de sua justificativa, os
objetivos pretendidos, os procedimentos metodológicos, os órgãos intervenientes na sua
implementação e a atribuição da responsabilidade de sua execução e o cronograma proposto
de implantação.
Caberá ao empreendedor a responsabilidade de implantação dos Programas, articulando-se
com os possíveis agentes e formalizando instrumentos de parceria ou de repasse de
atribuições.
6.4

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Essa fase dos trabalhos foi iniciada a partir de uma análise e discussão sobre os impactos
ambientais a serem advindos da instalação do empreendimento, tendo como base os dados
primários (levantamento de campo) dos estudos ambientais realizados nas áreas de influência
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também a base de dados secundária utilizada no diagnóstico ambiental.
Os estudos de campo somados às pesquisas de dados secundários sobre a região,
possibilitaram a elaboração deste prognóstico cujo objetivo é dar conhecimento de uma
situação futura, de ocorrência certa ou provável, e assim permitir a formulação de ações que
minimizem efeitos negativos ou potencialize os efeitos positivos advindos da implantação do
parcelamento de solo urbano.
O trabalho inicial permitiu que a equipe técnica responsável pela elaboração do presente
estudo se organizasse para estabelecer as ordens de precedência e representatividade dos
eventos decorrentes da implementação do empreendimento, de modo a se estabelecer uma
sistemática de discussões sobre os elementos dos Projetos com potencialidade de gerar
impactos.
A seguir são descritos detalhadamente os impactos sobre os meios físico, biótico e
socioeconômico, bem como sua classificação e avaliação, a partir de uma listagem de
identificação.
6.5

IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO

A metodologia “Check-list” foi utilizada para identificar e enumerar os impactos sobre o meio
físico, a partir do diagnóstico ambiental deste meio. Na Tabela 6.3, esses impactos são
identificados e apresentados conforme as fases do empreendimento e em seguida são
descritos em detalhe.
Os impactos ambientais sobre o meio físico foram divididos em função da fase de
desenvolvimento do projeto, ou seja, há impactos ambientais que ocorrem exclusivamente na
fase de planejamento, outros na fase de instalação ou operação e impactos que ocorrem em
ambas as fases.
Tabela 6.3: Listagem de impactos sobre o Meio Físico de acordo com sua etapa de ocorrência
no empreendimento.
Fases do Empreendimento

Impactos
Revolvimento e retirada da camada superficial dos solos
Redução da permeabilidade do solo em função da impermeabilização
superficial
Geração de resíduos sólidos

Instalação (I)

Alteração da qualidade do ar devido a emissão de material particulado
Início ou aceleração de processos erosivos
Alteração da qualidade da água superficial
Alteração na disponibilidade de água subterrânea
Alteração da qualidade da água superficial

Operação (O)

Redução da permeabilidade do solo em função da impermeabilização
superficial
Geração de resíduos sólidos
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Fases do Empreendimento

Impactos
Alteração na disponibilidade de água subterrânea durante a operação
Início ou aceleração de processos erosivos

6.5.1 Impactos sobre o Meio Físico durante a instalação
6.5.1.1 Revolvimento e retirada da camada superficial dos solos
Este impacto ocorre por ocasião da implantação das obras de infraestrutura do
empreendimento, particularmente em consequência das ações de escavações e terraplanagem.
Esta atividade, além de favorecer a compactacção da camada superficial do solo, pode
ocasionar a diminuição da infiltração no local. Em condições desfavoráveis, aliadas à chuva, são
promotoras de modificações do relevo e das drenagens, aumento do escoamento superficial e
dos processos erosivos, sedimentação e assoreamento dos corpos d’água.
Em consequência à retirada da camada superficial do solo está o processo conhecido como runoff, que é a baixa infiltração da água, ocasionado pela dificuldade de infiltração da água das
chuvas pela baixa capacidade de infiltração que no caso em tela pode se dar pelo grau de
compactação do solo encontrado (Latossolo Vermelho-Amarelo). As intervenções previstas
estão sobre este solo, que é espesso, mas tende a diminuir sua condutividade hidráuliva e
permeabilidade com a retirada da camada superficial, o que aumenta o processo de run off.
A infiltração é considerada um processo chave no comportamento dos solos, já que determina
a formação do escoamento superficial e sub superficial. A água infiltrada e retida nas partículas
do solo constitui a umidade do solo, que é absorvida pelas raízes das plantas e devolvida, em
grande parte, para a atmosfera mediante o processo de evapotranspiração. A água infiltrada
que não fica retida nas partículas do solo se move através do solo, atingindo os aquíferos, rios
ou drenos superficiais.
Assim, quando a estrutura física do solo é alterada e o processo de infiltração e retenção de
água diminuído, o processo de erosão passa a ocorrer de forma acelerada principalmente por
se tratar de local com risco de perda de solos por erosão muito alto (Figura 6.1). Os efeitos
resultantes normalmente são expressos por sulcos, ravinas e voçorocas, estas últimas
responsáveis por situações extremas de impactos.
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,
Figura 6.1: Mapa de risco ecológico de perda de solo por erosão
a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Paramitigação deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle Ambiental
(PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigação e compensação dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio físico, todas aliadas à gestão sustentável da obra.
Tabela 6.4: Resumo referente ao revolvimento e retirada da camada superficial dos solos.
Classificação do Impacto

Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

Durante a instalação do empreendimento

Forma

D

Diretamente sobre os solos

Natureza

N

Alterações significativas na estrutura superficial do solo
ou terreno

Abrangência

L

Nos locais de retirada e revolvimento de material e nas
fundações das infraestruturas

Temporalidade

LP

Eventuais processos erosivos ou de lixiviação serão
sentidos a longo prazo após a ocorrência do impacto
em estudo

Reversibilidade

PR

Parcialmente reversível, desde que os programas de
mitigação sejam aplicados
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Classificação do Impacto

Legenda

Avaliação do Impacto

Importância/Significância

M

Impacto moderado e restrito a locais específicos do
empreendimento

Magnitude

P

Mudança pouco expressiva das características
ambientais consideradas

Duração

P

A camada superficial do solo retirada leva um longo
período para ser formada novamente, há efeitos
permanente e a longo prazo

Probabilidade

A

Alta, pois é inerente ao processo de construção das
edificações e infraestruturas

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

6.5.1.2 Redução da permeabilidade do solo em função da impermeabilização superficial
A impermeabilização consiste na cobertura do solo pela construção de edifícios, estradas e
outras estruturas, reduzindo a superfície do solo disponível para realizar as suas funções,
nomeadamente a infiltração de águas superficiais e principalmente de águas pluviais. As áreas
impermeabilizadas podem ter grande impacto nos solos circundantes por alteração dos
padrões de circulação da água subterrâneas e aumento de fragmentação da biodiversidade e
seus ecossistemas. Ademais, o aumento do escoamento superficial pode ocasionar o
surgimento de processos erosivos caso não haja o dimensionamento adequado do sistema de
drenagem pluvial.
O aumento da impermeabilização do solo é inevitável, em grande parte determinado pela
ausência de estratégias de ordenamento do território que não tomam em consideração os
efeitos da perda de solos insubstituíveis, quer ao nível da produção alimentar, quer ao nível da
conservação da natureza e controle de cheias. Durante a fase de instalação do
empreendimento haverá a impermeabilização superficial com a implantação da infraestrutura,
principalmente a pavimentação das vias. As consequências dessa impermeabilização no
empreendimento e região serão de baixo impacto, uma vez que o empreendimento é de
pequeno porte, ocupando apenas 2,56 hectares (Figura 6.3). Além disso, o sistema de
drenagem do parcelamento prevê o armazenamento de todo o escoamento pluvial gerado para
lançamento da drenagem nos padrões exigidos pela NOVACAP/ADASA. Por fim, de acordo com
o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), a área do empreendimento possui um risco
ecológico de perda de recarga de aquífero classificado como muito baixo, o que reforça o baixo
impacto da impermeabilização (Figura 6.3)
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Figura 6.2. Área diretamente afetada pelo empreendimento Nilson Leonel Barbosa.
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Figura 6.3: Mapa de Risco Ecólogico de Perda de Recarga de Aquífero com o enquadramento do
empreendimento na classe 1 – Muito Baixo quase em sua totalidade.
a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Devido aos impactos da impermeabilização superficial do solo, recomenda-se a adoção de um
Programa de Controle Ambiental (PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigação e
compensação dos impactos gerados pelo empreendimento sobre o meio físico, todas aliadas à
gestão sustentável da obra.
Em relação ao sistema de drenagem pluvial do parcelamento, pode-se ressaltar a presença de
bocas de lobo com reservatórios de quantidade e qualidade (Figura 6.4), aliada com poços de
detenção (Figura 6.5). Estas duas estruturas visam armazenar as águas pluviais, controlando a
vazão na qual são lançadas pelo empreendimento, além de reter a maior parte dos sedimentos
presentes nelas. A derenagem pluvial é captada pelas bocas de lobo, destas é transferida para
os reservatórios de detenção e, a partir deste, lançada para fora do empreendimento na vazão
preconizada pela resolução nº 09/2011 da Adasa.
O projeto prevê ainda a implantação de pavimentos intertravados em vias com baixo nível de
tráfego de veículos. Este tipo de pavimento possibilita uma boa infiltração das águas pluviais, o
que reduz o escoamento superficial gerado pelo empreedimento.
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Figura 6.4. Detalhe em corte de boca da lobo que será utilizada no empreendimento.

Figura 6.5. Detalhe em corte dos poços de detenção previstos para o parcelamento Nilson
Leonel Barbosa.
Tabela 6.5: Resumo referente à redução de permeabilidade do solo em função da
impermeabilização superficial.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

Durante a construção das infraestruturas do
empreendimento

Forma

D

Impacto advindo da pavimentação e instalação de
demais estruturas
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Natureza

N

Alterações negativas significativas na estrutura do solo
e terreno

Abrangência

L

Diretamente nos locais das infraestruturas e vias de
acessos

Temporalidade

CP

Se dá logo após a instalação da pavimentação e
instalação de demais estruturas

Reversibilidade

I

Situação irreversível

Importância/Significância

B

Impacto de baixa importância devido a pequena área
utilizada para a instalação das infraestruturas

Magnitude

P

Devido à pequena área ocupada pela infraestrtura, a
magnitude é pequena

Duração

P

Modificações de caráter permanente

Probabilidade

A

Extremamente necessário para implantação do
empreendimento

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

6.5.1.3 Geração de resíduos sólidos
Os resíduos sólidos fazem parte do cotidiano de todas as aglomerações humanas. A partir deste
contexto, faz-se necessário a aplicabilidade de um plano de controle dos resíduos sólidos a fim
de resolver os problemas derivados trazidos aos empreendimentos de um modo geral. É
importante buscar sempre alternativas de embasamento tecnológico, considerando eficazes as
mudanças sociais, econômicas e culturais de todos, e assim, colaborando numa tomada de
decisões que possam de forma ambientalmente correta minimizar as adversidades causadas
pela exposição inadequada dos resíduos.
Na área do empreendimento, durante a fase de instalação, alguns dos impactos ambientais
decorrentes da disposição irregular dos resíduos poderão ser evidenciados e plenamente
visíveis. Os seguintes problemas podem ser causados: assoreamento de córregos, chorume,
mau-cheiro, queimada, doenças, qualidade do ar, esgotamento dos recursos naturais, acumulo
de entulhos, segurança e o bem-estar da população entre outros.
Nesta fase, o principal tipo de resíduo sólido gerado é de construção civil. A indústria da
construção civil é a que mais explora recursos naturais e a que gera mais resíduos. Em termos
de composição, os resíduos da construção civil são uma mistura de materiais inertes, tais como
concreto, argamassa, madeira, plásticos, papelão, vidros, metais, cerâmica e terra. A
implantação do empreendimento levará a produção destes resíduos, os quais deverão ser
destinados conforme Resolução CONAMA nº 307/02, alterada pela Resolução CONAMA nº
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348/04.
É importante observar que este tipo de resíduo é, atualmente, disposto no Lixão da Estrutural
e, portanto, a diminuição da quantidade gerada é uma importante ferramenta para mitigação
deste impacto.
a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Quanto a geração de resíduos, é recomendado a adoção um Programa de Controle Ambiental
(PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigação e compensação dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio físico, todas aliadas à gestão sustentável da obra. O PCA
deve ter com o um de seus objetivos reduzir o volume de resíduo gerado, e administrar a
geração e deposição final do lixo.
Tabela 6.6: Resumo referente a geração de resíduos sólidos.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

Ocorre durante a fase de construção/instalação do
empreendimento

Forma

D

Direto, decorrente desde a geração até destinação final
do resíduo

Natureza

N

Disposição irregular dos resíduos

Abrangência

L

Na área do empreendimento

Temporalidade

CP

Se dá logo no início da fase de construção do
empreendimento

Reversibilidade

R

Com aplicação de medidas mitigadoras e um Programa
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Importância/Significância

M

Impacto de média importância devido ao pequeno
tamanho da área

Magnitude

M

Pode acarretar em outros impactos

Duração

T/P

Com manejo adequado torna-se temporário, mas os
efeitos são observados em logo prazo

Probabilidade

M

Pequenos volumes de resíduos gerados devido ao
pequeno tamanho da área

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

6.5.1.4 Alteração da qualidade do ar devido a emissão de material particulado
A redução da poluição atmosférica requer a adoção de estratégias próprias para fontes e tipos
específicos de poluentes. Estratégias razoáveis para o controle da poluição atmosférica são
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aquelas que visam reduzir, coletar, capturar ou reter os poluentes antes que eles atinjam a
atmosfera.
Durante a fase de instalação do parcelamento, a movimentação de máquinas e os respectivos
movimentos de terra provocarão ruídos e vibrações, o que elevará a concentração de
particulados no ar, fato este que se tornará mais relevante durante a estação seca.
a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Para a mitigação deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle Ambiental
(PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigação e compensação dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio físico, todas aliadas à gestão sustentável da obra. Além de
medidas mitigadoras paliativas como a irrigação das áreas de terraplenagem diariamente,
principalmente durante os períodos da seca, para evitar a emissão de partículas sólidas.
Tabela 6.7: Resumo referente a alteração da qualidade do ar devido a emissão de material
particulado.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

Ocorre na fase de instalação devido as escavações,
supressão da vegetação e movimentação de máquinas

Forma

I

Impacto advindo da movimentação de máquinas e da
supressão da vegetação

Natureza

N

Risco a saúde humana e a biota devido a poluição do ar

Abrangência

L

Na área de construção das infraestruturas e edificações

Temporalidade

CP

Se dá logo no início da fase das intervenções durante a
a instalação cessando na fase de operação

Reversibilidade

R

Reversível com a adoção de medidas mitigadoras

Importância/Significância

B

Baixo grau de comprometimento da qualidade
ambiental

Magnitude

P

Somente nos locais de obras e entorno imediato

Duração

T

Ocorre apenas enquanto durarem as obras

Probabilidade

M

Ocorrerá durante a instalação do empreendimento

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

6.5.1.5 Início ou aceleração de processos erosivos
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Este é um impacto decorrente das obras de instalação do empreendimento. As escavações, a
supressão de vegetação e a impermeabilização do solo podem dar início a processos erosivos
ou acelarar os já existentes. Isto pode ser mitigado ou até evitado com o bom
dimensionamento de todas as obrase e a utilização das melhores técnicas de engenharia
durante a construção da infraestrutura.
a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Para a mitigação deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle Ambiental
(PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigação e compensação dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio físico, todas aliadas à gestão sustentável da obra.
Tabela 6.8. Resumo referente ao início ou aceleração de processos erosivos.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

Ocorre na fase de instalação devido as escavações,
supressão da vegetação e impermeabilização do solo

Forma

D

Impacto advindo das escavações, supressão da
vagetação e impermeabilização do solo.

Natureza

N

Risco de instabilidade geotécnica e início/aceleração de
processos erosivos

Abrangência

L

Na área de construção das infraestruturas

Temporalidade

CP

Se dá logo no início da fase das intervenções durante a
fase de instalação cessando na fase de operação

Reversibilidade

R

Reversível com a adoção de medidas mitigadoras

Importância/Significância

M

Médio grau de comprometimento da qualidade
ambiental

Magnitude

P

Somente nos locais de obras e entorno imediato

Duração

T

Ocorre apenas enquanto durarem as obras

Probabilidade

M

Ocorrerá durante a instalação do empreendimento

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

6.5.1.6 Alteração na disponibilidade de água subterrânea
Esta é um impacto decorrente da impermeabilização do solo com a consequente diminuição da
infiltração das águas pluviais. Em um ambiente natural, os solos (domínio hidrogeológico
poroso) são responsáveis por armazenar as águas pluviais e permitir que estas infiltrem até as
rochas (domínio hidrogeológico fraturado). A impermeabilização dos solos causa interferência
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direta neste fluxo. Por outro lado, o consumo de água subterrânea pelo empreendimento
também pode influenciar este impacto.
O solo presente na área é do Latossolo Vermelho-Amarelo. Este apresenta boas permeabilidade
e condutividade hidráulica e, portanto, é representativo na recarga deste aquíferos.
Por outro lado, é importante ressaltar que este impacto é resultado do bairro Jardim Botânico
como um todo a partir da sua crescente urbanização, não apenas do empreendimento em
questão. O parcelamento de solo Nilson Leonel Barbosa representa uma contribuição mínima
deste impacto tendo em vista sua pequena área de implantação(3,01 ha). Ademais, este
impacto é ainda mais reduzido durante a instalação do empreendimento, pois ainda não haverá
população flutuante e haverá impermeabilização do solo apenas para a implantação dos
equipamentos de infraestrutura.
a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Para a mitigação deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle Ambiental
(PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigação e compensação dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio físico, todas aliadas à gestão sustentável da obra.
Além disso são previstas outorgas da Adasa para captação de água subterrânea, além do
monitoramento das vazões dos poços escavados pelo empreendimento. Ademais, o
empreendimento prevê a adoção de pavimentos intertravados em vias com baixo nível de
tráfego de veículos, possibilitando uma boa infiltração das águas da chuva e,
consequentemente, mitigando o impacto em questão.
Tabela 6.9. Resumo da alteração na disponibiliade de água subterrânea.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

Ocorre na fase de instalação devido as obras de
infraestrutura

Forma

D

Impacto advindo a impermeabilização do solo

Natureza

N

Risco de diminuição da disponibilidade de águas
subterrâneas

Abrangência

R

Na região do Jardim Botânico

Temporalidade

LP

A diminuição da dispobibilidade hídrica poderá ser
percebida algum tempo depois das obras

Reversibilidade

R

Reversível com a adoção de medidas mitigadoras

Importância/Significância

B

Baixo grau de comprometimento da qualidade
ambiental devido a pequena área do empreedimento

Magnitude

P

A área pequena envolvida torna a magnitude pequena

Duração

T

Ocorre a partir da impermeabilização do solo, mas
pode ser evitada com a adoção de medidas mitigadoras
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Probabilidade

B

Ocorrerá a partir da instalação do empreendimento

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta

6.5.2 Impactos sobre o Meio Físico durante a operação
6.5.2.1 Alteração da qualidade da água superficial
A alteração da qualidade da água superficial é um impacto que pode ser originado através do
carreamento de material da operação do empreendimento para os cursos d’água adjacentes.
Este material pode causar a alteração dos parâmetros químicos e físico dos córregos, além da
eutrofização destes, o que implica em impactos tanto no meio biótico, quanto no meio físico.
O parcelamento prevê uma população flutuante de 1005 habitantes flutuantes, o que vale a
242 habitantes fixos. Isto implica na produção de uma quantidade considerável de resíduos
domésticos e a ocorrência de chuvas pode favorecer o carreamento desses resíduos para os
curso d’água próximos, caso estes não sejam acondicionados da maneira correta. É um impacto
mais brando na fase de operação quando comparado com a fase de instalação.
Além disso, a drenagem pluvial do empreendimento pode carrear sedimentos para os cursos
d’água subjacentes caso não seja bem dimensionada.
a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Para a mitigação deste impacto, além do bom dimensionamento do sistema de drenagem
pluvial do parcelamento, sugere-se a execução de um Programa de Controle Ambiental (PCA), o
qual deve contemplar as medidas de mitigação e compensação dos impactos gerados pelo
empreendimento sobre o meio físico, todas aliadas à gestão sustentável da obra.
Tabela 6.10. Resumo da alteração da qualidade da água superficial.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

O

Ocorre na fase de operação do empreendimento

Forma

D

Impacto advindo da produção de resíduos sólidos e do
carreamento de sedimentos pela drenagem pluvial

Natureza

N

Risco de alteração das características físico químicas
dos cursos d’água adjacentes

Abrangência

R

Nos córregos próximos ao empreendimento

Temporalidade

LP

Ocorre durante a operação do empreendimento e seus
efeitos demoram para serem percebidos
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Reversibilidade

R

Reversível com a adoção de medidas mitigadoras

Importância/Significância

B

Baixo grau de comprometimento da qualidade
ambiental por se tratarem de resíduos domésticos

Magnitude

M

Nos córregos no entorno do empreendimento

Duração

T

Pode ser facilmente evitado

Probabilidade

B

Com a aplicação do Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos este impacto pode ser evitado

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

6.5.2.2 Redução da permeabilidade do solo em função da impermeabilização superficial
A impermeabilização consiste na cobertura do solo pela construção de habitações, estradas e
outras ocupações, reduzindo a superfície do solo disponível para realizar as suas funções,
nomeadamente a infiltração de águas superficiais e principalmente de águas pluviais. As áreas
impermeabilizadas podem ter grande impacto nos solos circundantes por alteração dos
padrões de circulação da água subterrâneas e aumento de fragmentação da biodiversidade e
seus ecossistemas. Ademais, o aumento do escoamento superficial pode ocasionar o
surgimento de processos erosivos caso não haja o dimensionamento adequado do sistema de
drenagem pluvial.
O aumento da impermeabilização do solo é inevitável, em grande parte determinado pela
ausência de estratégias de ordenamento do território, que não tomam em consideração os
efeitos da perda de solos insubstituíveis, quer ao nível da produção alimentar, quer ao nível da
conservação da natureza e controle de cheias. Durante a fase de operação do empreendimento
haverá a impermeabilização superficial com a incorporação dos lotes comerciais previstos. As
consequências dessa impermeabilização no empreendimento e região serão de baixo impacto,
uma vez que o empreendimento é de pequeno porte, ocupando apenas 2,56 hectares. Além
disso, o sistema de drenagem do parcelamento prevê o armazenamento de todo o escoamento
pluvial gerado para lançamento da drenagem nos padrões exigidos pela NOVACAP/ADASA. Por
fim, de acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), a área do empreendimento
possui um risco ecológico de perda de recarga de aquífero classificado como muito baixo, o que
reforça o baixo impacto da impermeabilização (Figura 6.3)
a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Para a mitigação deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle Ambiental
(PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigação e compensação dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio físico, todas aliadas à gestão sustentável da obra.
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Ademais, técnicas como telhados verdes e pavimentação intertravada, além do correto
dimensionamento e implantação do sistema de drenagem pluvial do empreendimento podem
ser utilizadas para mitigar este impacto.
Tabela 6.11: Resumo referente à redução de permeabilidade do solo em função da
impermeabilização superficial.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

O

Durante a incorporação das habitações

Forma

D

Impacto advindo da construção dos prédios

Natureza

N

Alterações negativas significativas na estrutura do solo

Abrangência

L

Diretamente nos locais dos prédios

Temporalidade

CP

Se dá logo após a incorporação das moradias

Reversibilidade

I

Situação irreversível

Importância/Significância

B

Impacto de baixa importância devido a pequena área
do empreendimento

Magnitude

P

Devido à baixa taxa de ocupação do empreendimento,
a magnitude é pequena

Duração

P

Modificações de caráter permanente

Probabilidade

A

Extremamente necessário para implantação do
empreendimento

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta

6.5.2.3 Geração de resíduos sólidos
Os resíduos sólidos fazem parte do cotidiano de todas as aglomerações humanas. A partir deste
contexto, faz-se necessário a aplicabilidade de um plano de controle dos resíduos sólidos a fim
de resolver os problemas derivados trazidos aos empreendimentos de um modo geral. É
importante buscar sempre alternativas de embasamento tecnológico, considerando eficazes as
mudanças sociais, econômicas e culturais de todos, e assim, colaborando numa tomada de
decisões que possam de forma ambientalmente correta minimizar as adversidades causadas
pela exposição inadequada dos resíduos.
Na região próxima ao empreendimento, durante a fase de operação, alguns dos impactos
ambientais decorrentes da disposição irregular dos resíduos sólidos poderão ser evidenciados e
visíveis. Os seguintes problemas podem ser causados: assoreamento de córregos, chorume,
mau-cheiro, queimada, doenças, qualidade do ar, esgotamento dos recursos naturais, acumulo
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de entulhos, segurança e o bem-estar da população entre outros.
Nesta fase, o principal tipo de resíduo sólido gerado é o doméstico. Trata-se do resíduo gerado
pela população flutuante, composto essencialmente por: papel, plástico, vidro, metal e lixo
orgânico. Espera-se que a quantidade de resíduos gerados seja relevante, tendo em vista que a
população flutuante é de 1005 habitantes flutuantes, o que vale a 242 habitantes fixos.
É importante observar que este tipo de resíduo é, atualmente, disposto no aterro sanitário.
Todas as formas para que se evite a disposição destes resíduo neste local são interessantes do
ponto de vista ambiental.
a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Para a mitigação deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle Ambiental
(PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigação e compensação dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio físico, todas aliadas à gestão sustentável da obra.
Este Programa deve ter como um de seus objetivos administrar a geração e deposição final do
lixo, assim como a separação do lixo e a coleta seletiva, priorizando o reuso e a reciclagem.
Tabela 6.12: Resumo referente a geração de resíduos sólidos.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

O

Ocorre durante a operação do empreendimento

Forma

D

Direto, decorrente desde a geração a destinação final
do resíduo

Natureza

N

Disposição irregular dos resíduos

Abrangência

L

Na área do empreendimento

Temporalidade

CP

Se dá logo no início da fase de operação do
empreendimento

Reversibilidade

R

Com aplicação de medidas mitigadoras e um Programa
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Importância/Significância

M

Impacto de média importância devido ao pequeno
tamanho da área

Magnitude

M

Pode acarretar em outros impactos

Duração

P

Com manejo adequado torna-se temporário, mas os
efeitos são observados em logo prazo

Probabilidade

M

Pequenos volumes de resíduos gerados devido ao
pequeno tamanho da área e da população reduzida

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
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Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.Alteração na disponibilidade de água subterrânea

6.5.2.4 Alteração na disponibilidade de água subterrânea durante a operação
Esta é um impacto decorrente da impermeabilização do solo com a consequente diminuição da
infiltração das águas pluviais. Em um ambiente natural, os solos (domínio hidrogeológico
poroso) são responsáveis por armazenar as águas pluviais e permitir que esta infiltre até as
rochas (domínio hidrogeológico fraturado). A impermeabilização dos solos causa interferência
direta neste fluxo. Por outro lado, durante a operação o consumo de água subterrânea pelo
empreendimento é mais relevante para este impacto do que a impermeabilização do solo.
O solo presente na área é do Latossolo Vermelho-Amarelo. Este apresenta boas permeabilidade
e condutividade hidráulica e, portanto, é representativo na recarga deste aquíferos.
Diferentemente da instalação, durante a operação este impacto é mais representativo, pois
haverá população flutuante e, de acordo com a previsão, a água consumida pelo
empreendimento será oriunda de poços tubulares profundos. Entretanto, é importante
ressaltar que este impacto é resultado do bairro Jardim Botânico como um todo a partir da sua
crescente urbanização. O parcelamento de solo Nilson Leonel Barbosa representa uma
contribuição mínima tendo em vista sua pequena área de implantação (3,01 ha).
a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Para a mitigação deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle Ambiental
(PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigação e compensação dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio físico, todas aliadas à gestão sustentável da obra.
São previstas ainda, outorgas da Adasa para captação de água subterrânea e o monitoramento
das vazões dos poços escavados pelo empreendimento. Além disso, técnicas como telhados
verdes e a reutilização de águas cinzas são indicadas para a mitigação deste impacto.
Tabela 6.13. Resumo da alteração da disponibilidade de água subterrânea durante a operação.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

O

Ocorre na fase de operação com o consumo da
população flutuante

Forma

D

Impacto advindo principalmente pelo consumo de água

Natureza

N

Risco de diminuição da disponibilidade de águas
subterrâneas

Abrangência

R

Na região do Jardim Botânico

Temporalidade

LP

Ocorre a partir da ocupação do empreendimento e os
seus efeitos demoram a ser percebidos

Reversibilidade

R

Reversível com a adoção de medidas mitigadoras

Importância/Significância

M

Médio grau de comprometimento da qualidade
ambiental devido a população prevista
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Magnitude

P

A área pequena envolvida torna a magnitude pequena

Duração

P/T

Ocorre enquanto o empreendimento for abastecido por
poços tubulares

Probabilidade

M

Ocorrerá a partir da ocupação do parcelamento

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

6.5.2.5 Início ou aceleração de processos erosivos
Este é um impacto decorrente das obras de incorporação do empreendimento, as construções
dos prédios e demais infraestruturas de ocupação. As escavações, a supressão de vegetação e a
impermeabilização do solo podem dar início a processos erosivos ou acelarar os já existentes.
Isto pode ser mitigado ou até evitado com o bom dimensionamento de todas as obrase e a
utilização das melhores técnicas de engenharia durante as obras.
a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Para a mitigação deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle Ambiental
(PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigação e compensação dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio físico, todas aliadas à gestão sustentável da obra.

Tabela 6.14. Resumo referente ao início ou aceleração de processos erosivos.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

O

Ocorre na fase de operação devido as escavações,
supressão da vegetação e impermeabilização do solo

Forma

D

Impacto advindo das escavações, supressão da
vagetação e impermeabilização do solo.

Natureza

N

Risco de instabilidade geotécnica e início/aceleração de
processos erosivos

Abrangência

L

Na área de construção das infraestruturas

Temporalidade

CP

Se dá logo no início da fase das intervenções durante a
fase de operação

Reversibilidade

R

Reversível com a adoção de medidas mitigadoras

Importância/Significância

M

Médio grau de comprometimento da qualidade
ambiental
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Magnitude

P

Somente nos locais de obras e entorno imediato

Duração

T

Ocorre apenas enquanto durarem as obras

Probabilidade

M

Ocorrerá caso não sejam tomadas as medidas
necessárias

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

6.6

IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO

A metodologia “Check-list” foi utilizada para identificar e enumerar os impactos no meio
biótico, a partir do diagnóstico ambiental deste meio. Na Tabela 6.15, esses impactos são
identificados e apresentados conforme as fases do empreendimento e em seguida são
descritos em detalhe.
Os impactos ambientais sobre o meio biótico foram divididos em função da fase de
desenvolvimento do projeto, e neste caso em específico foram identificados apenas impactos
sobre o meio biótico na fase de instalação. Devido ao péssimo estado de conservação da área,
não estão previstos impactos ao meio biótico na fase de operação do empreendimento.

Tabela 6.15: Listagem de impactos sobre o Meio Biótico de acordo com sua etapa de ocorrência
no empreendimento.
Fases do Empreendimento
Instalação (I)

Impactos
Redução da cobertura vegetal devido a supressão da vegetação
Alterações no microclima

6.6.1 Impactos sobre o Meio Biótico durante a instalação
6.6.1.1 Redução da cobertura vegetal devido a supressão da vegetação
A supressão da vegetação ocorrerá a partir da implantação das infraestruturas básicas de apoio
à construção do empreendimento, fase em que será feita a abertura de vias de acesso, limpeza
das áreas destinadas ao canteiro de obras e áreas destinadas à instalação das edificações, etc.
A implantação das infraestruturas do empreendimento implica na retirada da vegetação,
havendo impactos parcialmente reversíveis para as áreas ocupadas por vegetação. A área
diretamente afetada total (2,56 ha) é composta basicamente por vegetação já bastante
alterada (Figura 6.6).
A retirada da vegetação implica em impactos diretos nas funções ecológicas destas áreas, tais
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como diminuição da proteção do solo e refúgio da fauna, bem como poderá promover
alterações no ciclo hidrológico (evapotranspiração, escoamento superficial, infiltração) e
redução da biodiversidade local.

Figura 6.6: Áreas a serem suprimidas.
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Figura 6.7: Mapa de Risco de Perda de Vegetação Remanescente Nativa de Cerrado.
a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Para a mitigação deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle Ambiental
(PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigação e compensação dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio biótico, todas aliadas à gestão sustentável da obra.
Além disso será apresentado o Cáculo da Compensação Florestal, com vistas à reposição da
vegetação suprimida na AID do empreendimento e/ou em áreas contíguas
Tabela 6.16: Resumo referente a redução da cobertura florestal devido a supressão da
vegetação.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

Impactos concentrados principalmente na fase de
instalação do empreendimento

Forma

D

Impacto direto sobre a vegetação

Natureza

N

Supressão da vegetação influenciará na redução de
habitats com desdobramentos sobre a biodiversidade,
a fauna, etc.

Abrangência

L

Impacto localizado em parte da AID

Temporalidade

CP

Se dá concomitante ao início da construção do
empreendimento
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Reversibilidade

PR

Parcialmente reversível a partir do cumprimento da
compensação florestal

Importância/Significância

B

Baixo grau de importância devido a presença de
poucas espécies arbóreas nativas

Magnitude

P

Pequena, pois a supressão será executada apenas em
algumas áreas dentro AID do empreendimento

P

Permanente, pois se mantém após instalação da
infraestrutura e das edificações componentes do
empreendimento

A

A supressão da vegetação é imprescindível às
instalações do empreendimento e demais estruturas
de apoio

Duração

Probabilidade

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

6.6.1.2 Alterações no microclima
A vegetação, mesmo que exótica, atua como importante filtro, amenizando a quantidade de
radiação solar incidente sobre a superfície terrestre, assim, áreas com cobertura vegetal e áreas
com cobertura artificial, apresentam respostas diferenciadas quanto à absorção e reflexão
desta radiação. Alteração dos padrões de absorção e mudanças na cobertura vegetal podem
afetar o microclima, uma vez que a atmosfera é sensível às características da superfície em
escala terrestre local a global.
A supressão da vegetação da ADA do empreendimento, além da redução drástica da
evapotranspiração implicará no aumento progressivo da exposição do solo à radiação solar,
promovendo um efeito negativo na evaporação, fator que condicionará um aumento da
temperatura e consequente redução da umidade relativa do ar.
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Figura 6.8: Áreas a serem suprimidas.
a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Para a mitigação deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle Ambiental
(PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigação e compensação dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio biótico, todas aliadas à gestão sustentável da obra. Além
disso será apresentado o Cáculo da Compensação Florestal, com vistas à reposição da
vegetação suprimida na AID do empreendimento e/ou em áreas contíguas
Tabela 6.17: Resumo referente a alterações no microclima.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

Impacto será originado pelas atividades de instalação
propagando-se para a etapa de operação

Forma

I

Impacto indireto proveniente das atividades de
supressão da vegetação e instalação do empreendimento

Natureza

N

Sobre a flora exóticaa, além da população que habitará a
região

Abrangência

L

Incidirá sobre a AID do empreendimento
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Temporalidade

LP

As alterações no microclima serão evidenciadas após a
consolidação das alterações na ocupação do solo

Reversibilidade

R

Reversível a partir da manutenção de áreas verdes, áreas
contendo vegetação nativa e revegetação de áreas
degradadas

Importância/ Significância

B

Impacto de baixa importância pelo tamanho do
empreendimento

Magnitude

P

Impacto de pequena magnitude pelo tamanho do
empreendimento

Duração

P

A partir da remoção da vegetação para implantação de
da infraestrutura do empreendimento se tornará
permanente

Probabilidade

M

A supressão necessariamente implicará na alteração
microclimática local

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

6.7

IMPACTOS SOBRE O MEIO SOCIOECONÔMICO

A metodologia “Check-list” foi utilizada para identificar e enumerar os impactos no meio
socioeconômico, a partir do diagnóstico ambiental deste meio. Na Tabela 6.18, esses impactos
são identificados e apresentados conforme as fases do empreendimento e em seguida são
descritos em detalhe.
Os impactos ambientais sobre o meio socioeconômico foram divididos em função da fase de
desenvolvimento do projeto, ou seja, há impactos ambientais que ocorrem na fase de
instalação ou operação e impactos que ocorrem em ambas as fases.
Tabela 6.18: Listagem de impactos sobre o Meio Socioeconômico de acordo com sua etapa de
ocorrência no empreendimento.
Etapas do Empreendimento

Impactos

Planejamento (P)

Geração de expectativa na população
Ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais

Instalação (I)

Mobilização de Mão de obra e geração de emprego
Incremento nas atividades comerciais e no mercado imobiliário

Operação (O)

Aumento das receitas tributárias e transferências de mercadorias
Sobrecarga nos sistemas de coleta e destinação final dos resíduos sólidos
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6.7.1 Impactos sobre o Meio Socioeconômico durante o planejamento
6.7.1.1 Geração de expectativa na população
A perspectiva de instalação de um empreendimento desta natureza, pode gerar diferentes
expectativas na população, especialmente para os residentes no entorno da área de influência
direta do empreendimento, no que se refere ao aumento na movimentação de pessoas,
produtos e serviços inerentes à implantação do Parcelamento de Solo Nilson Leonel Barbosa.
Se bem administradas, tais expectativas podem ser positivas, tendo em vista a possível criação
de fontes de emprego e a valorização dos imóveis da região.
Contudo, se não ocorrer o gerenciamento necessário, pode gerar certa insegurança por parte
da comunidade, especialmente com relação aos impactos relacionados ao potencial de atração
de população de outros locais para a região.
a) Medidas Potencializadoras
Para a potencialização deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle
Ambiental (PCA), o qual deve contemplar as medidas de potencialização dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio socioeconômico, todas aliadas à gestão sustentável da
obra. Dentro do PCA deverá ser estabelecido de canal de comunicação entre os envolvidos no
empreendimento e a população circunvizinha.
Tabela 6.19: Resumo referente a geração de expectativa na população.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

P

A partir da divulgação do empreendimento, poderá
ocorrer uma maior expectativa na população local

Forma

D

É impacto direto, pois a expectativa será criada a
partir da notícia sobre o empreendimento

Natureza

P

Positivo, pois poderá gerar valorização de imóveis na
região

Abrangência

R

A divulgação do empreendimento poderá ter
repercussão em outras localidades

Temporalidade

MP

Médio prazo, pois leva-se um determinado tempo até
que notícia sobre o novo empreendimento gere
alguma expectativa na população local

Reversibilidade

I

A expectativa será gerada independente de qualquer
ação realizada

Importância/Significância

A

É muito importante deixar a comunidade a par do
empreendimento

Magnitude

P

Média, visto que gera preocupação/expectativa
principalmente na comunidade local

Duração

T

À medida que as ações foram sendo realizadas, as
dúvidas e questionamentos serão sanados
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Probabilidade

A

Cada pessoa receberá a notícia sobre o
empreendimento de forma diferente, porém a
expectativa será criada

6.7.2 Impactos sobre o Meio Socioeconômico durante a instalação
6.7.2.1 Mobilização de Mão de obra e geração de emprego
Impacto de grande relevância, relacionando-se com a contratação de mão de obra, aqui
interpretada sob o seu caráter positivo de geração de empregos e massa salarial
correspondente. Sugere-se que do total de empregos gerados, uma parcela deverá ser
preenchida por mão de obra técnica qualificada externa (engenheiros, topógrafos, mestres de
obra, encarregados e pessoal administrativo), priorizando o uso de funcionários pertencentes
ao quadro fixo das empreiteiras que venham a ser contratadas.
Já com relação as demais funções, correspondentes à mão de obra de menor qualificação,
segere-se que sejam preenchidas predominantemente por pessoal residente na região do
projeto. A entrada de recursos na região, através da oferta de empregos, aquisição de
materiais, equipamentos e matéria-prima, aluguel ou compra de imóveis e outros fatores,
proporcionarão maior dinamismo da economia local e regional, principalmente nos setores
secundário e terciário. O comércio e o setor de prestação de serviços local serão, também,
fortemente afetados positivamente.
a) Medidas Potencializadoras
Para a potencialização deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle
Ambiental (PCA), o qual deve contemplar as medidas de potencialização dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio socioeconômico, todas aliadas à gestão sustentável da
obra.
O PCA deverá procurar fomentar o comércio local por meio de convênios com supermercados e
lojas das proximidades, a fim de conseguir vantagens nas compras por parte dos operários.
Tabela 6.20: Resumo referente a mobilização de mão de obra e geração de emprego.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

O empreendimento gerará mais empregos na fase de
instalação

Forma

D

A obra demandará novos postos de trabalho, o que
afetará diretamente os trabalhadores deste ramo
disponíveis na região

Natureza

P

É um impacto positivo, pois estará contribuindo com a
realocação dos trabalhadores da região
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Abrangência

L

Pela especialidade dos serviços e quantidade de
vagas, considera-se que principalmente trabalhadores
da regiões serão atraídos para trabalhar neste
canteiro de obras

Temporalidade

CP

A maior parte dos postos de trabalho será alocada
previamente ao período de implantação

R

Constitui-se num impacto reversível, pois uma vez
que implantada a obra, boa parte dos postos de
trabalho serão desmobilizados

Importância/Significância

M

A disponibilidade de vagas para realocação no
mercado de trabalho, sobretudo o da construção civil,
ajuda a reestruturar a economia da região de inserção
do empreendimento

Magnitude

M

Empregos podem reduzir desigualdades sociais e
problemas financeiros dos trabalhadores

Duração

T

Após a conclusão das obras haverá a contratação de
mão de obra durante a operação, mas em número
significativamente menor.

Probabilidade

A

A partir do início das obras e durante a operação
serão criadas vagas de emprego.

Reversibilidade

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

6.7.2.2 Ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais
De acordo com o Art. 19 da Lei Federal nº 8.213/1991, acidente de trabalho é o que ocorre pelo
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho.
O acidente do trabalho é definido sob dois aspectos: primeiro, em termos de prevenção ou o
conceito prevencionista e, segundo, em termos legais. No primeiro caso, o acidente de trabalho
pode ser definido por qualquer ocorrência não desejada que modifique ou põe fim a um
trabalho, ocasionando perda de tempo, danos materiais, danos físicos parciais ou permanentes
ou morte, ou, ainda, conjunto de ações concomitantes.
Os acidentes trabalhistas não causam repercussões apenas de ordem jurídica. Nos acidentes
menos graves, em que o empregado tenha que se ausentar por período inferior a quinze dias, o
empregador deixa de contar com a mão de obra temporariamente afastada em decorrência do
acidente e tem que arcar com os custos econômicos da relação de empregado.
Além disso, os acidentes de trabalho geram custos para o Estado, onde o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) tem que administrar a prestação de benefícios, tais como auxílio-doença
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acidentário, auxílio-acidente, habilitação e reabilitação profissional e pessoal, aposentadoria
por invalidez e pensão por morte.
Destaca-se que todo acidente de trabalho é aquele ato que ocorre quando o empregado estiver
a serviço do patrão ou da empresa, inclusive no percurso indo ou voltando do local de trabalho.
Durante as fases de implantação e operação do empreendimento, os trabalhadores poderão se
expor a este tipo de impacto negativo, uma vez que pode afetar diretamente a saúde do
trabalhador, trazendo prejuízos à capacidade laborativa e transtornos ao seu cotidiano. Para
que isso não ocorra, o empreendedor deve garantir a segurança do trabalhador em todas as
atividades laborais.
a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Obras como as do empreendimento em estudo apresentam uma série de fatores de risco que
precisam ser gerenciados para evitar acidentes com seus colaboradores. A prevenção é uma
das principais medidas adotadas nestes locais de trabalho e o acompanhamento da rotina de
trabalho no canteiro de obras é fundamental para a adoção de medidas de segurança cabíveis,
como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletivos (EPCs), além de cuidados
ambientais necessários.
A legislação brasileira vem se tornando cada vez mais rígida no que diz respeito à segurança dos
trabalhadores, além de normativas que são criadas com o objetivo de garantir a integridade
física dos colaboradores de empresas, com cuidados específicos em cada área de atuação.
Outro tema que deve ser abordado são os cuidados com o ambiente no local de trabalho,
visando à preservação e a higiene do canteiro de obras, como a separação e o correto destino
dos resíduos sólidos gerados.
Para a mitigação deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle Ambiental
(PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigação dos impactos gerados pelo
empreendimento sobre o meio socioeconômico, todas aliadas à gestão sustentável da obra.
Tabela 6.21: Resumo referente a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

Acorre na fase de implantação do empreendimento

Forma

D

Com o manuseio de equipamentos de trabalho,
poderão ocorrer acidentes

N

Negativo, uma vez que pode afetar diretamente a
saúde do trabalhador, trazendo prejuízos à
capacidade laborativa e transtornos ao seu cotidiano

R

Acidente de trabalho é aquele ato que ocorre quando
o empregado estiver a serviço do patrão ou da
empresa, inclusive no percurso indo ou voltando do
local de trabalho.

Natureza

Abrangência
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Temporalidade

CP

A operação das atividades do canteiro de obras
poderá expor os trabalhadores a este tipo de impacto
a partir do início das obras

Reversibilidade

PR

O uso de EPIs ajudará a amenizar este tipo de impacto

Importância/Significância

M

Média, pois a segurança do trabalhador deverá ser
garantida pelo empreendedor em todas as atividades
laborais

Magnitude

P

Pequena, devido ao pequeno tamanho da área do
empreendimento e pequeno número de funcionários

Duração

T

Temporária, pois os maiores riscos estão atrelados à
fase de construção do empreendimento

Probabilidade

B

Com a adoção das medidas mitigadoras e dos
programas, a probabilidade deste impacto ocorrer é
baixa

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.Impactos sobre o Meio Socioeconômico durante a operação

6.7.2.3 Incremento no mercado Imobiliário e nas atividades comerciais
O desenvolvimento de um projeto habitacional e comercial, planejado e organizado para
prover uma melhor condição de infraestrutura para a região, tende a valorizar o mercado
imobiliário das regiões circunvizinhas. Esta valorização dos imóveis pode ser considerada como
efeito positivo e refletir-se-á diretamente em todo o tipo de imóvel, sejam eles terrenos, casas
e apartamentos.
O aumento da atividade comercial poderá causar um efeito positivo que será evidenciado na
comunidade de inserção do empreendimento e áreas circundantes. O aumento da demanda
por bens e serviços, impulsionará a um desenvolvimento de novos negócios e, consequente,
maior geração de emprego e renda, constituindo-se como impacto positivo.
a) Medidas Potencializadoras
Para a potencialização deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle
Ambiental (PCA), o qual deve contemplar as medidas de potencialização dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio socioeconômico, todas aliadas à gestão sustentável da
obra.
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Tabela 6.22: Resumo referente ao Incremento no mercado imobiliário e nas atividades
comerciais.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

Se iniciará na fase de planejamento, se estendendo
durante a instalação e operação

Forma

D

É impacto direto, pois a valorização se dará a partir da
notícia sobre o empreendimento

Natureza

P

Ocorrerá o incremento nas atividades econômicas
locais

Abrangência

R

Este impacto terá efeito na região do
empreendimento, pois pode promover a valorização
imobiliária, bem como o surgimento de atividades
comerciais

Temporalidade

MP

Terá início na fase de planejamento, mas se
consolidará com o início das obras e poderá
estabilizar-se nos primeiros anos de funcionamento

Reversibilidade

I

Será irreversível, pois o formato do empreendimento
tenderá a atrair pessoas de outras localidades

Importância/Significância

M

Média, uma vez que promoverá a comunidade local

Magnitude

M

Média, uma vez que promoverá a comunidade na
região

Duração

P

Ocorrerá durante todas as fases do empreendimento

Probabilidade

A

Alta, uma vez que o empreendimento irá gerar,
inevitavelmente, uma maior especulação imobiliária e
incremento nas atividades comerciais.

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.Impactos sobre o Meio Socioeconômico durante a operação

6.7.3 Impactos sobre o Meio Socioeconômico durante a operação
6.7.3.1 Aumento das receitas tributárias e transferências de mercadorias
O aumento na arrecadação tributária, decorrente das atividades geradas no empreendimento,
tais como a de uso misto, podem refletir-se nas atividades comerciais. O aumento da demanda
por bens e serviços impulsionará a um desenvolvimento de novos negócios e, consequente,
maior geração de emprego e renda, constituindo-se num impacto positivo.
Na atual conjuntura, a crise econômica e sanitária provocou uma baixa capacidade de
arrecadação de tributos. Com maior circulação de dinheiro, outros benefícios poderão ser
vistos, como reinvestimentos na infraestrutura, aumento no poder de compra dos moradores,
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etc.
A maior circulação de dinheiro poderá fomentar a instalação de novos negócios na região,
permitindo a ampliação destas atividades econômicas. A fase de instalação e operação do
empreendimento tenderá ao aumento da receita tributária e a transferências de mercadorias,
gerando incremento nas receitas.
a) Medidas Potencializadoras
Para a potencialização deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle
Ambiental (PCA), o qual deve contemplar as medidas de potencialização dos impactos gerados
pelo empreendimento sobre o meio socioeconômico, todas aliadas à gestão sustentável da
obra.
O PCA deverá contemplar ações de esclarecimento junto à população quanto à quantidade, ao
perfil e à qualificação da demanda de produtos e serviços para as obras, bem como priorizar a
contratação de trabalhadores e empresas locais e das comunidades próximas ao
empreendimento.
Tabela 6.23: Resumo referente ao aumento das receitas tributárias e transferência de
mercadorias.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

O

Ocorrerá potencialmente na fase de operação do
empreendimento

Forma

D

A presença das populações residente e flutuante
aumentará as receitas tributárias e transferência de
mercadorias. Além disso o empreendimento prevê
diversos estabelecimentos comerciais.

Natureza

P

O aumento na receita e as transferências de
mercadorias são positivos para economia regional

Abrangência

R

Os benefícios poderão ser vistos na região

Temporalidade

MP

Se dá com a ocupação gradativa do empreendimento

Reversibilidade

I

Mesmo após a finalização da obra deverá ocorrer um
incremento de pessoas e negócios na região em
estudo, mas com as atividades mistas do
empreendimento, ocorrerá um incremento no
comércio e serviço local

Importância/Significância

M

Com maior circulação de dinheiro na região, outros
benefícios poderão ser vistos

Magnitude

M

Mudanças significativas no mercado e na economia
local

P

Após a finalização da obra a etapa de operação
continuará a trazer pessoas e negócios na região em
estudo

Duração
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Probabilidade

A

As atividades desenvolvidas, bem como a atração da
população local, permitirão incrementar as receitas
municipais e/ou locais

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

6.7.3.2 Sobrecarga nos sistemas de coleta e destinação final dos resíduos sólidos
Os resíduos sólidos fazem parte do cotidiano de todas as aglomerações humanas. Na área do
empreendimento, durante a fase de construção das infraestruturas e durante a fase de
operação, alguns dos impactos ambientais decorrentes da disposição irregular dos resíduos
poderão ser evidenciados e plenamente visíveis, causando diversos problemas socioambientais,
tais como: contaminação com chorume, mau-cheiro, queimada, doenças, qualidade do ar,
acumulo de entulhos, segurança e o bem-estar da população entre outros.
Esses impactos deverão ocorrer necessariamente com a viabilização do empreendimento,
sendo o maior problema constatado depois de alcançada a população de saturação. Grandes
volumes de resíduos potencialmente recicláveis podem ser gerados, uma vez que se trata de
área comercial, sendo recomendável a implantação do sistema de coleta seletiva.
a) Medidas compensatórias e mitigadoras
Para a mitigação deste impacto sugere-se a execução de um Programa de Controle Ambiental
(PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigaçãodos impactos gerados pelo
empreendimento sobre o meio socioeconômico, todas aliadas à gestão sustentável da obra.
Tabela 6.24: Resumo referente a sobrecarga nos sistemas de coleta e destinação final dos
resíduos sólidos.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

O

Ocorrerá, sobretudo, na fase de operação do
empreendimento, quando a ocupação do
parcelamento promoverá maior demanda desses
serviços

Forma

D

Este impacto terá efeito direto na área do
empreendimento

Natureza

N

O adensamento populacional no local do
empreendimento, promoverá maior demanda desses
serviços que, se não administrados, poderão
comprometer a qualidade ambiental local

Abrangência

L

Este impacto estará restrito ao local do
empreendimento
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Temporalidade

CP

Ocorrerá desde o início das obras e deverá perdurar
durante toda a fase de operação do empreendimento

Reversibilidade

R

Se atendidas as medidas mitigadoras, este impacto
tende à reversibilidade

Importância/Significância

M

Média, pelo reduzido número de residentes e
comerciantes no empreendimento

Magnitude

P

Pequena, devido a pequena quantidade de
moradores e comerciantes prevista

Duração

P

Ocorrerá durante toda a fase de instalação e
operação do empreendimento

Probabilidade

A

Alta, mas poderá ser amenizada com os programas e
medidas propostos

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

6.8

PROGRAMAS AMBIENTAIS

Para a mitigação dos impactos previstos acima sugere-se a execução de um Programa de
Controle Ambiental (PCA), o qual deve contemplar as medidas de mitigação dos impactos
gerados pelo empreendimento sobre os meios físico, biótico e socioeconômico, todas aliadas à
gestão sustentável da obra.
O PCA deverá ser adotado na execução de um conjunto de ações destinadas basicamente a
evitar ou a mitigar as consequências dos impactos ambientais, incluindo aqueles provenientes
da operação e das instalações de apoio às obras e novas intervenções, buscando soluções para
os impactos ambientais causados no empreendimento.
A administração das atividades previstas deverá contemplar a estruturação de um sistema
capaz de realizar os serviços técnicos de acompanhamento, controle, avaliações qualitativas e
quantitativas, bem como a auditoria da execução das obras, obedecendo à legislação ambiental
e aos programas básicos propostos.
Desta forma, o controle ambiental das obras de implantação das infraestruturas e projeções do
Parcelamento de Solo Urbano Nilson Leonel Barbosa deverá englobar os serviços técnicos
voltados para a atividade de supervisão ambiental de obras com enfoque ambiental
(acompanhamento, controle e avaliações funcionais, qualitativas e quantitativas). Este
programa contemplará as seguintes ações:




Acompanhamento de Vigilância Sanitária Ambiental;
Acompanhamento das Ações de Limpeza do Terreno, Remoção da Vegetação e Espécies
da Fauna e Movimento de Terra;
Descrição e localização em planta do canteiro de obras, infraestruturas e acessos
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provisórios;
Acompanhamento de Ruídos de Obras;
Acompanhamento de Tráfego e Manutenção de Máquinas e Veículos;
Acompanhamento de Armazenamento de Produtos Perigosos;
Controle da Emissão de Particulados;
Acompanhamento de Desativação do Canteiro de Obras;
Acompanhamento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, incluindo o detalhamento
das estruturas de contenção e monitoramento de sólidos na época chuvosa, com
acompanhamento fotográfico periódico;
Acompanhamento de Efluentes de Obras, incluindo, com relação aos recursos hídricos
superficiais, efluente pluvial e sanitários;
Acompanhamento de processos erosivos e assoreamento, incluindo, o Projeto de
terraplenagem, contendo os detalhamentos dos locais de corte e aterro, indicação de
bota-espera;
Acompanhamento das obras de recuperação e recomposição paisagística das áreas
impactadas com acompanhamento fotográfico periódico;
Acompanhamento de Recursos Hídricos Subterrâneos, incluindo, qualidade e nível
freático e dinâmico (LO);
Acompanhamento/Monitoramento de Fauna e Flora.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o estudo apresentado, trata-se de um parcelamento de solo urbano, com área
aproximada de 2,56 hectares.
A área do parcelamento apresenta uma matriz agrícola (cultivo de mandioca) com a presença
de indivíduos isolados, representados por espécies nativas do Cerrado, consorciados com
espécies exóticas frutíferas cultivadas, em frente à Avenida do Sol, além de alguns locais com o
solo exposto.
De acordo com o ZEE-DF, o parcelamento de solo em questão está inserido na Zona EcológicoEconômica de Dinamização Produtiva e Equidade (ZEEDP-E), que tem por objetivo diversificar
as bases produtivas do Distrito Federal com inclusão socioeconômica compatível com os riscos
ecológicos e com os serviços ecossistêmicos. Em relação ao Zoneamento da APA do São
Bartolomeu, o parcelamento de solo em questão está inserido na Zona de Ocupação Especial
de Qualificação – ZOEQ, que tem o objetivo de qualificar as ocupações residenciais irregulares
existentes, ofertar novas áreas habitacionais e compatibilizar o uso urbano com a conservação
dos recursos naturais, por meio da recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos.
Portanto, o projeto de implantação do parcelamento obedece perfeitamente o estabelecido no
zoneamento da região.
De acordo com o mapa risco de perda de vegetação remanescente nativa de cerrado (ZEE), a
área do parcelamento está enquadrada como “ausente de Cerrado Nativo”. Este
enquadramento está em desacordo com a situação in loco da área, pois esta apresenta cerrado
em sentido estrito antropizado, com presença de espécies exóticas cultivadas (frutíferas e
pomares).
O levantamento floristico realizado no parcelamento foi adequado do ponto de vista técnico e
paramétrico, visto que, no censo florestal todas as árvores são amostradas, este procedimento
foi adotado em decorrência da área ser pequena (2,56 hectares). O estudo florístico da
vegetação registrou uma diversidade taxonômica baixa, onde foram registrados 152 indivíduos
arbóreos-arbustivos isolados (238 fustes), distribuídos em 36 espécies e 19 famílias, sendo que
2 exemplares estavam mortos. Ao analisar as famílias botânicas presentes e suas respectivas
espécies é possível perceber um desequilíbrio ecológico pela presença de muitos indivíduos
plantados exóticos.
Do ponto de vista das condicionantes do meio físico a AID do parcelamento não apresenta
restrições à ocupação e implantação das obras de infraestruturas conforme previsto. A área é
composta por Latossolo Vermelho-Amarelo e há o predomínio de baixas declividades (0-20%).
Ademais, o local possui risco muito baixo para perda de áreas prioritárias para recarga de
aquíferos e risco natural de contaminação do subsolo.
Todavia, cabem recomendações, tão somente para a fase de implantação de obras de
infraestrutura, por conta da movimentação de terra. Deve-se evitar a formação de fluxos
d’água concentrados, pois estes podem ensejar a formação de processos erosivos no local e/ou
região.
O cenário social e econômico da área de abrangência poderá ser favorecido com a implantação
do empreendimento, tendo em vista as oportunidades que serão criadas na região que
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favorecerão o desenvolvimento dos setores de prestação de serviços e comércio local.
Diante dos resultados encontrados durante os levantamentos em campo e posterior
processamento e interpretação dos dados, é convicção adquirida pela equipe técnica envolvida
que o parcelamento é viável, do ponto de vista técnico, desde que atendidas às exigências
contidas na legislação ambiental federal e distrital.
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9 ANEXOS
9.1

ANEXO I – URBANISMO
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9.2

ANEXO II – INFRAESTRUTURA
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9.3

ANEXO III – CARTAS-CONSULTA
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9.4

ANEXO IV – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
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9.5

ANEXO V – LAUDOS DE QUALIDADE DA ÁGUA
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