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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo a realização do Relatório de Impacto de
Vizinhança - RIVI para a implantação de parcelamento de solo denominado Sítio
Aroeira, localizado na Região Administrativa da Fercal – RA XXXI. O documento
norteador foi o Termo de Referência emitido pelo Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM) Doc. SEI/GDF
26856336.
O licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente –
Lei Federal nº 6938, de 31 de agosto de 1981, que configura uma obrigação legal prévia
à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou
degradadora do meio ambiente e possui como uma de suas mais expressivas
características a participação social na tomada de decisão.
As principais diretrizes para a execução do licenciamento ambiental estão expressas na
Lei nº 6.938/81 e nas Resoluções CONAMA nº 001/86 e nº 237/97. Além da Lei Distrital
nº 41/1989 – Política Ambiental do Distrito Federal que define que “a construção,
instalação ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio
licenciamento ambiental, assim como da elaboração de estudo prévio de impacto
ambiental”.
Neste contexto, o presente RIVI contempla os aspectos referentes ao meio físico, meio
biótico, meio antrópico e socioeconômico necessários à análise da viabilidade ambiental
de implantação do empreendimento, como também o diagnóstico dos aspectos
urbanísticos e de infraestrutura. A partir do diagnóstico, serão identificados e avaliados
os impactos ambientais atuais e futuros, indicando as suas medidas mitigadoras e
compensatórias, assim como, planos de acompanhamento e monitoramento.
Os estudos basearam-se em reuniões com entidades governamentais, consultas
públicas, levantamento bibliográfico, pesquisa em banco de dados de órgãos ambientais
(IBRAM, Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA),
bibliografia especializada e trabalhos de campo in loco.
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1 IDENTIFICAÇÃO
1.1 EMPREENDEDOR
Razão Social: Gustavo Carvalho de Vasconcelos
Endereço: CCSW 01 Lote 04 Bloco B 1 Apartamento 514
CPF: 697.538.061-91
Representante Legal: Gustavo Carvalho de Vasconcelos
1.2 EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIENTAL
Razão Social: Geo Lógica Consultoria Ambiental Ltda.
Endereço: SRTVN Q 701 LT C Centro Empresarial Norte, Bloco A - Térreo - Sala 100
CEP: 70719-200
Endereço Eletrônico: www.geologicadf.com.br
Telefone: (61) 3327-1777
E-mail: geologica@geologicadf.com.br
Inscrição Estadual: 07426091/001-90
CNPJ: 04.657.860/0001-53
1.2.1 EQUIPE TÉCNICA
Profissional

Formação

Cristiano Goulart Simas Gomes

Geólogo

Verena Felipe Mello
George Henrique Gonçalves

Engenheira
Florestal
Geógrafo

Valéria Barroso da Silveira

Arquiteta/Urbanista

José Moacir Tessh

Técnico de estradas

Registro no
conselho
CREA/DF
10.854/D
CREA/DF
16.460/D
CREA/DF
21.802/D
CAU
A26652-3
CREA
31133/TDRS

Atuação
Coordenação
Coordenação
Geoprocessamento
Urbanismo
Levantamento
Topográfico
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2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO
Nome do Empreendimento: Sítio Aroeira
Atividade prevista: Parcelamento de solo para fins urbano
Área de Estudo: 4ha.61a71,78ca., registrada sob a matrícula n° 17.469 do Cartório do
7º Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal
2.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
A área de implantação do empreendimento localiza-se em gleba a ser desmembrada
entre a margem direita da DF-150, sentido Sobradinho II – Fercal e córrego Capão Seco,
na Região Administrativa da Fercal - RA XXXI (Figura 1).

Figura 1 - Localização da área de estudo, acesso pela rodovia DF-150.
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Figura 2 – Poligonal conforme Projeto Urbanístico, com as coordenadas dos vértices
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2.2 LOCALIZAÇÃO NAS BACIAS E SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS
No contexto hidrográfico do Distrito Federal, o empreendimento está localizado na Bacia
Hidrográfica do Rio Maranhão, mais precisamente na Unidade Hidrográfica do ribeirão
da Contagem (Figura 3).

Figura 3 - Localização da área em relação à unidade hidrográfica.

2.3 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA
A área do Sítio Aroeira se trata de área particular, registrada sob a matrícula n° 17.469
do Cartório do 7º Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (Anexo A) de
propriedade do senhor Gustavo Carvalho de Vasconcelos.
2.4 ÁREAS E USOS PROPOSTOS
O novo loteamento destina-se ao uso predominantemente residencial, contando com
uma estrutura de apoio na parte comercial de bens e serviços e institucional. Adota
como partido uma configuração urbana de estrutura coesa e de fácil leitura, integrandose a malha urbana do Setor Habitacional Fercal, onde o sistema viário é o elemento
estruturador e integrador da área a ser urbanizada. O empreendimento possui a

seguinte configuração urbana, com base nos usos e atividades permitidos na LC nº
948/2019:
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•

RO 1 - 143 lotes residenciais, totalizando uma área de 44.611,85 m², na
categoria habitação unifamiliar, sendo facultado, simultaneamente, o uso não
residencial com atividade econômica realizada no âmbito doméstico, e não
sendo autorizado o acesso independente, com área variando entre 256,32 m² e
489,47 m², dispostos em conjuntos sequenciados e de fácil compreensão, onde
a Via Local é o eixo estruturador do parcelamento de solo. Os lotes RO 1 terão
no máximo 02 pavimentos com altura máxima de 9,50 metros;

•

CSIIR 1 NO - 02 lotes destinados às atividades de comércio e prestação de
serviços, institucional, e residencial não obrigatório, onde são permitidos,
simultaneamente ou não, os usos acima elencados, na categoria de habitação
multifamiliar (tipologia de apartamentos), sem obrigatoriedade para qualquer um
dos usos. Esses lotes são de abrangência local, com áreas de 2.501,15 m² e
2.601,68 m², totalizando 5.102,83 m², e estão localizados às margens da Via de
Circulação, sendo que, as vagas para veículos ou garagem ocorrerão
inteiramente dentro dos lotes. Os lotes CSIIR 1 NO terão no máximo 05
pavimentos, composto por 04 pavimentos (4 unidades imobiliárias por andar),
totalizando 79 unidades imobiliárias; e, altura máxima da edificação é de 16,00
metros;

•

Inst EP - 03 lotes destinado a Equipamento Público Comunitário – EPC, com
área de 4.735,60 m² com uso e ocupação a ser definido pelos órgãos
competentes, localizado às margens da rodovia DF - 150 (Via de Circulação). O
lote Inst EP (EPC) terá no máximo 03 pavimentos com altura máxima de 12,00
metros;

•

• 02 Espaços Livres de Uso Público – ELUP, com área total de 12.751,55 m²,
destinados a equipamentos de lazer e infraestrutura sustentável (bacia de
contenção/detenção

de

águas

pluviais)

integrada

a

área

verde

do

empreendimento, e preservação da vegetação nativa existente. Estes ELUPs
estão localizados às margens da Via de Circulação, proporcionando
acessibilidade a todos os moradores da região;
•

• 09 Áreas Verdes, totalizando 6.214,54 m², destinadas a contribuir com a
permeabilidade do parcelamento, e promover espaços de convívio e de
arborização com espécies nativas do cerrado.
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Figura 4 – Proposta de Uso e Ocupação. Fonte: Autor do projeto (2021).

2.5 POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE A SER BENEFICIADA
A população fixa diz respeito às pessoas que permanecerão regularmente na área do
empreendimento, ou seja, a população residente das unidades habitacionais. Segundo
Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT/DF) o empreendimento enquadra-se
na categoria de baixa densidade populacional, podendo variar de 15 a 50 habitantes por
hectare. Respeitando essa margem populacional o Projeto Urbanístico considera a
viabilização de 222 unidades residenciais, com a estimativa de 730 habitantes.
No que tange à população flutuante beneficiária podem-se considerar os trabalhadores
e operários que atuarão na execução das obras de infraestrutura. Com a operação do
empreendimento, há de se considerar àqueles trabalhadores e operários que atuarão
na construção das residências (pedreiros, mestres de obra, etc) e a mão de obra que
atuará na manutenção da rotina condominial e particular (porteiro, equipes de limpeza,
empregadas domésticas, etc).
2.6 JUSTIFICATIVA DA LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
2.6.1 Ponto de vista Urbanístico e Ambiental

Página 12 de 131

O empreendimento tem como objetivo o parcelamento de solo e privilegia a qualidade
de vida e a sustentabilidade ambiental, com a concentração sustentável de pessoas e
o controle do uso e aproveitamento do solo.
Nos últimos anos, o aumento da população no Distrito Federal ocasionou uma demanda
crescente por espaços habitacionais. Nesse contexto de crescimento populacional, o
alto custo da moradia, à falta de política habitacional e de financiamento para a classe
média, além do baixo custo dos terrenos irregulares e da falta de controle do poder
público em relação ao crescimento urbano foram alguns dos aspectos relevantes para
o crescimento desordenado da cidade.
Diante do exposto surge a necessidade de promover o parcelamento da área de forma
racional e sustentável, com intuito de integrá-la ao processo de planejamento global da
cidade, e de atender à demanda habitacional. O projeto visa atender às normas e à
política urbana adotada pelo governo.
A localização do parcelamento de solo urbano, em relação ao foco urbanístico, justificase devido à sua área estar inserida em a área encontra-se, em sua totalidade, na Zona
Urbana de Expansão e Qualificação – ZUEQ, conforme dispõe o Plano Diretor de
Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT.
De acordo com o Art. 74 do PDOT, a Zona Urbana de Expansão e Qualificação é
composta por áreas propensas à ocupação urbana, predominantemente habitacional, e
que possuem relação direta com áreas já implantadas, sendo também integrada por
assentamentos informais que necessitam de intervenções visando a sua qualificação.
A ocupação, que compatibilizará o uso urbano com a conservação dos recursos
naturais, atende a necessidade de estabelecer condições para o planejamento e gestão
do território, reconhecendo dinâmicas populacionais já estabelecidas e permitindo a
qualificação da área com a oferta de ocupação regular e planejada.
2.7 HISTÓRICO DO USO E/OU OCUPAÇÃO DA ÁREA A SER PARCELADA
Não existem subdivisões na propriedade. A ocupação da área remonta à década de 90.
Pesquisa realizada no acervo de imagens de satélite disponíveis no software gratuito
Google Earth Pro e GeoPortal permitiu identificar que desde o ano 2003 a área mantém
as suas características, isenta de fracionamentos ou intervenções que pudessem
caracterizar algum tipo de parcelamento irregular.
A série histórica, apresentada a seguir, contempla as imagens dos anos de 2003,
2006,2009 e 2017, e permitem validar que quase não ocorreram alterações na área de
estudo ao longo de todos esses anos.
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Figura 5 - Ano de 2003 Identificação da área objeto do parcelamento.
Fonte: Google Earth pro (Imagens históricas)

Figura 6 - Ano de 2006 Identificação da área objeto do parcelamento.
Fonte: Google Earth pro (Imagens históricas)
Página 14 de 131

Figura 7 - Ano de 2009 Identificação da área objeto do parcelamento.
Fonte:Geoportal ( https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/#)

Figura 8 - Ano de 2017 Identificação da área objeto do parcelamento.
Fonte:Geoportal ( https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/#)
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2.8 COMPATIBILIDADE COM RELAÇÃO AOS ZONEAMENTOS
2.8.1 Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/DF
Em relação ao zoneamento territorial prescrito pelo PDOT, a área de estudo situa-se
em Zona Urbana de Expansão e Qualificação – ZUEQ.
Segundo as diretrizes dispostas na LC n° 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009),
atualizada pela LC n° 854/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012), especificamente àquelas
relacionadas aos art. 74, verifica-se a compatibilidade do Projeto Urbanístico proposto
uma vez que são permitidas atividades.
2.8.2 Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE/DF
De acordo com a lei que instituiu o ZEE, a área do parcelamento está inserida na Zona
Ecológico-Econômica de Diversificação Produtiva e de Serviços Ecossistêmicos ZEEDPSE, mais especificamente na Subzona de Diversificação Produtiva e de Serviços
Ecossistêmicos 2 SZSE 2.

Figura 9 – Zoneamento ZEE/DF. Lei 6.269, de 29 de janeiro de 2019

De acordo com a legislação têm-se que a Subzona de Diversificação Produtiva e de
Serviços Ecossistêmicos 2 - SZSE 2, destina-se à manutenção do Cerrado com o
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desenvolvimento de atividades N1 e N21, prioritariamente; à preservação da Estação
Ecológica de Águas Emendadas, área-núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado; e à
implantação da ADP V2;
Ainda de acordo com a mesma Lei, no que tange aos mapeamentos dos Riscos e dados
espaciais disponíveis no site www.zee.df.com.br, tem-se para área em questão a
seguinte classificação:
Tipo de Risco

Classificação do Risco
predominante

Caracterização

Risco de Contaminação de
Subsolos

1 (Muito baixo)

Representa cerca de 31,2%
do território do D.F.

Risco de Perda de Cerrado
Nativo

3 (Médio)

Representa cerca de 31%
do território do D.F.

Risco de Perda de
Recarga de Aquífero

1 (Muito baixo)

Representa 19,7% do
território do DF

Risco de Perda de Solos
por Erosão

5 (Muito Alto)

Representa 31,2% do
território do DF

Observa-se que, no âmbito do ZEE-DF, os riscos ecológicos foram construídos por meio
da análise das características intrínsecas dos recursos físico e biótico existentes no
território e estão relacionados ao grau em que um determinado sistema pode absorver
as pressões sem sofrer alterações no longo prazo.
Ainda de acordo com o caderno técnico da matriz Ecológica do ZEE3, as áreas de maior
criticidade são aquelas com ocorrência simultaneamente de três ou quatro riscos
ecológicos alto e muito altos, situação que não ocorre na área em questão.
Ou seja, dada a classificação de riscos identificadas (Muito baixo, médio e muito alto) e
as características do loteamento, é possível avaliar que o empreendimento possui
capacidade local de continuar provendo serviços ecossistêmicos em observância das
diretrizes e zoneamento do ZEE-DF.

1 De acordo com o Art 9º da Lei 6.269/2019:
I - Atividades Produtivas de Natureza 1 - N1: atividades que dependam da manutenção do
Cerrado e dos serviços ecossistêmicos associados para seu pleno exercício, tais como
extrativismo vegetal, turismo rural e de aventura e atividades agroindustriais relacionadas;
II - Atividades Produtivas de Natureza 2 - N2: atividades relacionadas à exploração de recursos
da natureza, tais como agricultura, agroindústria, mineração, pesca e pecuária;
2De acordo com o Art 10º da Lei 6.269/2019:
ADP V - Região Norte: destinada ao desenvolvimento de atividades N5 relativas ao potencial
minerário, incluindo as atividades N4 associadas, bem como o fortalecimento de cadeias
produtivas vinculadas às atividades N2 associadas ao extrativismo mineral
3 Disponível em: http://www.zee.df.gov.br/matriz-ecologica/ - Item 3 – A matriz Ecológica do
ZEE-DF
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2.8.3 Unidades de Conservação
De acordo com o Mapa Ambiental do Distrito Federal (INSTITUTO BRASÍLIA
AMBIENTAL, 2014) o empreendimento está integralmente inserido na Área de Proteção
do Planalto Central – APA Planalto Central, criada por meio do Decreto Federal s/n de
10 de janeiro de 2002, com a finalidade de proteger os mananciais, regular o uso dos
recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos
naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região.
De acordo o Plano de Manejo da APA do Planalto Central e seu respectivo zoneamento
ambiental (Portaria nº 28, de 17 de abril de 2015), a área de estudo, está inserida grande
parte de sua poligonal na Zona de Proteção do Parna de Brasília e da Rebio da
Contagem – ZPPR, e uma pequena parte na porção nordeste na Zona de Uso
Sustentável – ZUS.

Figura 10 – Zoneamento APA Planalto Central (Plano de manejo)

A Zona de Uso Sustentável – ZUS é caracterizada como “áreas com matrizes de
ocupação do solo com predominância de produção rural, mas que contém importância
especial para a conservação dos solos e da água.” Para as áreas urbanas inseridas na
ZUS, o Plano de Manejo define:
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“A impermeabilização máxima do solo fica restrita a 50% da área
total da gleba do parcelamento;
- Os parcelamentos urbanos deverão adotar medidas de
proteção do solo, de modo a impedir processos erosivos e
assoreamento de nascentes e cursos d'água;
- As atividades e os empreendimentos urbanos devem favorecer
a recarga natural e artificial de aquíferos;
- Fica proibido o corte de espécies arbóreas nativas existentes
nas áreas verdes delimitadas pelos projetos de urbanismo de
novos empreendimentos imobiliários.”
A Zona de Proteção do Parque Nacional (Parna) de Brasília e da Rebio da Contagem –
ZPPR é definida como “Zona de manejo destinada ao controle do uso do solo para a
proteção do entorno do Parna de Brasília e da Rebio da Contagem.” Para as áreas
urbanas inseridas na ZPPR, o Plano de Manejo define:
“a) O uso urbano será permitido exclusivamente na Macrozona
Urbana, assim definida pelo Plano Diretor de Ordenamento
Territorial do Distrito Federal, Lei Complementar nº 803 de 25 de
abril de 2009.
b) Não serão permitidas alterações de densidades de ocupação,
tampouco mudanças de gabarito de construções, daquelas
diretrizes definidas na Lei Complementar nº 803 de 25 de abril
de 2009.
c) Não será permitida a implantação de prédios espelhados e de
novas edificações maiores do que quatro andares.”
Conforme disposto no inciso III do Art. 5º da Resolução do CONAMA nº 428 (BRASIL,
2010), para o licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA/RIMA, e
que estejam inseridos em faixa de 2 mil metros a partir do limite da UC, cuja Zona de
Amortecimento – ZA não tenha sido estabelecida, o órgão ambiental licenciador deverá
dar ciência ao órgão responsável pela administração da respectiva UC.
No raio de 2,0 km do empreendimento foram identificadas as seguintes unidades de
conservação:
•

APA do Planalto Central, unidade de conservação de uso sustentável sob gestão
do ICMBIO;

•

Reserva Biológica da Contagem; e

•

APA Cafuringa criada por meio do Decreto nº 11.123, de 10 de junho de 1988 e
possui Plano de Manejo (Decreto nº 24.255 de 27 de Novembro de 2003) com a
identificação das seguintes zonas circunscritas no raio de 2km:
o

Zona De Desenvolvimento Agrícola – ZDA – Destinada a estabelecer
padrões tecnológicos de produção agrícola, em função da aptidão
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agrícola dos solos, que permitam a utilização compatibilizada com a
conservação dos recursos naturais;
o

Zona De Uso Urbano Controlado II – ZUUC II – Destinada a disciplinar o
vetor

de

expansão

urbana

por

meio

do

uso

controlado,

predominantemente habitacional de baixa densidade, e adoção de
critérios específicos de ocupação, adequados à conservação dos
recursos naturais;
o

Zona De Desenvolvimento Agropecuário I – ZDAG I – Destinada a
consolidação de novos padrões tecnológicos de produção agropecuária,
compatibilizados com a conservação dos recursos naturais.

Figura 11 – Mapa ambiental Raio 2km, Resolução CONAMA 428/2010.
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Figura 12 – Zoneamento APA de Cafuringa conforme Plano de manejo (Decreto nº 24.255 de
27 de Novembro de 2003)

2.8.4 Compatibilidade com Unidade Hidrográfica
Conforme o Mapa Hidrográfico do Distrito Federal (SECRETARIA DE ESTADO DE
MEIO AMBIENTE, 2016) a área de estudo situa-se na Bacia Hidrográfica do Rio
Maranhão, mais precisamente na Sub-bacia do ribeirão da Contagem. No interior da
poligonal têm-se a confrontação com o córrego capão seco, que é enquadrado como
Classe 2, conforme Resolução CRH/DF nº2 de 17 de dezembro de 2014.
O enquadramento estabelece o objetivo de qualidade da água (classe) a ser,
obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de acordo
com os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo. De acordo com a
Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005, a Classe 2 designada na Seção de
águas doces podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento
convencional;
b) a proteção das comunidades aquáticas;
c) a recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de
2000;
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d) a irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques,
jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e
e) a aquicultura e a atividade de pesca.
2.8.5 Anuência das concessionárias de serviços públicos e demais órgãos
2.8.5.1 CEB-D
A Carta SEI-GDF n.º 60/2021 - GRGC (Anexo B) informa que há viabilidade técnica
de fornecimento de energia elétrica ao empreendimento, objeto da consulta, desde que
o responsável pelo empreendimento atenda as condições regulatórias abaixo
transcritas:
1. Submeter projeto elétrico para aprovação da distribuidora;
2. Implantar a infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica e
iluminação pública,

destacando que os investimentos relacionados são de

responsabilidade do empreendedor;
3. Atender as distâncias mínimas de segurança entre edificações e redes elétricas (para
as redes de 15 kV esse afastamento deve ser de no mínimo 1,5 metros a contar do
último condutor da rede) e ainda observar espaços suficientes que permitam a
implantação das redes em obediência a Lei de Acessibilidade.
Em complemento, o Laudo Técnico nº 66516163 informa que existe interferência com
trechos de rede aérea existente. A concessionária registra ainda a necessidade do
cumprimento das NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO para a
colocação de andaimes, equipamentos ou infraestruturas próximas às redes aéreas da
CEB-D de modo a preservar a integridade física do trabalhador. Dessa forma, deverão
ser tomados cuidados especiais na construção ou escavação em locais próximos de
redes elétricas, com vistas a garantir sua preservação e correto funcionamento, sendo
necessário o ressarcimento de eventuais danos à CEB-D.
Havendo interesse na eliminação das interferências sinalizadas, torna-se necessário
formalizar solicitação de orçamento junto a CEB-D ou contratar empresa legalmente
habilitada, observando as diretrizes estabelecidas na Resolução 414/2010-ANEEL.
2.8.5.2 Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP
A Carta SEI-GDF nº 113/2018 - NOVACAP/PRES/DU e Despachos anexos, datada de
11 de julho de 2018 (Anexo C) informa que não existe interferência de rede pública de
águas pluviais implantada e/ou projetada no limite da poligonal do parcelamento.
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Quanto a capacidade de atendimento e previsão para atendimento da área em questão,
a NOVACAP registra que, tendo em vista a inexistência de rede pública de drenagem
e/ou projetada e a não previsão de implantação de sistema pluvial público próximo à
área, informamos ser de inteira responsabilidade do empreendedor a elaboração de
projeto de drenagem especifico para o empreendimento (área interna), inclusive
lançamento final, que deverá obedecer ao previsto na Resolução nº 09, da ADASA, que
define como vazão máxima de saída de um empreendimento o valor de 24,4 l/s/ha.
2.8.5.3 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB (Água
e Esgoto)
A Carta n.º 41966/2018 - EPR/DE. (Anexo D) registra que quanto ao sistema de
abastecimento de água não há sistema implantado ou projetado para o atendimento do
empreendimento. Será viável o atendimento do empreendimento com a operação do
Sistema Produtor Lago Paranoá. Dessa forma, a viabilidade de atendimento considera
que o empreendedor opte por solução independente de abastecimento que poderá ser
por meio de poços tubulares profundos.
Essa alternativa é viável, devendo o empreendedor garantir as devidas outorgas,
licenças e estudos necessários para a execução de poços suficientes para o
atendimento da demanda.
A solução independente proposta para o abastecimento de água deverá apresentar
capacidade suficiente para atender ao empreendimento até que seja implantada a
melhoria do sistema produtor, que será responsável pelo futuro atendimento do setor.
Caso o empreendedor opte por implantar o empreendimento em etapas, as outorgas
poderão ser obtidas de acordo com a demanda de cada etapa, sendo que a viabilidade
de atendimento estará sempre limitada à capacidade de produção dos poços
autorizados
No que tange ao Esgotamento Sanitário, a concessionária informa que não há sistema
implantado ou projetado para atendimento do empreendimento. Dessa forma, para
viabilizar o atendimento o empreendimento poderá ser atendido por sistema com fossas
sépticas e sumidouros. Essa solução deverá considerar as prescrições das normas
NBR- 7229 e NBR 3969 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com
fundamentação em teste de permeabilidade do solo e Anotação de Responsabilidade
Técnica, devidamente registrada no Conselho competente.
2.8.5.4 Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU
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Por meio do Ofício Nº 255/2021 - SLU/PRESI/SECEX (Anexo E), o SLU registra que
realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais nas proximidades do
parcelamento. Por essa razão pode-se afirmar que não haverá impacto significativo
quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e
destinação final dos resíduos domiciliares gerados, uma vez que o SLU se encontra
equipado e preparado para executar a coleta na área de ocupação prevista, desde que
o volume dos resíduos categorizados como domiciliares esteja dentro do limite de 120
(cento e vinte) litros por dia, por unidade autônoma.
2.8.5.5 DIVAL – Vigilância Ambiental
Observados os termos da Lei Nº 5.027 de 14 de junho de 1996, que institui o Código
Sanitário do Distrito Federal, o seu Art. 7º registra que:
“Art. 7º A autoridade sanitária competente participará
obrigatoriamente na regulamentação do traçado, zoneamento
ou urbanização de qualquer área do Distrito Federal.”
Nesse sentido, fica evidenciado que a manifestação da vigilância ambiental ocorre no
âmbito do planejamento territorial do Distrito Federal, ou seja, quando das definições
das zonas urbanas ou de expansão urbana que são tratadas na esfera do Plano de
Ordenamento Territorial do Distrito Federal.
Observando ainda o disposto na Lei Nº 5.321 de 06 de março de 2014, que institui o
Código de Saúde do Distrito Federal, temos o disposto no Art 11, inciso VII:
“Art. 11. São atribuições da vigilância ambiental:
(...)
VII - emissão de parecer de impacto ambiental relativo à saúde
pública para licença prévia de instalação e operação de
estabelecimentos, empreendimentos e serviços relacionados à
saúde;”
Por se tratar de área urbana, já definida pela Lei Complementar 803/2009, e sendo a
atividade licenciada não vinculada à empreendimentos e serviços relacionados à saúde,
entende-se que a manifestação da vigilância ambiental não se aplica ao caso em tela e,
portanto, poderá ser dispensada.
2.9 ANÁLISE DA
PARCELAMENTO

LEGISLAÇÃO

-

ASPECTOS

LEGAIS

AFETOS

AO

Vários são os instrumentos que formam o arcabouço legal para disciplinar a questão
ambiental e Urbanística, estabelecendo princípios, objetivos e normas básicas para
proteção do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população. A seguir
foram elencadas as legislações e normas relativas ao tema em análise.
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2.9.1.1 Legislação Urbanística e de Ordenamento Territorial
•

Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 - Dispõe sobre Parcelamento do Solo
Urbano e dá outras providências.

•

Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999 - Lei Federal que altera a Lei nº 6.766/79,
de 19 de dezembro de 1979, dispõe sobre Parcelamento do Solo Urbano.

•

Lei Orgânica do Distrito Federal, 09 de junho de 1993 - Trata, no título VII, da
Política Urbana e Rural, estabelecendo, em seu Artigo 314 para a Política de
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, o objetivo de ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem-estar de seus
habitantes e compreendendo o conjunto de medidas que promovam a melhoria
da qualidade de vida, ocupação ordenada dos territórios, uso dos bens e
distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos para a população.

•

Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009 - Aprova e atualiza a revisão
do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá
outras providências.

•

Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012 - Atualiza a Lei
Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT) e dá outras
providências.

•

Decreto nº 12.960, de 20 de dezembro de 1990 - Aprova o regulamento da Lei
nº 041/89.

2.9.1.2 Legislação Ambiental
•

Decreto Distrital nº 22.359, de 31 de agosto de 2001 - Dispõe sobre a outorga
de direito de uso de recursos hídricos no território do Distrito Federal e dá outras
providências.

•

Decreto Distrital nº 24.674, de 22 de junho de 2004 - Altera o Decreto 22.787 de
13 de março de 2002.

•

Decreto Distrital nº 39.469 de 22 de novembro de 2018 - Dispõe sobre a
autorização de supressão de vegetação nativa, a compensação florestal, o
manejo da arborização urbana em áreas verdes públicas e privadas e a
declaração de imunidade ao corte de indivíduos arbóreos situados no âmbito do
Distrito Federal.
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•

Instrução Normativa IBRAM nº 114/2014 - Dispõe sobre o Cadastro de
Empresas e Profissionais Prestadores de Serviço de Consultoria Ambiental do
Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) e dá outras providências.

•

Lei Complementar Nº 827, de 22 de Julho de 2010 - Institui o Sistema Distrital
de Unidades de Conservação da Natureza – SDUC, e dá outras providências.

•

Lei Distrital nº 4.704/2011 - Dispõe sobre a gestão integrada de resíduos da
construção civil e de resíduos volumosos e dá outras providências.

•

Lei Federal nº 12.305/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

•

Lei Federal Nº 12.651 de 25 de maio de 2012 - Novo "Código Florestal".

•

Lei Federal nº 6.938/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

•

Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 - Institui a Política Nacional de
Recursos. Hídricos.

•

Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências.

•

Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 - Institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação – SNUC, regulamentado pelo Decreto nº 4.340/2002.

•

Lei Nº 1.869 de 21 de janeiro de 1998 - Dispõe sobre os instrumentos de
avaliação de impacto ambiental no Distrito Federal e dá outras providências.

•

Lei nº 41, de 13 de setembro de 1989 - Dispõe sobre a política Ambiental do
Distrito Federal, estabelecendo a necessidade de licenciamento ambiental para
parcelamentos urbanos no DF.

•

Resolução CONAMA nº 01/1986 - Dispõe sobre critérios básicas e diretrizes
gerais para a avaliação de impacto ambiental.

•

Resolução CONAMA nº 237/1997 - Regulamenta os aspectos de licenciamento
ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente.

•

Resolução CONAMA nº 428/2010 - Dispõe, no âmbito do licenciamento
ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela administração da
Unidade de Conservação (UC).
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3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
3.1 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA
De acordo com o Termo de Referência norteador deste estudo, “a área de influência
deverá abranger o conjunto do território impactado direta e indiretamente pelo
empreendimento”.
O enfoque metodológico adotado para a elaboração deste estudo permitiu que as
disciplinas relacionadas ao meio físico, biótico e socioeconômico determinassem, em
função das suas especificidades, a delimitação das suas próprias áreas de influência.
Justifica-se tal procedimento, pois o empreendimento em questão, nas suas etapas de
implantação e operação, produz efeitos com abrangências variadas para cada
disciplina, o que poderá determinar espaços de influência diferenciados.
Assim, levando-se em conta as características do empreendimento, os critérios
ambientais, sociais e econômicos do Distrito Federal e da Região Administrativa de São
Sebastião, as restrições legais relativas ao uso e ocupação do solo e os possíveis
impactos sobre os recursos naturais, foram definidas as áreas de influência do
empreendimento a seguir detalhadas.
3.1.1 Area de Influência Direta (AID)
O princípio básico para a determinação da AID foi considerar o tipo de empreendimento
e os limites de intervenção para disponibilização da infraestrutura. Dessa forma, a partir
da associação das características, definiu-se:
•

Área de influência Direta – AID, para os meios: físico, biótico e socioeconômico
corresponde a poligonal do empreendimento.

3.1.2 Area de Influência Indireta (AII)
•

Área de Influência Indireta – AII do meio físico e biótico: será utilizada a subbacia do Córrego Capão Seco, uma vez que esta área sofrerá impactos indiretos
pela localização do parcelamento no contexto hidrográfico, topográfico e,
consequentemente, o direcionamento do escoamento superficial das águas
pluviais.

•

Área de Influência Indireta – AII do meio socioeconômico: será considerada a
Região Administrativa da Fercal, também associada aos impactos indiretos
decorrentes da demanda de equipamentos e deslocamentos da população local.
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3.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS
A metodologia geral adotada na elaboração deste estudo obedeceu ao roteiro
estabelecido no Termo de Referência, cujo propósito é a análise da viabilidade
ambiental da implantação do parcelamento de solo a partir do conhecimento da situação
atual da região e da análise dos efeitos dessa intervenção nas suas áreas de influência
direta e indireta.
Dessa forma, para caracterização dos meios físico, biótico e socioeconômico, foram
definidas a priori, de acordo com suas especificidades, as áreas de influência direta e
indireta. Para o diagnóstico foram aplicadas as metodologias mais adequadas para cada
área e meio, que incluíram levantamentos de dados secundários complementados por
campanhas de campo (dados primários), discussão em equipe dos resultados e das
propostas de intervenção, propiciando assim uma integração maior dos vários atores
envolvidos para uma adequada análise dos impactos ambientais.
No que diz respeito à área de influência direta, foram privilegiados dados de caráter
primário, com observações e subsídios obtidos por meio de pesquisa de campo,
entrevistas etc. Foram contemplados aspectos que possibilitaram uma caracterização
ambiental, socioeconômica e cultural dos núcleos urbanos, dos aspectos legais,
histórico de ocupação, condições de vida, infraestrutura, atividades econômicas,
organização social, planos e programas governamentais para a região, dentre outros.
Após os trabalhos de campo foram efetuados os ajustes cartográficos, identificação das
unidades de mapeamento e das restrições legais e ambientais, que se consolidaram
numa proposta de uso e ocupação do solo e no projeto urbanístico.
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3.3 MEIO FÍSICO
O diagnóstico do meio físico é importante para a avaliação das alterações físicas e
ambientais geradas pelas obras e outras atividades decorrentes da implantação e
operação do empreendimento.
Nesse contexto, a avaliação física compreende os aspectos climáticos, geológicos,
pedológicos e geomorfológicos, assim como, a integração destes com os recursos
hídricos.
3.3.1 CLIMA
A avaliação climática aqui apresentada refere-se às normais meteorológicas disponíveis
para o Distrito Federal obtidas da estação Brasília, do Instituto Nacional de Meteorologia
– Inmet. Os dados são oficiais e referem-se a uma série histórica contínua de 30 anos
(1961-1990),

sendo

considerados

dados

consistentes

e

que

seguem

as

regulamentações técnicas da Organização Meteorológica Mundial - OMM. De forma
complementar, os dados de intensidade e direção dos ventos foram obtidos do
Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, da Universidade Federal de Santa
Catarina (LABEE/UFSC) e o mapa de isoietas foi obtido do trabalho de Gonçalves
(2007).
Segundo a classificação climática de Köppen (1948), os três tipos climáticos
encontrados no DF são do grupo Tropical, sendo o Aw Tropical Típico, cuja temperatura
no mês mais frio é superior a 18°C, e os tipos Cwa e Cwb, Tropicais de Altitude. O Cwa
apresenta temperaturas superiores a 22°C nos meses mais quentes, enquanto que o
Cwb possui valores inferiores.
Nesse contexto, a área de estudo apresenta um regime de chuvas característico do
Cerrado, com duas estações bem definidas: verão chuvoso e inverno seco. Os meses
nos quais se concentram os maiores volumes precipitados são os de novembro,
dezembro e janeiro, e a estiagem ocorre predominantemente no inverno, sendo que o
seu ápice ocorre de junho a agosto. A Tabela 1 apresenta as normais climatológicas da
estação Brasília (INMET, 2010), localizada a 15°47’ lat.S e 47°56’ long.W. Já os totais
pluviométricos e a sua distribuição no tempo são ilustrados na

Figura 13.
O fator climático mais importante é a sazonalidade, além de controlar aspectos
ecológicos, tais como floração, reprodução e vazão dos cursos hídricos, notadamente
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regula o regime de chuvas e determina o período de maior intensidade de ocorrência de
queimadas, que ocorre no período de seca.

Tabela 1 - Normais climatológicas da Estação Brasília.

Mês

Precipitaçã
o (mm)

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano

247,4
217,5
180,6
123,8
38,6
8,7
11,1
13,9
55,2
166,6
231,1
246
1540,6

Temperatur
a Mínima
(°C)
17,4
17,4
17,5
16,8
15,0
13,3
12,9
14,6
16,0
17,4
17,5
17,5
16,1

Temperatur
a Máxima
(°C)
26,9
26,7
27,1
26,6
25,7
25,2
25,1
27,3
28,3
27,5
26,6
26,2
26,6

Temperatur
a Média
(°C)
21,2
21,3
21,5
20,9
19,6
18,5
18,3
20,3
21,7
21,6
21,1
21,0
28,8

Umidade
Relativa do
Ar (%)
76
77
76
75
68
61
56
49
53
66
75
79
67,6

Fonte: INMET (2010).

Figura 13 - Climograma da estação Brasília. Fonte: INMET (2010).

3.3.1.1 Temperatura
A temperatura na região do Distrito Federal, que inclui o local do empreendimento, é
influenciada pela latitude e altitude. Quanto menor for a latitude, maior será a
temperatura, pois o local estará mais próximo da linha do Equador, onde o ângulo de
incidência de radiação solar é praticamente perpendicular à superfície. No DF, o controle
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térmico é influenciado, principalmente, pela altitude, onde as chapadas apresentam
temperaturas mais amenas em relação as regiões dissecadas.
A Figura 14 ilustra a distribuição mensal das temperaturas mínima, máxima e média da
Estação Brasília. As temperaturas possuem as mesmas tendências, variando apenas
os valores absolutos para cada mês. No Distrito Federal, a temperatura tende a um leve
aumento de janeiro a março, quando decai até os meses de junho e julho,
acompanhando a chegada do inverno no hemisfério Sul, nos quais se registram os
menores valores médios de temperatura. No mês de agosto a temperatura volta a
aumentar, atingindo seu ápice no mês de setembro quando há um novo declínio da
temperatura média.

Figura 14 - Variação sazonal das normais de temperaturas mínima, média e máxima da
Estação Brasília. Fonte: INMET (2010).

3.3.1.2 Regime de Precipitação
A espacialização dos totais anuais da precipitação pluviométrica foi obtida a partir do
estudo de Gonçalves (2007). Este realizou a espacialização dos totais precipitados no
Distrito Federal por meio da interpolação dos dados de pluviometria de 44 estações no
DF e 14 no entorno. O produto final gerado foi um mapa de isoietas para o período de
1960 a 2006 (Figura 15).
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Figura 15 - Isoietas do Distrito Federal geradas pelo método de interpolação de krigagem.
Fonte: Gonçalves (2007).

A distribuição espacial dos totais anuais de precipitação pluviométrica do DF apresenta
maiores valores nas porções noroeste e sudoeste do seu território. Considerando a área
do empreendimento, o mesmo está inserido em uma área cuja variação de precipitação
varia entre 1.650 a 1.750 mm anuais.
A precipitação pluviométrica é o componente climático que age na renovação e
perenidade dos aquíferos e cursos d’água. A sazonalidade do clima do Cerrado é um
fator limitante na eficiência hídrica, devido a má distribuição das chuvas e intensa
evapotranspiração. No período de seca, a recarga do lençol freático é reduzida
interferindo na manutenção do córrego Capão Seco, o qual delimita a porção leste do
empreendimento. Desta forma, a vazões do curso d’água é menor no período de
recessão das chuvas.
3.3.1.3 Balanço Hídrico
O balanço hídrico representa a entrada e saída de água no solo, permitindo planejar
melhor seus diversos usos, principalmente o agrícola, pois informa o ganho, a perda e
o armazenamento de água no solo (BAPTISTA, 1999).
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O cálculo do balanço hídrico determinou os excedentes e déficits de água no solo, a
partir dos dados de precipitação e temperatura da Estação Brasília (Tabela 2 e Figura
16).
Tabela 2 - Dados climatológicos para balanço hídrico para a Estação Brasília.

Meses

ETP
(mm)

P-ETP
(mm)

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Ano

90.39
84.74
93.17
81.34
70.78
58.45
60.09
78.33
90.26
92.78
89.04
92.06
981.4

151.0
130.0
95.7
42.5
-31.5
-49.6
-48.3
-65.5
-38.4
79.3
149.0
156.5
570.6

NEGACM
(mm)
0.0
0.0
0.0
0.0
-31.5
-81.1
-129.4
-194.9
-233.3
-11.6
0.0
0.0
-681.9

ARM
(mm)

ALT
(mm)

ETR
(mm)

DEF
(mm)

EXC
(mm)

100.0
100.0
100.0
100.0
73.0
44.4
27.4
14.2
9.7
89.0
100.0
100.0
-

0.0
0.0
0.0
0.0
-27.0
-28.6
-17.0
-13.2
-4.5
79.3
11.0
0.0
-

90.4
84.7
93.2
81.3
66.3
37.4
28.8
26.0
56.4
92.8
89.0
92.1
838.4

0.0
0.0
0.0
0.0
4.5
21.1
31.3
52.3
33.8
0.0
0.0
0.0
143.0

151.0
130.0
95.7
42.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
138.0
156.5
713.6

Fonte: INMET (2010).

A Figura 16 permite visualizar os períodos de excesso de água no solo, correspondentes
ao verão e à primavera, a deficiência hídrica (quando a evapotranspiração potencial
excede a precipitação pluviométrica) e a época de recarga do solo (quando a
precipitação é maior do que a evapotranspiração potencial). De maneira geral, o balanço
hídrico sintetiza a sazonalidade do regime climático do Distrito Federal, através dos
dados de precipitação e temperatura.
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Figura 16 - Balanço hídrico da Estação Brasília.

3.3.1.4 Umidade do Ar
A umidade relativa do ar é definida como a variação percentual do vapor d’água na
composição do ar atmosférico, variando em função da temperatura ao longo do dia. O
vapor d’água é originado pelos processos de evaporação das águas superficiais e da
evapotranspiração4.
No Distrito Federal, a umidade relativa apresenta valores muito baixos no inverno, nos
meses de baixa precipitação pluviométrica (julho, agosto e setembro). Já no verão os
percentuais de vapor d’água no ar atmosférico são mais elevados, devido ao maior
índice pluviométrico.
A Figura 17 mostra as normais de umidade relativa do ar para a Estação Brasília. A
oscilação sazonal da umidade pode ser entendida a partir da análise dos dados de
chuva e do balanço hídrico, ou seja, com o retorno das chuvas em outubro e novembro
temos o período de recarga de água no solo e, consequentemente, o aumento da
umidade relativa do ar.

4

Evapotranspiração é a perda de água do solo por evaporação e a perda de água da
planta por transpiração.
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Figura 17 - Variação sazonal das normais de umidade relativa do ar da Estação Brasília. Fonte:
INMET (2010).

3.3.1.5 Qualidade do Ar
Atualmente, a urbanização é a grande geradora de modificações do meio ambiente no
mundo e está entre as grandes causas de interferência da qualidade do ar. Neste
contexto, existem fatores externos que interferem na qualidade do ar. Contudo não
estão restritos apenas às atividades humanas, pois a qualidade do ar é a soma das
relações de um complexo grupo de fatores ambientais. Dentre estes podem ser citados:
•

O relevo local, que no caso de regiões montanhosas pode dificultar a dispersão
das partículas poluentes criando bolsões de poluição;

•

Quantidade de áreas verdes, que está intimamente ligada à renovação do ar
realizada pelas plantas;

•

As condições meteorológicas da região, como por exemplo, a interação do vento,
temperatura e poluição, que podem intensificar a formação do fenômeno
conhecido como inversão térmica.

3.3.1.5.1 Poluição do Ar
Apesar da grande variedade de poluentes que podem ser emitidos para a atmosfera, a
definição do Índice de Qualidade dor Ar (IQAr) envolve seis poluentes que ocorrem com
maior frequência e causadores de danos ao meio ambiente e à saúde humana: dióxido
de enxofre (SO2), partículas em suspensão (PTS), monóxido de carbono (CO),
oxidantes fotoquímicos expressos como ozônio (O3), hidrocarbonetos totais (HC) e
óxidos de nitrogênio (NOX). A seguir temos a caracterização destes poluentes:
•

Dióxido de Enxofre (SO2) - Proveniente, principalmente, de atividades industriais
que processam materiais contendo enxofre, como termelétricas que usam
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derivados do petróleo; fabricação de fertilizantes; fundição de alumínio e aço;
produção de ácido sulfúrico e papel, o SO2 está também presente na emissão
veicular como resultado da queima de combustíveis fósseis. Atualmente seu
nível ambiental vem decrescendo em razão do maior controle das emissões e
redução no teor de enxofre nos combustíveis.
•

Partículas em Suspensão (PTS) - São as partículas com diâmetro menor do que
50 µm. Suas principais fontes são: veículos automotores, processos industriais,
queima de biomassa, suspensão de poeira do solo, entre outros.

•

Monóxido de Carbono (CO) - O veículo movido à combustão interna é
atualmente a principal fonte de monóxido de carbono. Em menor escala pode
ser emitido para a atmosfera por meio da combustão de combustíveis fósseis
utilizados para funcionamento de sistemas de aquecimento, usinas termelétricas
(assim como as movidas pela queima de biomassa).

•

Ozônio (O3) - Resultado de reações químicas complexas, o ozônio é formado
por meio de um processo denominado “Oxidação Fotoquímica”. Neste processo,
as reações entre os óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, na
presença de luz solar, dão origem a uma variedade de poluentes secundários,
entre eles o ozônio. As principais fontes geradoras deste poluente são a
combustão veicular ou industrial e a evaporação de combustíveis e solventes
que geram os principais precursores do O3 (hidrocarbonetos e óxidos de
nitrogênio).

•

Hidrocarbonetos totais (HC) - São gases e vapores resultantes da queima
incompleta e evaporação de combustíveis e de outros produtos orgânicos
voláteis. Participantes ativos das reações de formação da “névoa fotoquímica”
são observados com maior frequência em cidades e áreas industriais, pois
possuem como origem as indústrias de produtos químicos, tais como tintas e
vernizes, vidros, detergentes, sabão, sintéticos e fertilizantes.

•

Óxidos de Nitrogênio (NOX) - Como a maioria dos principais poluentes
observados na atmosfera, os Óxidos de Nitrogênio resultam de processos de
combustão. Em grandes cidades, os veículos geralmente são os principais
responsáveis pela emissão dos óxidos de nitrogênio, sendo que são observadas
emissões a partir da fabricação de cal e outras atividades industriais. Da mesma
maneira que os hidrocarbonetos, após os processos de “Oxidação Fotoquímica”
ou químicos menos complexos, o NOx é um elemento integrante na formação do
ozônio, podendo gerar também outros elementos como NO2.
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A poluição atmosférica tem sido objeto de discussões cada vez mais frequentes, pois
foi observado um crescimento considerável de diversas fontes de poluentes
atmosféricos nos últimos anos, em especial a frota de veículos automotores em
circulação. O impacto ambiental provocado pelos poluentes atmosféricos reflete
diretamente na saúde humana, nos ecossistemas e nos materiais de modo que a cada
dia aumenta a necessidade de dar maior atenção ao monitoramento da qualidade do ar.
Os centros urbanos, com o passar dos anos, tiveram um grande crescimento
populacional e, consequentemente, um aumento considerável das atividades antrópicas
necessárias para atender à população (transporte público, indústrias, obras diversas,
etc). O impacto destas atividades associadas com as queimadas e o desmatamento
tornam cada vez mais impuro o ar que nos circunda.
3.3.1.5.1.1

Índice de Qualidade do Ar (IQAr)

A Resolução CONAMA n° 03/1990 define padrões e parâmetros a serem utilizados em
todo o país. Primeiramente, como pode se observar na Tabela 3, os padrões podem ser
de dois tipos:
Primários - referem-se às concentrações de poluentes que, uma vez ultrapassadas,
poderão afetar a saúde da população.
Secundários - dizem respeito às concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das
quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o
mínimo dano à fauna, à flora e ao meio ambiente em geral.
Tabela 3 - Padrões de Qualidade do Ar.

Poluente
Partículas Totais
em Suspensão
Dióxido de Enxofre
(SO2)
Monóxido de
Carbono (CO)
Ozônio (O3)
Fumaça
Partículas
Inaláveis (PM10)
Dióxido de
Nitrogênio (NO2)

Tempo de
Amostragem
24 horas
MGA
24 horas
MAA
1 hora
8 horas
1 hora
MAA
24 horas
MAA
1 hora

Padrão Primário
(µg/m3)
240
80
365
80
40000
10000
160
60
150
50
320

Padrão Secundário
(µg/m3)
150
60
100
40
40000
10000
160
40
150
50
190

MAA

100

100

Fonte: Resolução CONAMA n° 03/1990
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Os critérios para episódios agudos de poluição do ar estão de acordo com a Resolução
CONAMA n° 03/1990. A Tabela 4 permite a definição dos estados de Atenção, Alerta e
Emergência, conforme os níveis de referência para os poluentes atmosféricos.
Tabela 4 - Critérios para episódios agudos de poluição do ar.

Parâmetros
Partículas Totais em Suspensão (µg/m3) - 24
horas
Partículas Inaláveis (µg/m3) - 24 horas
Fumaça (µg/m3) - 24 horas
Dióxido de Enxofre (µg/m3) - 24 horas
SO2 x PTS (µg/m3) - 24 horas
Dióxido de Nitrogênio (µg/m3) - 1 hora
Monóxido de Carbono (µg/m3) - 24 horas
Ozônio (µg/m3) - 1 hora

Atenção

Alerta

Emergência

375

625

875

250
250
800
65.000
1.130
15
400

420
420
1.600
261.000
2.260
30
800

500
500
2.100
393.000
3.000
40
1.000

Fonte: Resolução CONAMA n° 03/1990

De forma complementar a estes parâmetros, o IQAr é utilizado para transformar as
concentrações medidas dos principais poluentes em um único valor que possibilita a
comparação com os limites legais de concentração aos diversos poluentes (Padrões de
Qualidade do Ar - PQAr). Desenvolvido com intuito de simplificar o processo de
divulgação da qualidade do ar, o IQAr é obtido por meio de uma função linear
segmentada, na qual os pontos de inflexão representam os padrões de qualidade do ar
definidos pela Resolução CONAMA n° 03/1990. A fórmula mais utilizada para o cálculo
do IQAr é apresentada abaixo:

Onde:
•

Índice (inicial) = valor do índice que corresponde à concentração inicial da faixa;

•

Índice (final) = valor do índice que corresponde à concentração final da faixa;

•

Conc. (medida) = concentração medida;

•

Conc. (inicial) = concentração inicial da faixa onde se localiza a concentração
medida;

•

Conc. (final) = concentração final da faixa onde se localiza a concentração
medida.

Como mencionado anteriormente, para o cálculo deste índice é preciso definir alguns
níveis de qualidade do ar e os parâmetros a serem utilizados. O Conama, por meio da
Resolução nº 03/1990, definiu os níveis e parâmetros contemplados pela estrutura do
índice. Nacionalmente e entre os órgãos ambientais, os parâmetros mais utilizados são
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partículas inaláveis, partículas inaláveis finas, Fumaça (FMC), Ozônio (O3), Monóxido
de Carbono (CO), Dióxido de nitrogênio (NO2) e Dióxido de enxofre (SO2).
Os parâmetros foram obtidos por meio do monitoramento do ar, sendo calculado um
índice para mensurar a sua qualidade. Com base na referida resolução, o IBRAM
classifica em cinco níveis de qualidade, considerado os efeitos sobre a saúde (Tabela
5).
Tabela 5 - Qualidade do ar e efeitos sobre a saúde.

Qualidade
do Ar
Boa

Índice

Nível de
Cautela

0 - 50

Regular

51 100

Inadequada

101 199

Atenção

Má

200 299

Alerta

Péssima

Acima
de 299

Emergência

Descrição dos efeitos sobre a saúde
Praticamente não há risco à saúde.
Pessoas de grupos sensíveis (crianças,
idosos e pessoas com doenças cardíacas e
respiratórias), podem apresentar sintomas
como tosse seca e cansaço. A população em
geral não é afetada.
Toda população pode apresentar sintomas
como tosse seca, cansaço e ardência na
garganta, olhos e nariz. Pessoas de grupos
sensíveis (crianças, idosos e pessoas com
doenças cardíacas e respiratórias) podem
sofres sintomas mais sérios na saúde.
Toda população pode apresentar
agravamento dos sintomas como tosse seca,
cansaço e ardência na garganta, olhos e nariz
e ainda apresentar respiração ofegante e falta
de ar. Efeitos ainda mais graves ao grupo de
risco (crianças, idosos e pessoas com
doenças cardíacas e respiratórias).
Toda a população pode apresentar sérios
riscos de manifestações de doenças
respiratórias e cardiovasculares. Aumento de
mortes prematuras em pessoas do grupo de
risco

Fonte: CETESB

Desta forma, quando a qualidade do ar é classificada como Boa, os valores-guia
estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde estão sendo atendidos. Uma
observação importante é o fato da divulgação dos dados apresentarem apenas o índice
mais elevado, ou seja, embora a elaboração do índice seja o resultado da união de
vários dados e de observação de diferentes poluentes monitorados, a sua classificação
é determinada pelo maior índice, facilitando o entendimento do dado pela população e
os riscos inerentes a saúde humana.
As fontes poluidoras do ar (área urbana, pedreiras e fábricas de cimento) próximas ao
empreendimento são potencialmente prejudiciais à qualidade de vida da população e à
biota local. Faz-se necessário utilizar as estações de monitoramento instaladas devido
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a grande dispersão de particulados e poluentes no ar. O relevo escarpado é um fator
condicionante que impede uma circulação e renovação do ar da região.
A Fercal apresenta duas estações de monitoramento de qualidade do ar operadas pelo
IBRAM, próximas ao empreendimento, situadas:
•

No Núcleo rural Engenho Velho – Fercal/DF (Fercal), às margens da Rodovia
DF-150 e próximo ao posto da PMDF; e

•

Na Escola Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol e ao lado da Escola
Classe Lobeiral, na região administrativa da Fercal

As condições meteorológicas são propicias à dispersão dos poluentes, seja pela ação
da chuva ou dos ventos. A situação mais crítica é durante o período de seca quando a
situação da qualidade do ar se agrava pela dispersão de poeira e pela baixa umidade.
Até o ano de 2016, as estações realizavam o monitoramento apenas de fumaça e
material particulado total (PTS). Com finalidade de aumentar os poluentes monitorados
e buscar analisar poluente mais nocivo à saúde humana, duas estações de material
particulado inalável (PM10) foram instaladas no ano de 2018: uma no ponto de
monitoramento do Zoológico e outro na Fercal. Em 2019 não houve qualquer alteração
na rede de monitoramento do IBRAM, devido à falta do refletômetro, o parâmetro
fumaça preta também não foi monitorado neste ano, assim como ocorrido no ano de
2018.
3.3.1.6 Velocidade e Direção de Ventos
A sazonalidade do Distrito Federal é controlada pela incidência de radiação solar ao
longo do ano, o que resulta na variação da temperatura, da umidade relativa do ar, da
precipitação pluviométrica, assim como, dos ventos. As massas de ar responsáveis pelo
tempo seco no inverno são originadas da zona tropical, com direção nordeste a leste.
De acordo com a Codeplan (1984), o DF está localizado em um sítio convexo:
“este sítio caracteriza-se por estar aberto a toda influência dos ventos predominantes, e
durante os períodos de calmaria, tem uma topografia ideal para promover a drenagem
do ar através do sítio da cidade... A área do sítio é bem drenada, condição esta que
reduzirá a umidade a um mínimo”.
Assim, ventos moderados e constantes sopram de leste (frequência média anual),
sendo que são mais constantes nas direções leste e sudeste no inverno e noroeste no
verão (Figura 18). Sua velocidade média anual varia entre 2 e 3 m/s, sendo
caracterizado como brisa (Figura 19).
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Figura 18 - Rosa dos ventos para Brasília - Ventos por frequência de ocorrência. Fonte:
Software Sol-Ar, Labeee - UFSC.

Figura 19 - Rosa dos ventos para Brasília - Velocidades predominantes por direção. Fonte:
Software Sol-Ar, Labeee - UFSC.

3.3.2 GEOLOGIA
O Distrito Federal está inserido no contexto geológico da Faixa Brasília, na sua porção
externa, englobando um conjunto de rochas metassedimentares formadas em ambiente
litorâneo. Os sedimentos depositados sofreram com a deformação e metamorfismo
regionais, onde as estruturas sedimentares primárias e as metamórficas são, em geral,
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bem preservadas. Estas litologias são relacionadas ao evento orogenético5 Brasiliano,
em torno 1.000 a 650 M.a. (MARINI et al., 1984; PIMENTEL et al., 2000).
No DF afloram quatro unidades litoestratigráficas, denominados de Grupos Paranoá,
Canastra, Araxá e Bambuí. A
Figura 20 representa o mapa geológico regional do Distrito Federal e suas relações
estratigráficas podem ser observadas na
Figura 21.

Figura 20 - Contexto geológico regional do Distrito Federal. Fonte: ZEE-DF, disponível em
www.zee-df.com.br.

5

Orogenético - De Orogênese. Formação de cadeias de montanhas pela convergência

ou divergência de placas tectônicas.
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Figura 21 - Representação da estratigrafia regional do Distrito Federal. Fonte: Adaptado de
Freitas-Silva & Campos (1998).

3.3.2.1 Geologia Local
No contexto geológico do Distrito Federal, o parcelamento está inserido na unidade
Metarritmito Argiloso (MNPpr4), do Grupo Paranoá. A área apresenta relevo declivoso,
sendo capeada por cambissolos. Já a área de influência indireta do empreendimento
abrange também rochas pertencentes ao Grupo Bambuí Base (Figura 22).
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Figura 22 - Geologia do empreendimento e sua área de influência indireta.

Grupo Paranoá
O Grupo Paranoá é considerado de idade Meso/Neoproterozóica, em torno de 900 a
1.100 M.a., correlacionado as áreas-tipo de Alto Paraíso de Goiás e São João D’Aliança
(FREITAS-SILVA & CAMPOS, 1998). No Distrito Federal é a sequência estratigráfica
de maior representatividade, cerca de 65% do território (CAMPOS, 2004).
As rochas deste grupo representam sequência psamo-pelítica-carbonatada depositadas
sobre condições marinhas epicontinentais (plataforma continental), com variação das
proporções de materiais psamíticos (arenosos) e pelíticos (argila e silte). Essas
variações granulométricas são em função da profundidade da lâmina d’água nos
eventos de transgressão e regressão marinha (DARDENNE & FARIA, 1985; FARIA,
1995).
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O trabalho de Faria (1995) propôs uma coluna estratigráfica regional integrada, no
âmbito da porção mais externa da Faixa Brasília. As unidades foram denominadas da
base ao topo: SM, R1, Q1, R2, Q2, S, A, R3, Q3, R4, PC (Figura 23).

Figura 23 - Estratigrafia do Grupo Paranoá. Fonte: Faria (1995).

3.3.2.1.1.1

Unidade MNPpr4

A unidade metarritmito argiloso ocorre por toda a área do empreendimento. Esta é
composta por intercalações de quartzitos finos e metassiltitos argilosos maciços (Figura
24 e Figura 25).
A maior proporção de material pelítico e a pequena espessura dos níveis arenosos são
importantes parâmetros para a classificação desta unidade na escala de afloramentos
e para sua distinção dos demais metarritmitos do Grupo Paranoá, na região do Distrito
Federal (ZEE-DF).
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Figura 24 - Quartzitos da unidade metarritmito argiloso na área do parcelamento.

Figura 25 - Metassiltito argiloso e maciço presente na área do parcelamento.

Grupo Bambuí
Conforme Freitas-Silva & Campos (1998), o Grupo Bambuí é representado por rochas
pelíticas depositadas em plataforma epicontinental estável, durante o Proterozóico.
Conforme estratigrafia definida por Dardenne (1978), este é dividido da base para o topo
nas formações Jequitaí, Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré, Serra
da Saudade e Três Marias.
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No Distrito Federal, o Grupo Bambuí pode ser subdividido em duas unidades litológicas,
referentes a base e ao topo da sequência. A base estratigráfica ocorre ao norte do DF,
sendo composta por pelitos, calcários e dolomitos correlacionados às formações Sete
Lagoas e Serra de Santa Helena. Já o topo da sequência ocorre na porção leste do
território, constituída por siltitos, folhelhos e arcóseos correlacionados as formações
Serra da Saudade e Formação Três Marias.
No de influência indireta, sendo representado pela sua unidade basal, composta por
uma sequência margosa e pelítica (metassiltitos e metafolhelhos) intercalada com lentes
de calcários e dolomitos. As rochas que compõem a litofácies apresentam baixo grau
metamórfico. No DF, a região da Fercal é o local com melhor representativa, sendo
representada por afloramentos em cortes de estradas e drenagens da região.contexto
geológico do empreendimento, o Grupo Bambuí aflora na porção norte da área
3.3.3 GEOMORFOLOGIA
A geomorfologia do Distrito Federal apresenta um importante controle litoestrutural. Em
escala regional, as grandes estruturas geológicas estão associadas a um padrão de
dobramento que formam domos e bacias. Essas estruturas são assimétricas e
controlam o padrão morfológico do relevo. Nos locais em que o acamamento6 das
rochas é mais suave, os processos denudacionais são menos atuantes. Já as camadas
com maior ângulo de inclinação são mais facilmente erodidas.
A composição das rochas está relacionada intrinsecamente a compartimentação
geomorfológica, assim como o controle estrutural. As Chapadas Elevadas são formadas
por níveis de quartzitos, enquanto que o compartimento de Bordas de Chapadas é
formado sobre metarritmitos. As porções intermediárias apresentam rochas de
composição pelítica, e, portanto, menos resistentes aos processos erosivos.
Os estudos de geomorfologia da região do Distrito Federal contam com um importante
acervo de trabalhos, entre os quais merecem destaque Novaes Pinto (1986ab, 1987 e
1994ab), Novaes Pinto & Carneiro (1984) e Martins & Baptista (1998).
3.3.3.1 Novaes Pinto

6

Acamamento - plano de separação de camadas contíguas em rochas sedimentares,

também designado estratificação.
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O trabalho de Novaes Pinto (1994a) diferenciou três principais macrounidades
geomorfológicas no Distrito Federal: Região de Chapadas, Região Dissecada de Vales
e Região Dissecação Intermediária (Tabela 6 e Figura 26).
Tabela 6 - Domínios e unidades geomorfológicas do Distrito Federal.

MACROUNIDADES

Região de Chapada
(A)
1.968 Km2 - 33,8%

Área de Dissecação
Intermediária (B)
1.793 Km² - 30,9%

Região Dissecada de
Vale (C)
2.053 Km² - 35,5%

UNIDADES
Chapada da Contagem (A1)
Chapada de Brasília (A2)
Chapada do Pipiripau (A3)
Chapada do divisor São
Bartolomeu-Preto (A4)
Chapada do divisor DescobertoAlagado (A5)
Depressão do Paranoá (B6)
Vale do Rio Preto (B7)
Do Curso Superior do Rio
Maranhão (C8)
Do Alto Curso do Rio São
Bartolomeu (C9)
Do Curso do Rio São Bartolomeu
(C10)
Do Alto Curso do Rio Descoberto
(C11)
Do Curso Superior do Rio
Descoberto (C12)
Do Alto Curso do Rio Alagado
(C13)
TOTAL

ÁREA
(Km²)
1.028
202
445

17,7
3,5
7,7

188

3,2

105

1,8

726

12,5

1.067

18,4

574

9,9

270

4,6

608

10,5

237

4,1

270

4,6

94

1,6

5.814

100,0

%

Fonte: (Novaes Pinto, 1994a)

Figura 26 - Domínios e unidades geomorfológicas do Distrito Federal. Fonte: Novaes Pinto,
1994a.
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Região de Chapadas
A região de Chapadas possui cotas topográficas elevadas e padrão de relevo plano
sustentado por quartzitos e metarritmitos arenosos do Grupo Paranoá. Os solos
predominantes são representados por latossolos espessos com estrutura granular que
confere a esses solos boa condutividade hidráulica e baixa capacidade de retenção de
água. Essas áreas são planas ou suavemente onduladas, características que,
associadas ao tipo de solo e a litologia, favorecem a percolação das soluções aquosas,
gerando um intemperismo químico intenso e profundo. Nessas áreas predominam os
processos de pedogênese sobre os processos de erosão e deposição.
Região Dissecada de Vale
Esta região corresponde às áreas com maior densidade de drenagens, as mais baixas
cotas, com maior amplitude de relevo e recobertas, essencialmente, por cambissolos e
neossolos. Os melhores exemplos da ocorrência deste compartimento no território do
Distrito Federal são os vales dos rios São Bartolomeu e Maranhão, onde as litologias
mais impermeáveis favorecem o desenvolvimento dos processos de transporte e
deposição sobre os de pedogênese.
Região Dissecada Intermediária
A região de Dissecação Intermediária corresponde aos locais fracamente dissecados,
drenados por pequenos córregos, sendo modelados sobre ardósias, filitos e quartzitos
(Depressão do Paranoá e Vale do rio Preto). Nos interflúvios ocorrem couraças,
latossolos e fragmentos de quartzo. Apresentam relevo suave ondulado e são
recobertas por latossolos na sua maior extensão, sendo que os cambissolos ocorrem
ao longo dos vales mais encaixados. Como no caso das chapadas, nesse
compartimento prevalecem os processos de pedogênese sobre o transporte e a
acumulação.
3.3.3.2 Martins & Baptista
A compartimentação geomorfológica do Distrito Federal, definida por Martins & Baptista
(1998) baseia-se nas características descritivas do relevo, mas precisamente na
altimetria e declividade. Como resultado, o Distrito Federal foi dividido em 5
compartimentos: Chapadas Elevadas ou Planaltos (20,41%), Rebordos (11,72%),
Escarpas (3,91%), Planos Intermediários (43,31%) e Planícies (19,24%), todos eles
relacionados com os diferentes processos morfodinâmicos: erosão, deposição e
pedogênese (Figura 27).
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Figura 27 - Compartimentação geomorfológica do Distrito Federal conforme Martins & Baptista
(1998).

Segundo Martins & Baptista (1998) as Chapadas Elevadas (Planaltos) são superfícies
elevadas e aplainadas, sustentadas por rochas metapsamíticas7 do Grupo Paranoá,
onde a pedogênese e o intemperismo químico predominam sobre os processos
denudacionais. Os Rebordos foram definidos como áreas de transição entre as
superfícies regionais de aplainamento, normalmente associadas a presença de
couraças. As Escarpas são consideradas rupturas abruptas do relevo, com maior
atividade dos processos erosivos. Os Planos Intermediários podem ser entendidos
como uma superfície residual de aplainamento, dissecada pelos principais rios da
região. As Planícies são áreas mais baixas do relevo associadas aos cursos d’água
mais importantes do DF. Nos compartimentos de Planos Intermediários e Planícies os
processos de deposição e pedogênese predominam sobre os erosivos.
Os compartimentos do Distrito Federal evoluem das Chapadas Elevadas para os Planos
Intermediários, e destes para as Planícies (MARTINS & BAPTISTA, 1998). Dessa forma,
as Chapadas Elevadas estão sendo degradadas em suas bordas, para aumentar
gradativamente a superfície dos Planos Intermediários, e estes, por sua vez, também
estão sendo degradados para dar lugar às Planícies (idem). Em algumas porções, as
Chapadas Elevadas evoluem diretamente para as Planícies. Nesses casos, o potencial
erosivo é mais intenso em função da presença de Escarpas (ibidem).

7

Metapsamítica - Sufixo “meta” referente ao metamorfismo de baixo grau de rochas

sedimentares. Nesse caso é referente ao metamorfismo de rochas arenosas
(psamíticas).
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3.3.3.3 Geomorfologia Local
A compartimentação geomorfológica do Distrito Federal utilizada nesse estudo é a
proposta do Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF). A mesma
integra e adapta as compartimentações do relevo apresentadas por Novaes Pinto
(1994ab) e Martins & Baptista (1998).
Nesse contexto, o empreendimento está inserido na região de Escarpa e sua área de
influência indireta abrange a unidade de Vale Dissecado, na sua porção norte (
Figura 28).

Figura 28 - Geomorfologia do empreendimento e sua área de influência indireta.

3.3.3.4 Declividade
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A declividade da área de estudo foi gerada a partir de Modelo Digital do Terreno (MDT)
que,

por

sua

vez,

se

deu

a

partir

de

levantamento

topográfico.

A

Figura 29 representa a declividade gerada para a área.

Figura 29 - Declividade gerada para a área do empreendimento.
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Conforme a classificação da Embrapa (1999), o relevo do parcelamento é caracterizado
como ondulado a forte ondulado, com declividade variando de 10% a maior que 30%.
O empreendimento apresenta risco ao desenvolvimento de processos erosivos, que
deverão ser monitorados devido a morfologia do relevo e pelas características
pedológicas dos cambissolos (
Figura 30). As porções mais escarpadas possuem declividades superiores a 30%,
abrangendo o curso d’água Capão Seco. (
Figura 31).

Figura 30 - Relevo forte ondulado na área do parcelamento.
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Figura 31 - Área escarpada que abrange o córrego Capão Seco.

3.3.4 PEDOLOGIA
A pedologia, do ponto de vista antrópico, é elemento fundamental para o planejamento
de atividades e com papel muito importante dentro do ciclo hidrológico. Os solos
funcionam como reservatório natural de águas para as plantas e atuam também como
agente regulador do escoamento superficial e subsuperficial.
As propriedades físicas dos solos relacionadas a outros parâmetros naturais
(vegetação, geologia, clima e relevo) auxiliam na gestão ambiental. Essa correlação é
de extrema importância para o subsídio ao manejo de seu uso e ocupação por meio da
avaliação e interpretação da estabilidade do substrato.
A análise física possibilita conhecer as características dos solos, auxiliando na definição
de sistemas eficientes de manejo. As partículas do solo são classificadas de acordo com
o tamanho dos grãos: areia (0,06 a 2,0 mm), silte (0,002 a 0,06 mm) e argila (menor que
0,002 mm). Essa proporção do tamanho das partículas é determinante para a definição
da textura do solo e, consequentemente, para a avaliação de diversos aspectos
(capacidade de armazenamento de água, drenagem, erodibilidade).
As características físicas dos solos, associada aos diferentes usos, a declividade do
terreno e aos parâmetros hidrogeológicos são componentes importantes para a
avaliação da susceptibilidade à erosão. Além disso, os diferentes fatores antrópicos são
relevantes na análise qualitativa dos processos erosivos, pois a partir destes pode-se
verificar a real situação dos impactos gerados sobre o substrato pedológico.
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No Distrito Federal, os latossolos representam 54,48% do território, incluindo o latossolo
vermelho (38,65%) e latossolo vermelho-amarelo (15,83%). O primeiro ocorre nos topos
das chapadas, divisores principais de bacias com topos planos, na depressão do
Paranoá e na Bacia do Rio Preto. Já o segundo ocorre, principalmente, nas bordas de
chapada e divisores, em superfícies planas, abaixo dos topos da Chapada da
Contagem, sempre adjacente à classe dos latossolos vermelhos.
As vertentes das bacias dos rios Maranhão, Descoberto e São Bartolomeu e as
encostas com declividades mais elevadas, a depressão do Paranoá e a Bacia do Rio
Preto são caracterizadas pela ocorrência dos cambissolos (31,02%).
O restante das classes cobre 9,06% do total no DF, sendo representadas por: argissolos
(4,09%), típicos na Bacia do Maranhão; chernossolos avermelhados (0,09%)
associados aos argissolos; solos aluviais (0,19%) em porções restritas dos vales dos
rios Preto e Maranhão; solos hidromórficos indiscriminados (4,16%) ao longo de
córregos e nascentes dos principais rios; neossolos quartzarênicos (0,53%) típicas do
rebordo de chapadas e os plintossolos.
3.3.4.1 Pedologia Local
A caracterização pedológica do empreendimento foi baseada no mapeamento de solos
realizado pela Embrapa e comprovado em trabalho de campo. Desta forma, foi
identificada somente a classe dos cambissolos, em relevo localmente declivoso (

Figura 32).
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Figura 32 - Pedologia do empreendimento e sua área de influência indireta.

Os cambissolos são solos pouco desenvolvidos, ocorrem em perfis rasos (menores que
70 cm), apresentam coloração amarelada, são moderadamente a bem drenados,
associados com fragmentos líticos de quartzo no horizonte Bi (
Figura 33). Normalmente ocorrem integrados aos afloramentos rochosos presentes na
área de estudo.
Esta classe pedológica ocorre nos compartimentos de relevo com maior declividade e
nas vertentes mais movimentadas, sendo muito susceptíveis à erosão. O grau de
erodibilidade é variável, dependendo da sua profundidade, os mais rasos tendem a ser
mais susceptíveis, devido à presença de camada impermeável, representada pelo
substrato rochoso, do teor de silte e do gradiente textural.
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Figura 33 - Perfil raso de cambissolo presente na área de estudo. Notar fragmentos de quartzo
no horizonte diagnóstico Bi.

Susceptibilidade à Erosão
A erosão é um processo natural de desagregação, transporte e deposição de
fragmentos de rochas e sedimentos. Os processos climáticos contribuem para a
modelagem da superfície terrestre.
O uso e a ocupação do solo também influenciam nas características dos solos, onde
terrenos desnudos e sobre intensa ação antrópica têm seus processos erosivos
favorecidos.
Conforme Alvarenga e Souza (1997), a erosão depende da susceptibilidade erosiva dos
solos, ou seja, da sua erodibilidade. Alguns fatores controlam as taxas de perda de solo
tais como, textura, estrutura, teor de matéria orgânica, profundidade e presença de
cobertura vegetal. A erodibilidade varia em função da infiltração e da resistência quanto
à remoção e transporte de partículas (LAL, 1988).
Neste contexto, a susceptibilidade à erosão do empreendimento foi estimada através do
cruzamento das informações pedológicas, de declividade e do uso do solo e cobertura
vegetal.
3.3.4.1.1.1.1 Tipos de solo
As principais variáveis relacionadas aos solos que influenciam a erosão são a textura,
a profundidade e a permeabilidade. Desta forma, cada classe pedológica apresenta uma
predisposição natural à erosão.
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Nos cambissolos, a drenagem ineficiente e o relevo mais declivoso impedem a
estabilidade do substrato e, consequentemente, os processos erosivos são mais
atuantes.
3.3.4.1.1.1.2 Declividade
A declividade é um fator a ser considerado na análise erosiva, pois quanto mais íngreme
for a encosta, mais sujeita ao desenvolvimento de processos erosivos lineares do tipo
sulcos e ravinas.
Neste contexto, o relevo é o conjunto de formas que modela a superfície da crosta
terrestre. De acordo com a Embrapa (1999), este pode ser classificado em função da
declividade, do comprimento da encosta e da configuração superficial dos terrenos, que
afetam as formas topográficas de áreas de ocorrência dos solos. A Embrapa reconhece
as seguintes classes de declividade:
•

Relevo Plano: 0 - 3%;

•

Relevo Suave Ondulado: 3 - 8%;

•

Relevo Ondulado: 8 - 20%;

•

Relevo Forte Ondulado: 20 - 45%;

•

Relevo Montanhoso: 45 - 75%;

•

Relevo Escarpado: > 75%.

Por intermédio das curvas de nível, foi obtido o mapa de declividade a partir do Modelo
Digital do Terreno (MDT). As classes de declividade foram definidas segundo o tipo de
relevo existente, ponderando-as de acordo com a predisposição a erosão e ao
transporte de partículas (Tabela 7).
Tabela 7 - Classes de declividade e respectivos pesos quanto a susceptibilidade a erosão.

Declividade (%)
0-3
3-8
8 - 20
20 - 45
> 45

Peso
1
2
3
4
5

3.3.4.1.1.1.3 Cobertura vegetal e uso do solo
Segundo Guerra (1998), a cobertura vegetal e os diferentes usos influem nos processos
erosivos através dos efeitos na energia cinética da chuva e da formação de húmus dos
solos, que por sua vez age no teor e estabilidade dos agregados. A cobertura vegetal
intercepta e diminui o impacto das gotas de chuva, impedindo, dessa forma uma maior
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remoção dos horizontes superficiais do solo. Ademais, diferentes tipos de uso acarretam
diferentes tipos de compactação.
O uso e ocupação do solo é um componente importante quanto à dinâmica dos
processos erosivos. Dessa forma, quanto maior o porte da cobertura vegetal, menor a
suscetibilidade erosiva (SALOMÃO, 2012). Em contrapartida, a atividade antrópica
indica diretamente as áreas mais sujeitas à erosão laminar, uma vez que o uso intensivo
e inadequado aumenta o potencial de perdas de solo (idem).
O uso do solo e cobertura vegetal do empreendimento foi gerado a partir dos trabalhos
de campo e da interpretação de ortofotos (Figura 34). A

Tabela 8 apresenta as classes definidas e seus respectivos pesos na metodologia.

Página 59 de 131

Figura 34 - Uso do solo e cobertura vegetal gerado para o parcelamento.

Tabela 8 - Uso do solo e cobertura vegetal e pesos associados.

Uso do solo e Cobertura Vegetal

Peso

Mata de galeria

1

Cerrado Sentido Restrito

1

Pastagem

2

Área antropizada

3

3.3.4.1.1.1.4 Intervalos e Classes de Suscetibilidade Erosiva
A análise de risco erosivo, primeiramente, considerou os parâmetros de declividade e
pedologia. A partir dos pesos associados foi feita a média aritmética e como resultado,
um índice representando a susceptibilidade erosiva natural. A partir do resultado, os
pesos para os diferentes usos do solo na área de estudo também foram ponderados
pela média aritmética. Por fim, após a compilação dos dados, se deram os seguintes
intervalos para a classificação quanto à suscetibilidade à erosão (Tabela 9).
Tabela 9 - Intervalos para classificação quanto a Susceptibilidade Erosiva.

Susceptibilidade Erosiva
Intervalos
Baixa
1,0 - 1,9
Média
2,0 - 2,9
Alta
3,0 - 3,9
Muito Alta
≥ 4,0
O resultado gerado mostra as áreas com maior risco erosivo, relacionadas às porções
de maior declividade e aos cambissolos, presentes na área do empreendimento. Essas
classes de solos apresentam menor estabilidade, devido à baixa capacidade de
infiltração e declividade acentuada e, por sua vez, acarretam em um maior transporte
de partículas.
Algumas porções de mata de galeria e cerrado foram consideradas com alto risco
erosivo devido ao relevo mais escarpado. No limite leste do parcelamento, o córrego
Capão Seco apresenta declividades superiores a 30%, contudo a presença de
vegetação natural mantém a estabilidade das encostas e controla desmoronamentos e
erosões mais severas.
As porções com risco erosivo moderado ocorrem associada as áreas de vegetação
natural ou pouco alteradas. Os locais apresentam relevo menos movimentado em
relação a outras porções da área do parcelamento, com declividade variando de 0 a
20% de inclinação.
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3.3.5 RECURSOS HÍDRICOS
3.3.5.1 Hidrografia
O Distrito Federal é drenado por cursos d’água pertencentes a três regiões hidrográficas
importantes no contexto nacional: São Francisco (Rio Preto), Tocantins/Araguaia (Rio
Maranhão) e Paraná (rios São Bartolomeu e Descoberto). Os rios do DF são de planalto,
sendo as principais bacias identificadas por um padrão de drenagem radial. Pela
disposição da drenagem, observa-se que dois cursos de água são delimitadores do
território do Distrito Federal: a Leste, o rio Preto; e, a Oeste, o rio Descoberto.
A altitude dos divisores de água é da ordem de 1.200/1.300 m. Na separação entre as
Regiões Hidrográficas Tocantins/Araguaia e Paraná predominam vertentes formadas
por chapadas, enquanto nos limites entre as bacias do Paraná e São Francisco a
ocorrência mais comum no relevo são serras. Devido às características de rios de
planalto, que cortam toda região do Distrito Federal, é típica a ocorrência de perfis
escalonados por zonas de rápidas corredeiras, ou mesmo grandes quedas d’água. Em
função das condições favoráveis dos solos, da topografia e do clima, a grande maioria
dos cursos da rede de drenagem local conta com regime perene.
Conforme o Plano de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal (PGIRH, 2012), a rede hidrográfica do Distrito Federal é dividida em regiões,
bacias e sub-bacias hidrográficas (Tabela 10).
Tabela 10 - Regiões Hidrográficas, Bacias Hidrográficas e Unidades Hidrográficas localizadas
no Distrito Federal.

REGIÃO HIDROGRÁFICA

BACIA HIDROGRÁFICA

Rio São Bartolomeu
Bacia do Paraná

Lago Paranoá

UNIDADE
HIDROGRÁFICA
Alto Rio São Bartolomeu
Baixo Rio São Bartolomeu
Médio Rio São Bartolomeu
Ribeirão Cachoeirinha
Ribeirão Maria Pereira
Ribeirão Papuda
Ribeirão Saia Velha
Ribeirão Santana
Ribeirão Sobradinho
Ribeirão Taboca
Rio Pipiripau
Córrego Bananal
Lago Paranoá
Riacho Fundo
Ribeirão do Gama
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REGIÃO HIDROGRÁFICA

BACIA HIDROGRÁFICA

Rio Descoberto

Rio Corumbá
Rio São Marcos

Bacia do São Francisco

Rio Preto

Bacia do Tocantins Araguaia

Rio Maranhão

UNIDADE
HIDROGRÁFICA
Ribeirão do Torto
Baixo Rio Descoberto
Médio Rio Descoberto
Ribeirão das Pedras
Ribeirão Engenho das
Lajes
Ribeirão Rodeador
Rio Descoberto
Rio Melchior
Ribeirão Ponte Alta
Rio Alagado
Rio Santa Maria
Alto Rio Samambaia
Alto Rio Preto
Córrego São Bernardo
Ribeirão Extrema
Ribeirão Jacaré
Ribeirão Jardim
Ribeirão Santa Rita
Rio Jardim
Alto Rio Maranhão
Ribeirão da Contagem
Rio da Palma
Rio do Sal
Rio Palmeiras
Rio Sonhim

Fonte: PGIRH (2012).

No contexto hidrográfico do Distrito Federal, o empreendimento está inserido na Região
Hidrográfica da Bacia do Tocantins/Araguaia, na Bacia Hidrográfica do Rio Maranhão e
na Sub-bacia Hidrográfica do Ribeirão da Contagem.
A Bacia Hidrográfica do Rio Maranhão abrange o limite norte do Distrito Federal e parte
do Estado de Goiás, apresentando como limites a sul as bacias dos rios Descoberto,
São Bartolomeu e Lago do Paranoá. Os seus principais afluentes são os rios Palmeiras,
Palmas e do Sal, além dos ribeirões Sonhim, Contagem, Pedreiras, Cafuringa e Dois
Irmãos.
O controle das vazões é determinado parcialmente pelas precipitações, sendo que as
cheias coincidem com o período do verão quente e chuvoso que ocorre de outubro a
março. O período de maior índice pluviométrico é o momento no qual o solo apresenta
reposição dos estoques de água e passa a ter excedentes. Já a estiagem coincide com
o período de inverno frio e seco, que ocorre de abril a setembro, e as nascentes são
alimentadas pelos reservatórios subterrâneos.
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Esta bacia é considerada de baixa influência antrópica, onde os principais focos de
poluição se encontram perto de mineradoras e cascalheiras na região do Ribeirão da
Contagem, na Região Administrativa da Fercal - RA XXXI (PGIRH, 2012).
Conforme o PGIRH (2012), a análise de qualidade de água da Bacia do Rio Maranhão
foi realizada com base na estação de monitoramento da Contagem, operada pela
CAESB. Os resultados mostraram que 80% dos parâmetros analisados encontram-se
em sua maioria dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005
para a corpos d’água classe 1, excetuando-se os parâmetros oxigênio dissolvido (OD),
cor e pH, os quais estão de acordo com os corpos hídricos de classe 2.
3.3.5.2 Hidrogeologia
O Distrito Federal está inserido em um alto regional que não apresenta grandes
drenagens superficiais, caracterizando um divisor natural de três grandes bacias
hidrográficas.

Assim,

as

águas

subterrâneas

têm

função

indispensável

no

abastecimento dos parcelamentos que não são contemplados pelo Sistema Integrado
de Abastecimento da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
(Caesb).
Segundo Campos (2004), no DF, onde a geologia é caracterizada por rochas
metamórficas, recobertas por espessos solos, podem ser diferenciados dois grandes
grupos de aqüíferos, que correspondem à classificação maior dos reservatórios
subterrâneos de água: Domínio Poroso - relacionado ao manto de intemperismo com
até 50 metros de espessura - e Domínio Fraturado - representado pelas zonas
fraturadas nas rochas proterozóicas. Conforme Campos & Freitas-Silva (1998), a Tabela
11 apresenta as vazões médias de cada Domínio, Sistema e Subsistema aqüífero do
Distrito Federal.
Tabela 11 - Vazão média, em L/h, de cada Domínio, Sistema e Subsistema aqüífero do DF.

AQUÍFERO (Sistema/Subsistema)
MÉDIAS DAS VAZÕES (L/h)
AQUÍFEROS DO DOMÍNIO POROSO
SISTEMAS P1, P2, P3 e P4
< 800
AQUÍFEROS DO DOMÍNIO FRATURADO
SISTEMA PARANOÁ
Subsistema S/A
12.500
Subsistema A
4.000
Subsistema Q3/R3
12.000
Subsistema R4
6.000
Subsistema PPC
9.000
SISTEMA CANASTRA
Subsistema F
7.500
Subsistema F/Q/M
33.000
SISTEMA BAMBUÍ
5.500
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SISTEMA ARAXÁ

3.000

Fonte: Campos & Freitas-Silva (1998).

Domínio Poroso
O Domínio Poroso é caracterizado por aqüíferos livres e contínuos lateralmente,
homogêneos, rasos, sendo os parâmetros hidrodinâmicos (K, T e S) diretamente
proporcionais à espessura dos solos e a sua porosidade/permeabilidade (CAMPOS,
2004).
A água subterrânea envolvida nos aqüíferos porosos é armazenada nos espaços vazios
totais intergranulares (porosidade) dos constituintes dos solos ou das rochas alteradas
(saprolito) e nos materiais acumulados em calhas de drenagens (aluviões),
correspondendo às águas subterrâneas rasas.
Esse domínio aqüífero apresenta particularidades devido ao fato de representar a
transição entre a zona vadosa (incluindo a região onde ocorrem as interações entre o
meio externo e os aqüíferos) e a zona saturada do aqüífero (águas mais profundas).
Essa porção também inclui a região onde se originam os processos de recarga dos
aqüíferos (rasos e profundos) a partir da infiltração pluviométrica. Uma importância
adicional desse domínio está vinculada à manutenção da perenidade de drenagens no
período de recessão de chuvas.
A espessura saturada (b) e a condutividade hidráulica (K) são as características mais
importantes na determinação da disponibilidade hídrica, sendo que ambas são
diretamente controladas pela geologia e pela geomorfologia de seu substrato. Em
função desses parâmetros, o Domínio Poroso é dividido em quatro sistemas, todos
caracterizados como aqüíferos suspensos, com relação aos aqüíferos fraturados: P1,
P2, P3 e P4. Os três primeiros são espessos e possuem condutividades hidráulicas,
respectivamente, alta, média e baixa, e o último é raso, com baixa condutividade
hidráulica.
Domínio Fraturado
Os aqüíferos do domínio fraturado localizam-se no meio rochoso, onde a água
subterrânea fica armazenada nos espaços resultantes de descontinuidades planares,
ou seja, planos de fraturas, microfraturas, diaclases, juntas, zonas de cisalhamento e
falhas, denominados de porosidade secundária. No Distrito Federal, o substrato rochoso
é representado por sedimentos metamorfisados - rochas de idade proterozóica -
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metarritmitos do Grupo Paranoá) -

a porosidade primária foi obliterada pela

recristalização de minerais e cimentação.
Desta forma, os parâmetros hidráulicos são proporcionais à densidade das anisotropias
nas rochas subjacentes, quanto maior a densidade de fraturas maior serão os valores
de condutividade hidráulica (K) e coeficiente de armazenamento (S).
Os aqüíferos do domínio fraturado por estarem restritos a zonas que variam de alguns
metros a centenas de metros são livres ou confinados, de extensão lateral variável e
restrita, fortemente anisotrópicos e heterogêneos, compondo o sistema de águas
subterrâneas profundas.
O potencial hidrogeológico é controlado principalmente pela densidade das
descontinuidades do corpo rochoso. Devido a pressão litostática em maiores
profundidades, os planos abertos do meio rochoso tendem a fecharem e,
consequentemente, ocorre a diminuição da disponibilidade hídrica e condutividade
hidráulica dos aquíferos.
A incidência de poços secos ou de baixas vazões é maior em materiais pelíticos metassiltitos e ardósias - devido a seu comportamento plástico, enquanto os quartzitos
apresentam um comportamento rúptil, o que favorece a implantação de sistemas de
fraturas e falhas.
A recarga dos aqüíferos fraturados ocorre através da infiltração laminar da água de
chuva retida no sistema poroso adjacente, percolando para o sistema fissural. Esta ação
é favorecida pela atitude verticalizada das fraturas de rochas psamíticas (arenosas).
Assim, as águas subterrâneas possuem menor propensão à contaminação, uma vez
que o domínio sobreposto funciona como um filtro depurador natural, protegendo a
qualidade das águas mais profundas (CAMPOS, 2004). A morfologia do relevo, a
presença de cobertura vegetal, a espessura dos solos, sua condição de uso e
impermeabilização também são fatores importantes no controle da recarga dos
aquíferos fissurais.
Hidrogeologia local
Considerando a área de influência direta do empreendimento, o Domínio Poroso é
caracterizado pelo sistema P4, já o Domínio Fraturado é marcado pelo subsistema R4
do Sistema Paranoá.
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Figura 35 - Hidrogeologia do empreendimento

3.3.5.2.1.1

Domínio Poroso

3.3.5.2.1.1.1 Sistema P4
O Sistema P4 ocorre por todo o parcelamento, associado aos cambissolos e saprolitos
da área de estudo. As rochas alteradas são produtos do intemperismo físico-químico
dos metassiltitos da Unidade Metarritmito Argiloso do Grupo Paranoá. Este sistema está
localizado em relevo ondulado a escarpado, com predomínio dos processos erosivos
sobre os pedogenéticos.
Conforme Campos & Freitas-Silva (1998), os aquíferos do Sistema P4 são
caracterizados como intergranulares, descontínuos, livres e muito restritos lateralmente,
com importância hidrogeológica local relativa muito pequena devido à baixa
condutividade hidráulica (ibidem).

Página 66 de 131

3.3.5.2.1.2

Domínio Fraturado

3.3.5.2.1.2.1 Sistema Paranoá
3.3.5.2.1.2.1.1 Subsistema R4
Considerando a geologia do empreendimento, o Domínio Fraturado é representado pelo
Subsistema R4, que se caracteriza litologicamente por intercalações de rochas
metassiltitos e quartzitos do Grupo Paranoá.
Conforme Campos & Freitas-Silva (1998), este subsistema é composto por aquíferos
restritos lateralmente, descontínuos, livres e com condutividade hidráulica baixa. A
disponibilidade hídrica é mediana, onde poços tubulares profundos no DF apresentam
vazão média em torno de 6,5 m3/h (ibidem).
3.3.5.2.1.3

Ensaio de Infiltração

A infiltração é o fenômeno de penetração da água nas camadas do solo próximas à
superfície do terreno. A capacidade de infiltração é a quantidade máxima de água que
um solo, sob uma dada condição, é capaz de absorver na unidade de tempo por unidade
de área. O ensaio de infiltração realizado tem por objetivo determinar a condutividade
hidráulica de acordo com o perfil do solo.
Para realização do estudo, utilizou-se o método dos anéis concêntricos, que consiste
em dois anéis de diâmetros diferentes cravados e preenchidos com água para avaliar a
infiltração superficial, e o método open end hole que avalia a infiltração em diferentes
profundidades.
3.3.5.2.1.3.1 Metodologia
3.3.5.2.1.3.1.1 Método dos Anéis Concêntricos
Para realização desse teste é necessário que os anéis sejam cravados e fincados ao
solo, de forma que impossibilite vazamento. O vazamento da água para parte externa
dos anéis impede que a coluna d’água se estabilize e não permite a infiltração vertical.
O método consiste em preencher inicialmente o cilindro externo com água. Após alguns
minutos, deve-se preencher o cilindro interno de forma que a coluna d’água seja menor
que a do cilindro externo, com intuito de criar uma parede de umidade em torno do
cilindro interno, garantindo que a água se infiltre verticalmente, conforme ilustrado na
Figura 36.
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Figura 36 - Figura esquemática dos anéis em vista perspectiva transversal e em planta.

Após preencher o cilindro interno, deve-se medir a coluna d’água inicial do mesmo e
iniciar a medida do intervalo de tempo até a próxima medição, quando o nível d’água
diminuir significativamente.
O valor de condutividade hidráulica vertical que representa a capacidade de infiltração
em superfície é obtido a partir da equação, a seguir:

(

K= 1

) (I t ) ln(h h )

60000

Onde:
I - Profundidade de cravação (mm);
h0 - Coluna d'água inicial;
ht - Coluna d'água final;
∆t - Tempo decorrido para o rebaixamento entre h0 e ht (min);
K - Condutividade hidráulica (m/s).
3.3.5.2.1.3.1.2 Método “Open end Hole
Este método tem por objetivo caracterizar a condutividade hidráulica vertical em
diferentes profundidades. Para realização do método são realizados furos no solo com
auxílio de um trado manual de tal forma, que um cano de PVC de 100 mm de diâmetro
fique perpendicular em relação à superfície do solo. Os furos possuem profundidades
de 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m e 2,0 m.
Para desempenho do teste, o cano deve estar cravado para que não ocorra vazamento
pela lateral, a fim de proporcionar apenas a permeabilidade vertical no solo. No furo de
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2,0 metros é realizado um perfil de solo, em escala, com o objetivo de mostrar as
características físicas ao longo da profundidade.
No teste, os tubos são preenchidos com água (Figura 37). Inicialmente, não são
realizadas as medições a fim de saturar o solo e estabilizar a coluna d’água. Logo após,
se mede a altura da coluna d’água e se inicia a contagem do intervalo até a próxima
medição.

Figura 37 - Figura esquemática dos furos em vista perspectiva.

O valor de condutividade hidráulica vertical para cada profundidade, que representa a
capacidade de infiltração é obtido pela seguinte equação:

(

K = 2,303 R

4.t

) log(h hi)

Onde:
R - Raio interno do tubo (m);
h0 - Coluna d'água inicial;
hi - Coluna d'água final;
∆t - Tempo decorrido para o rebaixamento entre h0 e hi (s);
K - Condutividade hidráulica (m/s).
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3.3.5.2.1.3.1.3 Caracterização dos Pontos
Para caracterização da condutividade hidráulica da poligonal de estudo foram definidos
4 (quatro) pontos de amostragem, conforme a localização expressa na
Figura 38

Figura 38 - Localização dos pontos de amostragem realizados

Ponto 01
Este ponto apresenta relevo fortemente ondulado, baixa densidade arbórea, e
associado à pastagem (Figura 39). O tipo de solo é cambissolo.
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Durante a realização do ensaio de infiltração pelo método “Open end Hole”, a ocorrência
de fragmentos de rocha ao longo do perfil impediu a perfuração de maiores
profundidades (Figura 40 e Figura 41).

Figura 39 - Vista do local de experimentação do ponto 01.

Figura 40 - (A) Fragmentos de rochas presentes no horizonte superficial e (B) Falha na
execução do teste devido aos fragmentos de rocha no perfil.

Figura 41 - Perfil de solo de 50 cm do Ponto 01.

Ponto 02
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O local do teste do Ponto 02 apresenta as mesmas características do ponto anterior
(Figura 42). Durante a realização do ensaio de infiltração pelo método “Open end Hole”,
a elevada pedregosidade em 50cm de profundidade impediu a continuação da
perfuração (Figura 43 e Figura 44).

Figura 42 - (A) Vista do local de experimentação do ponto 02.

Figura 43 - (A) Falha durante a perfuração do Ponto 02 e (B) Pedregosidade encontrada ao
longo do perfil.

Figura 44 - Perfil de solo com 50 cm de profundidade (Ponto 02).

Ponto 03
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Ponto localizado em área de pastagem com relevo plano a ondulado (Figura 45).
Durante a tradagem foi atingido o contato entre o solo e o substrato rochoso, em
aproximadamente 80 cm de profundidade (Figura 46).

Figura 45 - (A) Vista do local de experimentação do ponto 03 e (B) Realização do ensaio do
método dos anéis concêntricos realizado no ponto 03

Figura 46 - Perfil de solo com 80 cm de profundidade (Ponto 03).

Ponto 04
Este ponto apresenta relevo ondulado com presença poucos indivíduos arbóreos
(Figura 47). Durante a perfuração dos furos para a realização do ensaio de infiltração
pelo método “Open end Hole”, foi verificado a ocorrência de fragmentos de líticos de
quartzo ao longo do perfil do solo. Desta forma, em aproximadamente 90cm de
profundidade não foi possível continuar a sondagem (Figura 48e Figura 49).
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Figura 47 - Vista do local de experimentação do ponto 04. Notar relevo ondulado no local de
amostragem.

Figura 48 - Fragmento lítico de quartzo encontrado durante a perfuração para a realização do
ensaio de infiltração pelo método “Open end Hole”.

Figura 49 - Perfil de solo com 90 cm (Ponto 04).

3.3.5.2.1.3.2 Resultados
As tabelas apresentam, respectivamente, os resultados do método dos anéis
concêntricos e do método “Open end Hole” para os testes realizados.
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Tabela 12 - Resultados do método dos anéis concêntricos para os testes realizados.

Medida
(mm)
1600
1950
1600
1800

Ponto
Ponto 01
Ponto 02
Ponto 03
Ponto 04

Tempo
(min)
10,58 (635s)
10,00 (600s)
15,00 (900s)
15,00 (900s)

Hi (mm)

Hf (mm)

I (mm)

Kv

111
140
120
136

95
129
110
103

90
55
90
70

3,68 x 10-7
1,25 x 10-7
1,45 x 10-7
3,60 x 10-7

Tabela 13 - Resultados do método “Open end Hole” para os testes realizados (faltam os pontos
01 e 02)

Ponto

Profundidade
(m)

Medida (mm)

Tempo (s)

Hi (mm)

Hf (mm)

0,5 m

1.194,0

2470

1085

681

0,8 m

1.100,0

2450

992

340

Ponto 03

6

5,46 x106

0,5 m
1,0 m
1,5 m
2,0 m

Observação 2 - Falha no teste devido a ocorrência de
fragmentos de rochas, o que impediu a perfuração em 1,5 e
2,0 metros.

2,0 m

3.3.5.2.1.4

2,36 x10-

Observação 1 - Falha no teste devido a ocorrência de
fragmentos de rochas, o que impediu a perfuração em 1,5 e
2,0 metros.
1,98 x101.124,0
1800
1004
755
6

1,5 m

Ponto 04

Kv

Área de recarga

Em escala regional, a recarga nos aquíferos é originária das águas pluviais, seja qual
for o percurso seguido (drenagens superficiais, lagos, lagoas ou irrigação). Cada
domínio hidrogeológico tem as suas particularidades de recarga, ditadas pelos
parâmetros que interferem no processo de infiltração da água superficial, assim como
pelos seus comportamentos hidrodinâmicos e hidrogeológicos.
No domínio poroso, os mecanismos hidráulicos de recarga estão diretamente
associados

às

diferentes

características

físicas

de

cada

local:

geológicas,

geomorfológicas, topográficas, pedológicas e hidrogeológicas (CAMPOS & FREITASSILVA, 1998).
O escoamento nos sistemas porosos está relacionado à variação da condutividade
hidráulica da zona não-saturada. Na zona saturada, a condutividade hidráulica
determina o fluxo laminar e a sua velocidade, sendo o aquífero do tipo P1 o de maior
significância, e P4 o de menor valor (ibidem).
Um aquífero fissural (fraturado) tem duas fontes distintas de alimentação: pelas chuvas
ou pelas águas superficiais. A água pluvial cai diretamente sobre os afloramentos ou
infiltra-se por intermédio do manto de cobertura. A intensidade da recarga dependerá,
portanto, do sistema poroso de cobertura, das características físicas e estruturais dos
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litotipos metamórficos, da posição geomorfológica e do contato entre os representantes
dos domínios.
Conforme Campos & Freitas-Silva (1998), para a avaliação das áreas preferenciais de
recarga no domínio fissural, devem ser considerados os seguintes aspectos:
Fatores favoráveis: condicionamento litológico (ex: quartzito ou metarritmito arenoso); e
características estruturais (predominância de sistemas rúpteis sobre os dúcteis,
frequência de descontinuidades não seladas e grau de cimentação pouco elevado).
Fatores limitantes: áreas com elevado potencial de perda de solo por erosão linear e/ou
laminar (avaliadas com base na integração de dados os mapas pedológico,
geomorfológico, de declividade e uso e ocupação dos solos); e áreas onde a cobertura
vegetal foi suprimida.
No Distrito Federal, o cruzamento das informações contidas nos mapas geológico,
geomorfológico, pedológico e de riscos de contaminação das águas subterrâneas,
possibilita a seleção de atuais áreas de recarga que devem ser preservadas (CAMPOS
& FREITAS-SILVA, 1998).
Considerando os aquíferos presentes na área de influência indireta e a geomorfologia
da região, as áreas de recarga para o empreendimento são relacionadas ao sistema P2
(Domínio Poroso) e ao subsistema R4 (Domínio Fraturado), condicionadas nas porções
de maior cota topográfica (900 e 1.000m), em relevo plano a suavemente ondulado e
com cobertura vegetal.
3.3.5.2.1.5
seca)

Áreas de Preservação Permanente e Canal de escoamento (Grota

Na área de estudo, além do trecho de preservação permanente associado ao córrego
Capão seco, também foi identificado um canal natural de escoamento superficial (grota
seca), conforme preconiza o Decreto Distrital nº 30.315, de 29 de abril de 2009
(DISTRITO FEDERAL, 2009), sendo considerado um canal natural intermitente.
Para este canal, foi definido como faixa de proteção uma área de buffer de 30 metros,
medida seu afastamento a partir do eixo do canal natural de escoamento superficial.
Optou-se por não adotar afastamentos laterais diferenciados ao longo de sua extensão,
em função das características físicas e bióticas verificadas em levantamento de campo.
Dessa forma, entende-se que atribuindo-se as mesmas condições em que nas Áreas
de Preservação Permanente – APP, a segurança hídrica estará garantida no que tange
à capacidade de suporte do canal.
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Ainda foi identificada na área uma antiga área de lagoa, que atualmente encontra-se
seca e sem utilização.

Figura 50 – Área de Preservação Permanente e canal de escoamento (Grota seca) com a
definição da faixa de proteção.

Figura 51 – área da antiga lagoa. Atualmente seca e sem utilização. Imagem Google Earth pro
(Ano: 2021)
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3.4 MEIO BIÓTICO
3.4.1 FAUNA
O estudo de fauna será tratado no âmbito de processo específico que contará com a
análise da Diretoria de Licenciamento VI, tendo em vista a validação de um Plano de
trabalho bem como emissão de Autorização Ambiental, quando couber.
3.4.2 FLORA
O Cerrado ocupa 25% da área total do país, estando presente em treze estados
brasileiros e no Distrito Federal (DF). É o segundo maior bioma brasileiro, superado
apenas pela Amazônia. Não obstante, é no Cerrado que se encontram as nascentes de
três grandes bacias hidrográficas brasileiras: Tocantins-Araguaia, São Francisco e
Paraná (RIBEIRO & WALTER, 1998).
O Cerrado apresenta grande variação na fisionomia, com formas florestais, savânicas e
campestres (RIBEIRO & WALTER, 1998). Segundo os mesmos autores, existem
diferentes tipos fitofisionômicos classificados nas formações florestais (cerradão, matas
secas, mata de galeria e mata ciliar), nas formações savânicas (cerrado sensu stricto,
parque cerrado, palmeirais e vereda) e nas formações campestres (campo limpo, campo
sujo e campo rupestre).
A fisionomia mais comum, que ocupa 70% do bioma, é o cerrado sensu stricto (EITEN,
1994), que é uma formação savânica caracterizada pela presença de árvores baixas,
inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, geralmente com
evidência de queimadas (RIBEIRO & WALTER, 1998). O cerrado sensu stricto ou
sentido restrito, por ocupar terrenos planos de solos profundos está desaparecendo,
devido às condições favoráveis que ele propicia para a agricultura mecanizável,
pecuária, construções civis e outras atividades antrópicas.
A ocorrência das matas de galeria está confinada aos fundos dos vales que definem
seus limites, os quais ocorrem geralmente com o campo limpo e, menos
frequentemente, com outras comunidades na região (FELFILI et al., 2001). As
comunidades florestais respondem a gradientes ambientais e se constituem assim de
laboratórios naturais onde, as relações vegetação-ambiente podem ser avaliadas
(SILVA JÚNIOR, 2001). Segundo Felfili et al. (2001), as matas de galeria contribuem
com 33% da riqueza fanerogâmica no Brasil Central, apesar de ocuparem área de cerca
de apenas 5% do território.
No Distrito Federal estão incluídos tributários de três grandes bacias hidrográficas no
Brasil, a bacia dos rios Araguaia-Tocantins, do rio São Francisco e do rio Paraná.
Página 78 de 131

Oliveira-Filho & Ratter (2000) concluíram que a florística das matas de galeria no DF se
assemelha àquela das florestas da bacia do rio Paraná. Recentemente, a comparação
de 21 levantamentos florísticos realizados em matas de galerias no DF mostrou que
independentemente da grande bacia hidrográfica a que pertençam, os níveis de
fertilidade e umidade dos solos regem os grupos em níveis de maior similaridade nessas
matas. Dentro de sub-grupos, inundáveis ou não, a proximidade geográfica foi fator
importante para a similaridade entre matas (SILVA JÚNIOR et al., 2001).
A cobertura original do cerrado brasileiro já foi reduzida em mais de 37% (Felfili et al.
2002) da sua área original, comprometendo muito a sua biodiversidade. Esse fato,
somado ao pequeno percentual de 1,1% da área legalmente declarados como Área de
Proteção Ambiental e aos 2,5% declarados como de Preservação Permanente, dão
ideia dos riscos de perda das informações sobre a florística da região (Felfili & Silva
Júnior 2001).
O Distrito Federal (DF), localizado na área nuclear do Bioma Cerrado, tem sofrido
acelerada ação depredatória dos recursos naturais. Em um período de 44 anos após o
início de sua ocupação, 73,8% da cobertura original de Cerrado já foram perdidos (Felfili.
2000).
Estimativas efetuadas em 1998 indicam a perda de cerca de 60% da cobertura vegetal
original (1953) ocupada por matas de galeria no Distrito Federal (DF) (UNESCO, 2000).
Atualmente restam alguns testemunhos de situações menos degradadas, alguns
destes, incluídos em áreas protegidas, que se tornaram ilhas de vegetação limitadas em
seu fluxo gênico e sujeitas aos efeitos de borda como plantas invasoras, aumento da
frequência de incêndios, dentre tantos outros (FELFILI, 2000).
3.4.3 METODOLOGIA
Para a realização da caracterização geral da paisagem e da fitofisionomia local, foi
abordado o histórico de ocupação e estado de conservação da vegetação atualmente.
No levantamento da flora observou-se três diferentes formações vegetais: uma área
antropizada com predomínio de espécies exóticas frutíferas, como manga (Mangifera
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indica) (Figura 52) e algumas áreas de pastagem, uma área de cerrado sentido restrito

(
Figura 53) e a mata de galeria do córrego Capão Seco na porção leste do
empreendimento.
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Figura 52. Área antropizada na poligonal do empreendimento

Figura 53. Área de cerrado sentido restrito na poligonal do empreendimento

Para a caracterização da flora, também foi consultado o estudo de Paula et al, 2009,
onde realizaram um levantamento da composição florística da vegetação natural do
cerrado sensu stricto e de um fragmento de mata de galeria de uma vertente do ribeirão
Dois Irmãos, localizadas na APA da Cafuringa.
Na área de cerrado sensu stricto, foi delimitada uma parcela retangular de 250 x 10m
(2.500m²) nas coordenadas geográficas 15º30’19”S e 48º06’18”W, e altitude entre 909
e 921m. A parcela de mata de galeria foi uma faixa de 10 x 500m (5.000m²). Nessas
parcelas, foram identificadas todas as espécies arbóreas, com diâmetro à altura do peito
(DAP) igual ou superior a 5cm.
A nomenclatura adotada para as famílias foi a do sistema de classificação de
angiospermas do Angiosperm Philogeny Group II (APG II 2003), adaptado por Souza &
Lorenzi (2005) para a flora brasileira. Foi utilizada a lista “Fanerógamas do Bioma
Cerrado” (Mendonça et al., 1998) e o Catálogo das Árvores Nativas de Minas Gerais
(Oliveira-Filho 2006), para confirmação da grafia, autoria e sinonímia dos nomes
científicos, uma vez que ambos seguem o sistema informatizado do Missouri Botanical
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Garden. Os nomes populares das espécies foram descritos, de acordo com o IBGE
(2002), Lorenzi (1992, 2002), Carvalho (2003), ou Maia (2002).
3.4.4 RESULTADOS
Segundo SEMARH, 2006, as espécies mais importantes na APA da Cafuringa, sendo
muitas consideradas raras e/ou ameçadas de estinção, são: aroeira (Miracrodruon
urumdeuva), amoreira (Maclura tinctoria), angico-branco (Albizzia niopoides), angelim
(Andira

vermifuga),

araribá

(Cetrolobium

tomentosum),

balsamo

(Myroxylon

peruiferum), banha-de-galinha (Swartzia acutifolia), cedro (Cedrela fissilis), chichá
(Sterculia striata), feijão-cru (Platymiscium floribundum), cerejeira, imburana (Amburana
cearensis), garapa (Apuleia leiocarpa), jatobás (Hymenaea courbaril e Hymenaea
martiana), jequitibá (Cariniana estrellensis), ipê-amarelo (Tabebuia serratifolia), ipê-roxo
(Tabebuia impetiginosa), peroba-rosa (Aspidosperma pyrifolium), tapioca (Tabebuia
roseo-alba), tamboril (Enterolobium contortisiliquium).
Outras espécies como o angico-vermelho (Anadenanthera colubrine), canjerana
(Cabralea canjerana), copaiba (Copaifera longsdorfii), jenipapo (Genipa brasiliense),
gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium), mamoninha, mulher-pobre (Dilodendron
bipinatum), mutamba (Guazuma ulmifolia), pau-marfim (Agonandra brasiliensis), paupombo (Tapirira guianensis), pente-de-macaco, pau-de-jangada (Apeiba tiborbou),
podocarpus (Podocapus brasiliensis) são espécies arbóreas e/ou arbustivas contidas
nas matas ciliares, matas de galerias e matas contínuas sobre solos calcários.
Paula et al. (2009) encontraram 100 indivíduos arbóreos no cerrado sensu stricto,
pertencentes a 25 espécies. Na mata de galeria foram amostrados 155 indivíduos,
distribuídos em 50 espécies.
Os 100 indivíduos arbóreos do cerrado sensu stricto foram analisados em função do
DAP médio aritmético e área basal, apresentando respectivamente os valores de
8,96cm e 3,40m².ha-1. Felfili et al. (2004) aferiram em três áreas de cerrado sensu stricto
na região do Distrito Federal valores entre 5,79 e 10,76m2.ha-1. Para um fragmento de
cerrado sensu stricto na APA do Paranoá (DF) foi descrita uma área basal de 9,53m².ha1

(Assunção e Felfili, 2004). Rezende et al. (2006) registraram 6,23m2.ha-1 para uma

área semelhante na Fazenda da Universidade de Brasília (DF). Paula et al. (1998)
estudando três hectares de cerrado sensu stricto no Estado do Maranhão, registraram
áreas basais entre 6,15 e 6,67m2.ha-1. Comparando as áreas basais encontradas na
literatura, se evidencia que a do cerrado sensu stricto da área analisada é muito baixa.
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Outro dado observado por Paula et al. (2009) foi a evidência a área analisada é
composta por uma comunidade vegetal de pequeno porte, uma vez que 88% dos
indivíduos arbóreos apresentaram DAP médio inferior a 11cm.
De forma semelhante ao cerrado sensu stricto, a análise dendrométrica das árvores da
mata de galeria resultou em área basal de 2,67m2 para 155 indivíduos arbóreos. Por
estimativa esse valor para hectare corresponderia a 5,34m2.ha-1. Estes valores são
baixos quando comparados com outras áreas de matas de galeria localizadas
relativamente próximas à área de estudo, como demostra Imaña-Encinas et al. (1995)
nas matas do córrego dos Macacos (26,44m2.ha-1), Paula et al. (1993) no córrego
Capãozinho (21,0m2.ha-1), Paula et al. (1990) para o rio São Bartolomeu (23,93m2.ha-1)
e Silva Júnior, (2005) no rio Pitoco (38,2m2.ha-1). O baixo valor em termos de área basal
se explica em função da região ter sofrido forte intervenção antrópica no passado.
A Tabela 14 apresenta as espécies de possível ocorrência na área do empreendimento
que foram listadas em estudos realizados na APA da Cafuringa e no EIA/RIMA do Setor
Habitacional Região dos Lagos e Grande Colorado.
Tabela 14 - Lista da flora arbórea de provável ocorrência na área do empreendimento

Família Botânica
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Annonaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Arecaceae
Arecaceae
Bignoniaceae
Burseraceae
Burseraceae
Cecropiaceae
Celastraceae
Celastraceae
Chrysobalanaceae
Chrysobalanaceae
Clusiaceae
Combretaceae
Compositae
Connaraceae
Cunoniaceae
Dichapetalaceae
Dilleniaceae
Ebenaceae
Erythroxylaceae
Erythroxylaceae

Nome Científico
Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng.
Tapirira guianensis Aubl.
Xylopia brasiliensis Spreng.
Aspidosperma discolor A.DC.
Aspidosperma subincanum Mart. ex A. DC.
Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson
Geonoma pohliana Mart.
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.)
Mattos
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand
Protium spruceanum (Benth.) Engl.
Cecropia pachystachya Trécul
Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm.
Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don
Licania apetala (E.Mey.) Fritsch.
Hirtella glandulosa Spreng.
Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.
Terminalia glabrescens Mart.
Piptocarpha macropoda (DC.) Baker
Connarus suberosus Planch.
Lamanonia ternata Vell.
Tapura amazonica Poepp. & Endl.
Curatella americana L.
Diospyros hispida A.DC.
Erythroxylum daphnites Mart.
Erythroxylum suberosum A. St.-Hil.

Nome Popular
Gonçalo-alves
Pau-pombo
Canela-de-veio

Imbaúba
Bacupari
Bacupari
Ajuru

Capitão
Candeia
Guaperê
Pau-de-bicho
Olho-de-boi
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Família Botânica
Nome Científico
Nome Popular
Erythroxylaceae
Erythroxylum vacciniifolium Mart.
Euphorbiaceae
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg.
Iricurana
Euphorbiaceae
Hyeronima alchorneoides Allemão
Urucurana
Euphorbiaceae
Maprounea guianensis Aubl. var.
Cascudinho
Euphorbiaceae
Pera glabrata (Schott) Baill.
Cinta-larga
Euphorbiaceae
Richeria grandis Vahl
Santa-rita
Euphorbiaceae
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Leiteiro
Flacourtiaceae
Casearia grandiflora Cambess.
Icacinaceae
Emmotum nitens (Benth.) Miers
Faia
Lauraceae
Cryptocarya aschersoniana Mez
Louro-precioso
Lauraceae
Ocotea pomaderroides (Meisn.) Mez
Canela
Lauraceae
Ocotea spixiana (Nees) Mez
Canela-preta
Lauraceae
Persea fusca Mez var. Fusca
Leg. Caesalpinioideae Acosmium glaziovianum (Harms) Yakovlev
Leg. Caesalpinioideae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
Leg. Caesalpinioideae Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.
Garapa
Leg. Caesalpinioideae Bauhinia rufa (Bong.) Steud.
Leg. Caesalpinioideae Bowdichia virgilioides Kunth
Leg. Caesalpinioideae Copaifera langsdorffii Desf.
Copaíba
Leg. Caesalpinioideae Hymenaea courbaril L. var. stilbocarpa (Hayne) Jatobá
Lee & Langenh.
Leg. Caesalpinioideae Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne
Leg. Caesalpinioideae Sclerolobium paniculatum Vogel var.
Carvoeiro
rubiginosum
Leg. Caesalpinioideae Machaerium opacum Vogel
Leg. Mimosoideae
Inga alba (Sw.) Willd.
Ingá
Leg. Mimosoideae
Inga nobilis Willd.
Ingá
Leg. Mimosoideae
Inga vera Willd. subsp. affinis (DC.)
Ingá
T.D.Pennington
Leg. Papilionoideae Lonchocarpus sp.
Leg. Papilionoideae Ormosia arborea (Vell.) Harms
Olho-de-boi
Leg. Papilionoideae Platypodium elegans Voge
Amendoim-do-campo
Malpighiaceae
Byrsonima coccolobifolia Kunth
Malpighiaceae
Byrsonima crassa Nied.
Malpighiaceae
Byrsonima intermedia A. Juss.
Malvaceae
Luehea divaricata Mart.
Melastomataceae
Miconia chamissois Naudin
Mexeriquinha
Melastomataceae
Miconia cuspidata Naudin
Monimiaceae
Siparuna guianensis Aubl.
Capitiú
Moraceae
Pseudolmedia laevigata Trécul
Bapeba-branca
Moraceae
Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger, Lanjow Espinheiro
& W.Boer
Myristicaceae
Virola sebifera Aubl.
Virola
Myrsinaceae
Cybianthus detergens Mart.
Myrsinaceae
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Capororoca
Myrtaceae
Eugenia dysenterica DC.
Myrtaceae
Gomidesia lindeniana O. Berg.
Myrtaceae
Myrcia rostrata DC.
Folha-miúda
Myrtaceae
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.
Goiaba-brava
Myrtaceae
Myrtaceae sp.
Myrtaceae
Psidium longipetiolatum Legrand
Araçá-do-mato
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Família Botânica
Myrtaceae
Nyctaginaceae
Nyctaginaceae
Nyctaginaceae
Ochnaceae
Olacaceae
Oleaceae
Palmae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Salicaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae

Nome Científico
Siphoneugena densiflora O.Berg
Guapira graciliflora (Mart. ex J.A.Schmidt)
Lundell
Guapira opposita (Vell.) Reitz
Neea theifera Oerst.
Ouratea spectabilis (Mart. & Engl.) Engl.
Heisteria ovata Benth.
Linociera sp
Euterpe edulis Mart.
Amaioua guianensis Aubl.
Cordiera macrophylla Kuntze.
Faramea hyacinthina Mart.
Ixora syringiflora (Schltdl.) Müll.Arg.
Palicourea rigida Kunth
Casearia grandiflora Cambess.
Casearia sylvestris Sw. var. sylvestris
Matayba elaeagnoides Radlk. {sul-americana}
Matayba guianensis Aubl.
Micropholis grandiflora Aubrév.
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni

Simaroubaceae
Symplocaceae
Verbenaceae
Tiliaceae
Vochysiaceae
Vochysiaceae
Vochysiaceae

Simarouba versicolor A.St.-Hil.
Symplocos mosenii Brand
Aegiphila paraguariensis Briq.
Luehea paniculata Mart. & Zucc.
Callisthene major Mart. var. major
Qualea dichotoma (Mart.) Warm.
Vochysia tucanorum (Spreng.) Mart.

Nome Popular
Guamirim
João-mole
João-mole

Açai
Canela-de-veado
Cafezinho

Camboatá
Camboatá
Abiurana
Rosadinho
Leiteiro-da-folhamiúda
Marupá
Congonha
Açoita-cavalo
Itapiúna
Pau-terra-da-mata
Fruta-de-tucano

Algumas espécies foram citadas como importantes na área de estudo como Cryptocarya
aschersoniana (Louro-precioso), apresentando 8,59% da densidade relativa e 25% (1/4)
da dominância relativa total estimadas para a comunidade. Esta é uma espécie de
ocorrência ampla desde Minas Gerais ao Rio Grande do Sul, nas floretas ombrófila e
nas matas de pinhais. No bioma Cerrado, possui ocorrência restrita às matas de galeria
e ciliares. Seus frutos são apreciados por vários tipos de animais, tornando-a muito
interessante para recuperação ambiental, principalmente em Áreas de Preservação
Permanente (APP).
A segunda espécie de maior importância foi Copaifera langsdorffii (Copaíba),
apresentando 3,41% da densidade relativa e 8,78% da dominância relativa. Também
apresentou indivíduos com grande porte, apesar da frequência relativamente baixa. Foi
considerado por Silva Júnior et al. (2001) como de ampla distribuição em matas de
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galeria não inundáveis do Distrito Federal e indispensáveis em projetos de recuperação
ambiental.
A terceira espécie mais importante, Sorocea bonplandii, apesar de apresentar o dobro
de indivíduos e frequência mais assídua do que C. langsdorffii, obteve área basal dez
vezes menor do que a da mesma espécie, podendo ser considerada típica de subbosque, uma vez que atingiu altura máxima de nove metros e diâmetros que não
ultrapassaram os 20 cm.
Extrapolando os dados obtidos por Paula et al. (2009), de 100 indivíduos arbóreos em
2.500m², obtém-se uma densidade arbórea de 400 ind. ha-1, que é considerada baixa
quando comparada aos estudos de fitossociologia para o Cerrado do DF, como o
trabalho de Assunção & Felfili (2004), que observaram uma densidade de 882 ind. ha-1
para um cerrrado sensu stricto situado no Distrito Federal.
Cabe esclarecer que para fins de Licença de Instalação (LI), será necessário requerer
a Autorização de Supressão Vegetal (ASV) e formalizar a devida Compensação
Florestal (TCCF). Na ocasião será apresentado o Inventário Florestal (acompanhado do
Plano de Supressão e proposta de Compensação, conforme Decreto n° 39.469/2018),
utilizando-se da metodologia de censo e/ou amostragem, contemplando os resultados
quanto à composição e estrutura florística da área, análise fitossociológica, relação das
espécies de interesse conservacionista e estimativa dos principais parâmetros
dendrométricos, conforme Termo de Referência (TR)disponibilizado no sítio do Instituto
3.5 .MEIO SOCIOECONÔMICO
O estudo do meio socioeconômico tem significado importante em estudos ambientais
ao apresentar análises que embasam a apreciação sobre a implantação do Projeto,
apontando tanto a sua adequação, quanto a dimensão do seu impacto sobre o meio
humano e socioambiental na área afetada pelo projeto.
3.5.1 HISTÓRICO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE SOBRADINHO – ra v,
SOBRADINHO II - RA XXVI E FERCAL – RA XXXI
A área do empreendimento está situada, geograficamente, na Região Administrativa da
Fecal (RA XXXI) e, por sua vez, é influenciada pelas Regiões Administrativas de
Sobradinho e Sobradinho II.
Cronologicamente, dentre as três cidades citadas, Sobradinho foi a primeira ser
oficializada como RA. Sua história começa na década de 60, quando teve papel
importante no contexto distrital ao abrigar a população que vivia nos acampamentos de
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empreiteiras localizadas na Vila Amauri, no Bananal e nas invasões próximas à Vila
Planalto. Além disso, funcionários da Novacap e do Banco do Brasil vieram para a
implantação de Brasília se instalaram nessa região. Posteriormente, a área foi adensada
por moradores que compraram lotes regularizados.
Dessa maneira, ao justificar o grande adensamento ocorrido na região, a estratégia foi
oficializar Sobradinho como Região Administrativa, o que ocorreu em 10 de 1965 por
meio da Lei nº 4.545 e o Decreto nº 11.921 fixou os limites da região.
Posteriormente, na década de 90, foi criado na RA de Sobradinho o Núcleo Habitacional
Sobradinho II para atender a política habitacional à população de baixa renda. Podem
ser apontados algumas motivações para essas ações – fixar os moradores das invasões
do Ribeirão Sobradinho e Lixão, atender diversas famílias que vivem em um mesmo lote
em condições de vulnerabilidade social e erradicar o surgimento de condomínios
irregulares.
Com a desapropriação de fazendas, em 1991, numa área de 177 hectares, se implantou
o projeto especial de urbanismo proposto pelo extinto Instituto de Planejamento Urbano
do Distrito Federal - IPDF.
Pela continuidade do crescimento dessa região, em 2004, Sobradinho II passa a ser
Região Administrativa do DF, a RA XXVI, com o Decreto nº 3.314 de 27 de Janeiro de
2004.
Quanto à Fercal, mesmo oficializada recentemente como RA, existia antes da
consolidação do Distrito Federal. Desde sua constituição, era originalmente formada por
fazendas, com o histórico de ser visitada no século XVIII por antigos bandeirantes
paulistas em busca de ouro, fato este registrado como nome de um dos povoados ali
existente–Córrego do Ouro.
Em 1956, com a criação da primeira fábrica na região –a Fertilizantes Calcários –Fercal, inicia-se a formação dos atuais núcleos populacionais, em uma região extremamente
rica em recursos minerais, dentre eles, o calcário, com forte presença na economia do
Distrito Federal.
Oficialmente se tornou RA por meio da Lei nº 4.745, de 29.01.2012. Sua participação foi
fundamental como fonte de recursos naturais para a da futura Capital Federal.
Atualmente, é a região que mais gera impostos no DF, a justificativa se dá pela presença
das grandes empresas produtoras de cimento, usinas de asfalto e derivados.
Com 57 anos de existência, congrega em seu entorno 14 comunidades que se formam
em meio a fábricas de cimento, concreto e usinas de asfalto. Dentre essas
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comunidades, destacam-se, as de Engenho Velho, de Boa Vista, Rua do Mato, Queima
lençol, Contagem, Córrego do Ouro, Vila Azul.
A RA possui também um valor histórico-cultural com suas fazendas antigas, e as festas
tradicionais como as Folias do Divino, Folia de reis, Festa da Padroeira, Festas Juninas,
Catiras e Quermesses.
Nas áreas rurais, as pequenas propriedades como chácaras e sítios se beneficiam do
atrativo de sua paisagem diferenciada, em que um relevo recortado com platôs e
exuberantes florestas, nascentes de rios, grutas e cavernas, atraem turistas e
praticantes de esportes radicais, ecoturismo e trilhas ecológicas.
É procurada, ainda, pelos que buscam o alivio para o stress da rotina urbana,
acrescentando à “aridez desértica em meio a uma paisagem futurista”, um visual que
estimula a experiência existencial, ao possibilitar a ampliação dos sentidos, renovandose, criando-se novos alentos frente ao cotidiano.
É, assim, uma região que, antes reservada “dos tantos olhares”, hoje ganha um público
que reconhece o seu valor, atraindo investimentos como consequência natural do
crescimento urbano.
Portanto, a partir desse histórico, se presencia um aglomerado urbano cada vez mais
consolidado no eixo norte do Distrito Federal que demanda serviços e infraestrutura,
incluindo também habitações que atendam principalmente a população local. A seguir
serão apresentados os dados levantados.
3.5.2 Caracterização da população urbana
Todas as informações apresentadas a seguir foram extraídas dos indicadores
disponibilizados na Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio – PDAD (2018),
acessadas através do sítio eletrônico da Companhia de Desenvolvimento e
Planejamento Urbano do Distrito Federal – Codeplan,
De acordo com a PDAD 2018, a população estimada da Fercal é 8.583 habitantes com
ligeira predominância masculina (50,8%). idade média era de 28 anos. A pirâmide etária,
apresentada figura a seguir, traz a distribuição da população por faixas de idade e por
sexo.
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Figura 54 - Distribuição da população por faixas de idade e sexo, Fercal, Distrito Federal,
2018Fonte: Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Fercal – PDAD 2018

No que diz respeito à raça/cor da pele, verificou-se que a resposta mais comum foi
parda, para 75,5% dos moradores. Sobre o estado civil, 47,3% da população com 14
anos ou mais de idade se declararam solteiros. Quanto à origem dos moradores, 62%
informaram ter nascido no próprio DF. Para os que não nasceram no DF, o estado mais
reportado foi Bahia, segundo 22,5% dos entrevistados pelo PDAD (2018).
3.5.3 Escolaridade
Sobre a escolaridade, 94,4% dos moradores com cinco anos ou mais de idade
declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 62% reportaram
frequentar escola pública. Entre aqueles que frequentavam escola, 67,8% estudavam
na RA Fercal. O principal meio de transporte declarado foi ônibus para 45,6% dos
respondentes. No que diz respeito à escolaridade das pessoas com 25 anos ou mais,
35,5% declararam ter o ensino fundamental incompleto
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Figura 55 Distribuição da escolaridade da população com 25 anos ou mais, Fercal, Distrito
Federal. Fonte: Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Fercal – PDAD 2018

3.5.4 Trabalho e rendimento
Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz respeito à parcela da população
que não estuda, nem trabalha, os chamados “nem-nem”. Para a população entre 18 e
29 anos, 44,7% se encontravam nesta situação (863 jovens). Para os ocupados, foi
questionada a atividade da empresa em que estes exerciam o seu trabalho principal,
sendo o setor de Serviços o mais informado, segundo 56,8% dos respondentes.
A Região Administrativa onde a maioria dos respondentes declarou exercer seu trabalho
principal foi Fercal Finalmente, a posição na ocupação mais comum foi empregado
(exceto doméstico), para 65,9% dos entrevistados.
Sobre a formalização dos trabalhadores, 61,3% informaram ter carteira de trabalho
assinada pelo atual empregado. Sobre a cobertura da Previdência Social pública (INSS),
69,8% declararam fazer contribuição.
No que tange ao deslocamento para o trabalho: 50,3% responderam utilizar ônibus;
30,2% informaram utilizar automóvel; 5,4% afirmaram utilizar motocicleta; e 16,7%
caminhavam até a localidade laboral
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No que diz respeito à remuneração de trabalho principal, o valor médio observado foi de
R$ 1.784,66. No que tange à desigualdade, o coeficiente de Gini8 para esta remuneração
foi de 0,33.
3.5.5 Características dos domicílios
No que diz respeito ao tipo, 95,7% dos domicílios eram casas enquanto a condição de
ocupação mais comum era “próprio, já pago”, para 82,9%. Por fim, 94,8% dos lotes eram
regularizados, segundo informação dos moradores.
3.5.6 Infraestrutura Domiciliar
Quanto ao abastecimento de água: 68% dos domicílios tinham acesso à rede geral da
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB); 6,1% tinham
poço/cisterna; 29,1% tinham poço artesiano; e 8,3% declararam fazer captação de água
da chuva.
No que diz respeito ao esgotamento sanitário, verificou-se que: 19,3% dos domicílios
estavam ligados à rede geral da CAESB; 79,5% declararam ter fossa séptica; 17,7%
tinham fossa rudimentar; e o esgotamento a céu aberto estava presente em 3,9% dos
domicílios.
Sobre o abastecimento de energia elétrica: 99,6% declararam possuir conexão à rede
geral da Companhia Energética de Brasília (CEB).
Sobre o recolhimento de lixo, 98,8% afirmaram ter coleta direta sendo 4,6% seletiva e
96,5% não seletiva.
Passando para as questões referentes à infraestrutura urbana existente nas
proximidades dos domicílios, verificou-se que a rua de acesso principal ao domicílio era
asfaltada em 53,6% das unidades, 29,3% afirmaram ter calçada, das quais 23,8%
tinham meio fio, sendo avaliadas como “regular”, segundo 43,5% dos respondentes.
Para 88% dos entrevistados havia iluminação na rua principal de acesso ao domicílio,
enquanto 10,8% responderam que havia rede de água pluvial. Sobre as proximidades
dos domicílios, 44,7% responderam que havia entulhos, 29,2% informaram que as ruas
ficavam alagadas em ocasiões de chuva, 77,7% disseram que sua rua ou ruas próximas
eram esburacadas e 76% informaram que tais ruas eram arborizadas.

8

Coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade que varia entre 0 e 1, em que o
valor nulo indica igualdade total e o valor unitário indica desigualdade total.
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Segundo 44,9% dos respondentes existiam parques e jardins nas proximidades, para
60,9% existiam quadras esportivas, para 3,7% havia ciclovia ou ciclo faixa e para 42,7%
existia PEC – Ponto de Encontro Comunitário.
No que tange às questões de segurança, 70,5% afirmaram haver policiamento regular,
em 3,4% dos domicílios havia equipamento ou dispositivo de segurança individual e em
1,2% havia tais serviços compartilhados.
4 URBANISMO
O Projeto Urbanístico foi desenvolvido com o objetivo de apresentar a proposta de
ocupação urbana compatível às diretrizes e estudos anteriores, assim como observar
as restrições ambientais e legais.
A concepção urbanística do projeto, bem como as condicionantes urbanísticas, físicas
e ambientais foram discorridas ao longo do presente estudo e a proposta de uso e
ocupação se encontra no Anexo F, o qual dispõe sobre os detalhes das diretrizes do
projeto e seus parâmetros urbanísticos.
5 INFRAESTRUTURA
5.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conforme mencionado anteriormente, o atendimento do empreendimento com o
sistema de abastecimento de água é tecnicamente viável, porém, está condicionado ao
início da operação do futuro sistema produtor Lago Paranoá. Assim, caso o
empreendimento venha a ser implantado antes do início da operado do sistema
produtor, deverá ser implantado um sistema de captação subterrânea por poços, a ser
interligado ao sistema existente. Essa alternativa encontra-se condicionada às outorgas
de exploração de água do subsolo, emitidas pela ADASA.
5.1.1 Estimativa do consumo
As normas que deverão ser utilizadas para fins de concepção se encontram listadas a
seguir:
•

NBR 12.211 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de
água;

•

NBR 12.217 - Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento
público;

•

NBR 12.218 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento
público;
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•

Normas Internas da CAESB.

Um importante requisito para o perfeito funcionamento do sistema de abastecimento de
água a ser implantado é a execução de uma projeção populacional que possibilite a
previsão das demandas com a maior exatidão possível e que minimize os erros e
incertezas inerentes a tal processo.
5.1.1.1 Coeficientes do dia e hora de maior consumo:
Os valores adotados foram aqueles usualmente utilizados em sistemas de
abastecimento de água, associados às prescrições normativas da ABNT.
Coeficientes de variação de consumo:
K1 = 1,20 – coeficiente do dia de maior consumo;
K2 = 1,50 – coeficiente da hora de maior consumo.
5.1.1.2 Consumo “per capita”:
Foi considerado o valor do índice per capita de 180 L/hab/dia.
5.1.1.3 Vazão de distribuição:
A vazão média pode ser calculada através da equação abaixo:
Qméd =

P∗q
86400

Em que:
Qméd = Vazão média (l/s);
P = População de projeto (hab);
q = Consumo per capita (L/hab/dia).
A vazão máxima diária pode ser calculada através da equação abaixo:

Qmd =

P ∗ q ∗ K1
86400

Em que:
Qmd = Vazão máxima diária (l/s);
P = População de projeto (hab);
q = Consumo per capita (L/hab/dia);
K1 = Coeficiente máximo de consumo diário.
A vazão máxima horária do dia de maior consumo pode ser calculada através da
equação abaixo:
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𝑄𝑚ℎ =

𝑃 ∗ 𝑞 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2
86400

Em que:
Qmh = Vazão máxima horária (l/s);
P = População de projeto (hab);
q = Consumo per capita (L/hab/dia);
K1 = Coeficiente máximo de consumo diário;
K2 = Coeficiente máximo de consumo horário.
Quadro 1 – Vazões de Projeto para água Potável

Sistema

População
(hab.)

Vazão (L/s)
Média

Máx. Diária

Máx. Horária

Abastecimento de
Água Potável

730

1,52

1,83

2,74

5.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
5.2.1 Estimativa da produção de esgotos
As normas utilizadas nos estudos foram as listadas a seguir:
➢ NBR 12.208/92 – Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário;
➢ NBR 9.648/86 – Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário;
➢ NBR 9.649/86 – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário;
➢ Normas Internas da CAESB.
5.2.2 Estudo populacional
Conforme já apresentado a população foi estimada em função da densidade máxima
prevista para o empreendimento, totalizando 730 habitantes.
5.2.2.1 Coeficientes do dia e hora de maior consumo
Os valores adotados foram aqueles usualmente utilizados em sistemas de
abastecimento de água, associados às prescrições normativas da ABNT.
5.2.2.2 Coeficientes de variação de consumo
K1 = 1,20 – coeficiente do dia de maior consumo;
K2 = 1,50 – coeficiente da hora de maior consumo;
K3 = 0,50 – coeficiente da hora de menor consumo.
5.2.2.3 Coeficiente de retorno água / esgoto
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Levando em consideração que na área de projeto não existe sistema público de
esgotamento sanitário, optou-se pelo coeficiente de retorno igual a 0,80, que é
normalmente utilizado na elaboração de projetos de esgotamento sanitário.
5.2.2.4 Vazão de infiltração
A quantidade de água infiltrada depende das características do solo (permeabilidade),
da posição do nível do lençol de água relativamente à da canalização de esgotos e do
material dos condutos e das estruturas dos poços de visita.
O material a ser empregado nos condutos será o PVC para esgoto, com junta elástica,
logo a rede coletora é estanque, não permitindo água de infiltração ao longo do conduto.
Na ausência de dados locais específicos, a norma brasileira NBR 9.649, indica a faixa
de valores de 0,05 a 1,0l/s.km.
5.2.2.5 Vazão do SES
As vazões para dimensionamento das unidades do sistema de esgotamento sanitário
foram calculadas a partir das equações a seguir:
A vazão mínima pode ser calculada através da equação abaixo:
Qmín = K 3

P∗q∗C
+ L ∗ TI
86400

Em que:
Qmín = Vazão mínima (l/s);
P = População de projeto (hab);
q = Consumo per capita (L/hab/dia);
K3 = coeficiente da hora de menor consumo;
TI = Taxa de Infiltração 0,00025(L/s/m);
L = Comprimento total da rede de esgoto.
A vazão média pode ser calculada através da equação abaixo:

Qméd =

P∗q∗C
+ L ∗ TI
86400

Em que:
Qméd = Vazão média (l/s);
P = População de projeto (hab);
q = Consumo per capita (L/hab/dia);
C = Coeficiente de Retorno;
TI = Taxa de infiltração 0,00025 (L/s/m);
L = Comprimento total da rede de esgoto.
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A vazão máxima pode ser calculada através da equação abaixo:

Qmh = K1 ∗ K 2

P∗q∗C
+ L ∗ TI
86400

Em que:
Qmáx = Vazão máxima (l/s);
P = População de projeto (hab);
q = Consumo per capita (L/hab/dia);
K1 = Coeficiente de demanda diária máxima;
K2 = Coeficiente de demanda horária máxima;
TI = Taxa de infiltração 0,00025 (L/s/m);
L = Comprimento total da rede de esgoto.
Quadro 2 – Demanda necessária para atendimento de Esgotamento Sanitário

POPULAÇÃO
(hab)
730

VAZÃO TOTAL DE ESGOTO (l/s)
MÁXIMA
MÍNIMA
MÉDIA
DIÁRIA
0,61
1,22
1,46

MÁXIMA
HORÁRIA
2,19

5.3 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Para a avaliação do sistema de coleta e disposição final dos resíduos sólidos gerados
pelo empreendimento nas fases de implantação e operação, realizou-se consulta ao
Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, a fim de obter informações quanto
à capacidade de atendimento à área do empreendimento.
Deve-se levar em consideração que pela Constituição Federal e Lei Federal nº 11.445
(BRASIL, 2007), cabe ao Distrito Federal promover e realizar com eficiência a limpeza
urbana e o manejo de resíduos sólidos em seu conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do
resíduo domiciliar urbano e do resíduo originário da varrição e limpeza corretiva de vias
e logradouros públicos em todo o território do Distrito Federal, portanto, novas áreas
urbanizadas já estão incluídas neste escopo.
O Plano Diretor de Resíduos Sólidos do DF – PDRSU, regulamentado pelo Decreto nº
29.399 (DISTRITO FEDERAL, 2008), orienta ações integradas de gestão de resíduos
para os próximos 30 anos no DF, seus investimentos e as políticas públicas a serem
adotadas, principalmente em relação ao tratamento e ao destino final do resíduo
coletado

no

DF.

Atualmente

cerca

de

2.500

toneladas/dia

de

resíduo

domiciliar/comercial são coletadas pelas empresas terceirizadas pelo SLU.
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São atribuições do SLU prover toda a nova região do DF com coleta domiciliar e coleta
seletiva, estrutura técnica, física, os custos unitários dos serviços e todo o
monitoramento dos resíduos, conforme Decreto nº 27.898 (DISTRITO FEDERAL, 2007).
Em resposta à Carta-Consulta, o SLU respondeu que se encontra equipado e preparado
para executar a coleta na área de ocupação prevista para o empreendimento.
De acordo com a Lei Federal nº 12.305 (BRASIL, 2010) e Lei Distrital nº 5.610 (BRASIL,
2016), o SLU encontra-se responsável por coletar resíduos sólidos domiciliares,
resíduos não perigosos e não inertes que sejam produzidos por pessoas físicas ou
jurídicas em estabelecimentos de uso não residencial em quantidade não superior a 120
(cento e vinte) litros por dia, por unidade autônoma. Caso essa quantidade de resíduos
citados ultrapasse esse limite de 120 litros/dia, fica estabelecido que os
empreendimentos geradores devem assumir a responsabilidade da coleta e transporte
de seus resíduos até o destino final, sendo este o Aterro Controlado de Brasília, que se
encontra sob responsabilidade do Governo do Distrito Federal.
O SLU realiza atualmente nas proximidades da área do empreendimento a coleta
comum dos resíduos domiciliares e comerciais. Por essa razão afirma que não haverá
impacto significativo quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta,
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares gerados,
5.4 SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Para avaliar o sistema e a capacidade de atendimento das redes de águas pluviais
existentes que possam atender ao empreendimento, foi realizada consulta à Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP.
A NOVACAP, por meio da Carta-Resposta informou que por se tratar de uma área nova
não tem capacidade de atender a área do empreendimento quanto à drenagem de
águas pluviais.
Portanto, os estudos devem abordar as tendências previstas no PDDU-DF, uma vez
que a ADASA, pela Resolução nº 09 (DISTRITO FEDERAL, 2011), estabeleceu os
critérios e procedimentos gerais para requerimento e obtenção de outorga do direito de
uso dos recursos hídricos para lançamento de águas pluviais em corpos de água de
domínio do Distrito Federal.
Tal resolução objetiva a implantação de soluções compensatórias de drenagem, agindo
complementarmente às estruturas convencionais, evitando deste modo a transferência
dos impactos para jusante do ponto de lançamento, através da utilização de dispositivos
de infiltração, detenção e retenção das águas pluviais. Os principais aspectos
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considerados são a vazão máxima de lançamento (critérios quantitativos) e tempo de
detenção do sistema (critérios qualitativos).
5.4.1 Diretrizes Preconizadas
Recomenda-se que a implantação do sistema de drenagem no empreendimento
apresente as seguintes unidades básicas: bocas de lobo, galerias, poços de visitas,
reservatório de detenção e, principalmente, dissipadores tipo impacto nos pontos finais
das galerias.
Os dispositivos a serem empregados nos pontos de lançamentos deverão ser
projetados seguindo rigorosamente as normas e padrões da NOVACAP.
A concepção geral do sistema de drenagem urbana deverá ser realizada por meio da
definição da(s) área(s) de contribuição.
O empreendimento apresenta características importantes no que diz respeito à
drenagem superficial, que devem ser aproveitadas para maior eficiência do sistema e
mitigação de impactos à jusante. Estas características são apresentadas abaixo:
➢ O parcelamento dispõe de grandes áreas verdes;
➢ O curso d´água apresenta-se hoje preservado e com vegetação de mata galeria,
possuindo nessas faixas de solo, elevada proteção contra processos erosivos.
➢ Não haverá grande concentração do fluxo superficial,
O projeto deverá se ater à velocidade de escoamento das águas pluviais, bem como a
previsão de sistemas de dissipação nos pontos finais de lançamento, respeitando todas
as prerrogativas exigidas pela ADASA para lançamento de drenagem em corpo hídrico,
tais como:
5.4.2 Avaliação das vazões mínimas e máximas do corpo hídrico receptor
Estimativa da descarga máxima de escoamento no leito natural do corpo hídrico,
objetivando a comparação entre a vazão máxima do curso d’água acrescida do
lançamento previsto de drenagem pluvial e avaliação final se existe ou não a
possibilidade de extravasamentos de água (caso o lançamento de águas pluviais
provoque um extravasamento de águas no leito do curso d’água);
Mitigação de impactos ambientais negativos provenientes da instalação de dissipador e
do próprio lançamento de drenagem pluvial, como compatibilização de velocidades
entre as águas pluviais após o dissipador e a descarga fluvial do corpo receptor,
avaliação de altura do dissipador com relação ao nível d’água do curso d’água, proteção
de margens do curso d’água com enrocamentos etc.
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5.4.3 Parâmetros de projeto
5.4.3.1 Método de cálculo
Para o desenvolvimento do cálculo da vazão excedente de águas pluviais poderá ser
adotado o “Método Racional”. O método racional para a avaliação da vazão de
escoamento superficial consiste na aplicação:
Q=nxCxixA
Em que:
Q = vazão (l/s);
n = Coeficiente de Retardamento;
C = Coeficiente de Escoamento Superficial;
i = intensidade de chuva crítica (l/s x ha);
A = área contribuinte para a seção considerada (ha).
5.4.3.2 Coeficiente de escoamento superficial (C)
O coeficiente de escoamento determina uma relação entre a quantidade de água que
precipita e a que escoa em uma área com um determinado tipo de cobertura de solo.
Quanto mais impermeável for a cobertura do solo, maior será esse coeficiente.
Para a fixação do coeficiente de escoamento superficial podem ser usados valores
tabelados, apresentados pela bibliografia para a determinação deste coeficiente de
escoamento de acordo com as superfícies urbanas. A NOVACAP recomenda os valores
dispostos no Quadro 3.
Quadro 3 – Valores de coeficientes de escoamento superficial conforme a cobertura do solo

Superfícies
Calçadas ou impermeabilizadas
Intensamente urbanizadas e sem áreas
verdes
Residências com áreas ajardinadas
Integralmente gramadas

C
0,90
0,70
0,40
0,15

Fonte – Termo de Referência e Especificações para Elaboração de Projetos de Drenagem
Pluvial - NOVACAP, Adaptado.

No caso em que uma mesma área possui tipos diferentes de coberturas é necessária a
compatibilização dos coeficientes. Esta é feita, realizando-se uma média ponderada dos
valores, conforme equação.
n

C=

 AC
i =1
n

i

i

A
i =1

i

Em que:
Ai = a área parcial, “i” considerada;
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Ci = o coeficiente relacionado à área Ai.
5.4.3.3 Intensidade – Duração – Frequência (IDF)
Para determinação da intensidade pluviométrica de projeto foi utilizada a equação IDF
abaixo, elaborada pelo Engenheiro Francisco Pereira e recomenda pela NOVACAP.

i=

21,7 . F 0,16
. 166,67
(tc + 11)0,815

Em que:
I = Intensidade da Chuva (l/s/ha);
F = Período de Retorno (anos);
Tc = Tempo de concentração (minutos);
166,67 = Coeficiente de Transformação de (mm/min.) em (l/s/ha).
5.4.3.4 Período de recorrência
Os tempos de retorno a serem utilizados no dimensionamento são apresentados a
seguir:

✓ 10 anos para as redes de drenagem;
✓ 10 anos para os reservatórios de detenção (atendimento aos
aspectos de qualidade e quantidade da ADASA).
5.4.3.5 Tempo de concentração
O tempo de concentração consiste no espaço de tempo que as águas pluviais levarão
para alcançar a seção da rede que está sendo considerada. Este tempo de
deslocamento varia com a distância e as características do terreno, tais como
depressões e granulometria do solo.
Para o cálculo do tempo de concentração utiliza-se a seguinte fórmula:
tc = te + tp

Em que:
tc = tempo de concentração em minuto;
te= tempo de deslocamento superficial ou tempo de entrada em minuto;
tp = tempo de percurso em minuto.
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O tempo de deslocamento superficial ou de entrada é o tempo gasto pelas águas
precipitadas, nos pontos mais distantes, para atingir a rede através dos acessórios de
captação.

O tempo de percurso (tp) é o tempo de escoamento das águas no interior das redes,
desde o início até a seção considerada. Este tempo é determinado no desenvolvimento
da planilha de cálculo com base no método cinemático:

tp =

L
V

Em que:
tp = tempo de percurso em segundo;
L = comprimento do trecho de rede em metros;
V = velocidade da água no interior da rede em m/s.
Nesse sentido, estruturas de detenção e infiltração para controle de escoamento
deverão ser previstas como alternativa, em busca de melhorias na preservação das
vazões de pré-ocupação e controle da produção de escoamento.
5.5 SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Para a avaliação do sistema de fornecimento de energia elética, realizou-se consulta à
Companhia Energética de Brasília - CEB a fim de verificar a existência de possíveis
interferências e obter informações com relação à capacidade de atendimento ao
empreendimento.
Em resposta à Carta-Consulta, a CEB respondeu que pode fornecer energia elétrica ao
empreendimento, desde que atendidas às condições de fornecimento, as quais serão
fornecidas por meio de estudo técnico que será elaborado após formalização do pedido
por parte do interessado.
Nesta ocasião deverá ser fornecido o memorial descritivo, baseado no Art. 27 da REN
nº 414/2010 – ANEEL (BRASIL, 2010), contendo infomações básicas como a
destinação, as atividades, o potencial de ocupação da unidade, o cronograma de
implantação, entre outras.
O estudo técnico avaliará a capacidade de atendimento da rede existente e poderá
indicar a necessidade de expansão e reforços do sistema de distribuição para viabilizar
a sua conexão ao empreendimento, bem como a necessidade de se disponibilizar área
interna ao empreendimento para instalação de equipamentos do serviço de distribuição
de energia elétrica.
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Após isso, serão elaborados os projetos e orçamentos da obra de conexão, cujas
responsabilidades pelos custos estão definidas na REN nº 414/2010 – ANEEL (BRASIL,
2010). O empreendedor, poderá optar pela execução direta das obras necessárias, caso
não aceite alguma das condições propostas (orçamento ou prazo de execução).
Havendo esta opção, os projetos deverão ser apresentados e aprovados pela CEB.
Para o início das obras, o local em questão deverá estar devidamente licenciado pelos
órgãos ambientais, sendo a obtenção das licenças de responsabilidade do
empreendedor.
Em relação às interferências, a CEB informa que existem trechos de rede aérea que
envolve a área do empreendimento.
Caso haja a necessidade ou interesse na eliminação das interferências sinalizadas, é
necessário formalizar solicitação de projeto/orçamento junto a CEB ou contratar
empresa legalmente habilitada, observando as diretrizes estabelecidas na Resolução
414/2010 – ANEEL (BRASIL, 2010).

6 PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Este item tem por objetivo identificar, descrever e avaliar os impactos ambientais
relevantes que serão gerados nas áreas de influência dos componentes ambientais
diagnosticados (meios biótico, físico e socioeconômico), durante as etapas de
planejamento, construção e ocupação do parcelamento de solo urbano.
O método utilizado para a identificação e avaliação dos impactos ambientais é da Lista
de Checagem (checklist) citado por Sanches (2006) e Moreira (1992) apud Romacheli
(2009). Este método foi adaptado com a inserção da classificação dos impactos
ambientais, que serão definidas a seguir.
a)

Natureza: positivo (P) ou negativo (N).

Os impactos positivos são aqueles com efeitos benéficos, enquanto os impactos
negativos são aqueles com efeitos adversos sobre o ambiente.
b)

Ocorrência: efetivo (E) ou potencial (Po).

O impacto efetivo é aquele que realmente acontece, enquanto o impacto potencial pode
ou não ocorrer.
c)

Incidência: direto (D) ou indireto (I).

O impacto direto é o efeito decorrente da intervenção realizada e o impacto indireto
decorre do efeito de outro(s) impacto(s) gerado(s) pelo empreendimento.
d)

Abrangência: local (L) ou regional (R).
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O impacto é local quando os efeitos se fazem sentir apenas na AID, e o impacto é
regional quando os efeitos se fazem sentir além das imediações do sítio onde se dá a
ação, isto é, AII.
e)

Duração: temporário (T), permanente (Pe) ou cíclico (C).

Os impactos temporários são aqueles que se manifestam durante uma ou mais fases
do empreendimento e cessam na sua desativação, enquanto os impactos permanentes
representam alteração definitiva de um componente do meio ambiente. Os impactos
cíclicos ocorrem com frequências periódicas, quando o efeito se faz sentir em períodos
que se repetem.
f)

Tempo: imediato (Im), médio prazo (Mp) ou longo prazo (Lp).

Os impactos imediatos são aqueles que ocorrem simultaneamente à ação que os gera;
impactos a médio ou longo prazo são os que ocorrem com certa defasagem em relação
à ação que os gera. Pode-se definir prazo médio, como da ordem de meses, e o longo,
da ordem de anos.
g)

Reversibilidade: reversível (Rv) ou irreversível (Iv).

O impacto é reversível quando os efeitos ao meio ambiente podem ser revertidos ao
longo do tempo, naturalmente ou por meio de medidas de controle ambiental corretivas.
O impacto é irreversível quando os efeitos ao meio ambiente não podem ser revertidos,
naturalmente ou por meio de medidas de controle ambiental corretivas.
h)

Magnitude: irrelevante (Ir), pouco relevante (Pr), relevante (Re) ou muito

relevante (Mr).
O impacto é irrelevante quando resulta em alteração de pouco significado para
determinado componente ambiental, sendo os seus efeitos considerados insignificantes
sobre a qualidade do meio ambiente. O impacto é pouco relevante quando o efeito
resulta em alteração de menor magnitude sobre determinado componente ambiental
sem comprometer intensamente a qualidade do meio ambiente. O impacto é relevante
quando o efeito resulta em alteração de alguma magnitude sobre determinado
componente ambiental, comprometendo a qualidade do meio ambiente. O impacto é
muito relevante quando o efeito representa uma alteração de grande intensidade sobre
certo componente ambiental, comprometendo de forma muito intensa a qualidade do
meio ambiente.
6.1 FASE DE PLANEJAMENTO
6.1.1 Impactos sobre a Estrutura Urbana
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Alteração da Estrutura Urbana do Entorno: a proposição do Projeto Urbanístico altera a
estrutura urbana com a ampliação de áreas habitacionais, comerciais e de lazer, além
de equipamentos públicos comunitários e urbanos.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, médio prazo, irreversível e
relevante.
Pressão sobre a Infraestrutura Urbana Existente: a proposta de criação do
empreendimento

aumenta

a

demanda

pela

infraestrutura

urbana

instalada,

principalmente sobre as vias, esgotamento sanitário, abastecimento de água, energia
elétrica e transporte.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, médio prazo, irreversível
e pouco relevante.
6.1.2 Impactos sobre o Uso e Ocupação do Solo
Uso e Ocupação do Solo: o aproveitamento da área urbana sujeita ao parcelamento de
solo e que se encontra quase que integralmente desocupada, sem cumprir qualquer
função urbana, segue ao encontro da legislação urbanística incentivadora do uso dos
espaços urbanos ociosos, situados próximos a outras áreas urbanas. Será gerada a
formação de um espaço urbano integrado, composto por parcelamentos articulados e
que se completam na oferta de serviços urbanos para a população local e e para o
Distrito Federal.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível e
relevante.
Ocupação Ordenada do Solo: o empreendimento está situado próximo aos núcleos
urbanos consolidados e sujeito ao processo de ocupação irregular e desordenado no
que se refere aos aspectos urbanísticos e ambientais. Portanto, entende-se que o uso
do solo de forma planejada, conforme apresentado no Projeto Urbanístico elaborado
especificamente para o citado empreendimento, é o meio mais apropriado para evitar o
processo de ocupação desordenada do solo.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível e
relevante.
6.1.3 Impactos sobre a Valorização das Terras
Valorização das Terras: a divulgação do Projeto Urbanístico proposto com a destinação
do vazio urbano existente para construção de equipamentos públicos comunitários e
urbanos, além da oferta de lotes para habitação, comércios e áreas de lazer motiva a
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valorização dos lotes próximos a esse empreendimento por lhe dar função social e
urbanística, onde se pode impulsionar a economia local, gerando emprego e renda.
Classificação: positivo, potencial, indireto, regional, permanente, médio prazo,
irreversível e relevante.
6.2 FASE DE INSTALAÇÃO
6.2.1 Meio Biótico
6.2.1.1 Flora
Cobertura Vegetal: impacto gerado pela supressão da vegetação na área de estudo. A
retirada de árvores-arbustos e da camada herbácea, nativas e exóticas ao Cerrado,
interfere no solo, nas águas (infiltração) e na fauna (abrigo, água, alimento e espaço).
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível e
relevante.
Diversidade Genética: a supressão da vegetação elimina alguns genes da flora nativa,
onde podem existir árvores matrizes, diminuindo a diversidade genética.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível e
relevante.
6.2.1.2 Fauna
Ocorrência de Animais Cosmopolitas (baratas, moscas, mosquitos, escorpiões e ratos):
em razão da oferta de abrigo e alimentos oriundos dos resíduos sólidos gerados durante
as obras na área de estudo ocorre a atração de animais sinantrópicos, com destaque
aos citados anteriormente.
Classificação: negativo, potencial, direto, local, temporário, imediato, reversível e pouco
relevante.
Alteração de Habitats Terrestres: perturbações no habitat da fauna local decorridas da
supressão da cobertura vegetal, da movimentação de solo, geração de ruídos e de
outras alterações provenientes da construção do empreendimento urbano, as quais
modificam as condições de abrigo, alimento e espaço, quando são suprimidas tocas,
ninhos e/ou outros tipos de abrigos, além dos estratos vegetais que servem de
nutrientes e de fonte de água.
Classificação: negativo, efetivo, direto, local, permanente, imediato, irreversível e pouco
relevante.
6.2.2 Meio Físico
6.2.2.1 Solo e subsolo
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Vulnerabilidade do Solo à Erosão: com a remoção da cobertura vegetal na área de
estudo, o solo pertencente à classe Latossolo-Vermelho fica desprovido de proteção e
sujeito aos efeitos das intempéries (desagregação com a insolação e ação dos ventos
e impermeabilização com o impacto das gotas de chuva), que alteram as propriedades
físicas, químicas e biológicas, tornando-os vulneráveis à erosão.
Classificação: negativo, efetivo, indireto, local, temporário, médio prazo, reversível e
pouco relevante.
Surgimento de Processos Erosivos: em decorrência da exposição do solo às
intempéries geradas pela supressão da vegetação e compactação do solo na área de
estudo, a infiltração de água no solo é reduzida e o escoamento superficial aumentado,
desagregando as partículas de solo e carreando-as em direção às cotas mais baixas do
terreno, podendo gerar erosões lineares ou laminares.
Classificação: negativo, potencial, indireto, regional, temporário, longo prazo, reversível
e pouco relevante.
Vulnerabilidade do Subsolo: a exposição do subsolo às intempéries durante as obras de
terraplanagem, cortes, aterros, escavações e/ou fundações, na área de estudo, torna-o
vulnerável às ações das intempéries (chuvas, ventos, insolação) e à ocorrência de
processos erosivos.
Classificação: negativo, efetivo, indireto, local, temporário, médio prazo, reversível e
pouco relevante.
Compactação e Impermeabilização do Solo: a movimentação de máquinas, de veículos
e de pessoas causa a agregação das partículas na camada superficial do solo (horizonte
A) gerando a compactação o que, consequentemente, dificulta a infiltração dá água no
solo e subsolo.
Classificação: negativo, efetivo, direto, local, permanente, médio prazo, reversível e
relevante.
Alteração da Paisagem Natural: modificação da declividade do terreno através de
cortes, aterros e nivelamento topográfico, tornando a declividade mais uniforme e menos
irregular, condição que aumenta o escoamento superficial. As intervenções na
topografia devem ser efetuadas em parte da área de estudo para disciplinar o
escoamento superficial das águas pluviais.
Classificação: negativo, efetivo, direto, local, permanente, imediato, irreversível e pouco
relevante.

Página 106 de 131

Contaminação do Solo e Subsolo: a penetração de substâncias poluentes até o subsolo
em decorrência das escavações e eventuais derramamentos de óleos, o solo e subsolo
à contaminação.
Classificação: negativo, potencial, indireto, local, permanente, médio prazo, reversível e
relevante.
Geração de Resíduos Sólidos da Construção Civil: a implantação do empreendimento
irá gerar resíduos sólidos da construção civil e aumentar a carga desse tipo de resíduo,
elevando o volume a ser tratado e enviado para destinação final.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato, reversível e
relevante.
6.2.2.2 Ar
Geração de Ruídos: as emissões sonoras são potencializadas devido à operação de
máquinas, veículos e equipamentos durante as obras, assim como pela movimentação
de pessoas, que, em razão da intensidade, duração e frequência desse aumento de
ruídos, pode gerar incômodo para a população situada nas proximidades da área de
estudo.
Classificação: negativo, efetivo, direto, local, temporário, imediato, irreversível e pouco
relevante.
Emissão de Gases Poluentes e Partículas na Atmosfera: impacto causado pelo
funcionamento de máquinas e veículos durante as obras em razão da queima de
combustíveis.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato, irreversível e
pouco relevante.
Suspensão de Particulados (poeira): consequência da retirada da cobertura vegetal; das
movimentações de solo para escavações, aterros, nivelamento e compactação; e da
circulação de veículos nos trechos com solo exposto às intempéries, agravando-se
durante a estiagem.
Classificação: negativo, potencial, direto, regional, temporário, imediato, irreversível e
relevante.
Geração de Maus Odores: efeito proveniente da decomposição dos resíduos sólidos
orgânicos gerados e armazenados no canteiro de obras.
Classificação: negativo, potencial, indireto, local, temporário, imediato, reversível e
pouco relevante.
6.2.2.3 Água
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Poluição da Água Subterrânea: penetração de substâncias poluentes no subsolo
durante as obras, como óleos, combustíveis, ou outros produtos, fato que pode ser
agravado por possuir, a área de estudo, solos com alta condutividade hidráulica
associado a topografia plana, favorecendo a infiltração de poluentes líquidos nos
latossolos.
Classificação: negativo, potencial, indireto, regional, temporário, longo prazo, reversível
e relevante.
6.2.3 Meio Socioeconômico
Atendimento às Normas e Parâmetros Urbanísticos: o uso e ocupação do solo na forma
proposta seguem as diretrizes estabelecidas pelo PDOT e Diretrizes urbanísticas,
atendendo, dentre outras coisas, a política habitacional local e o desenvolvimento
urbano.
Classificação: positivo, potencial, direto, regional, permanente, longo prazo, irreversível
e relevante.
Qualidade de Vida Local: através da implantação de equipamentos públicos previstos
na área de estudo ocorrerá melhoria da qualidade de vida local.
Classificação: positivo, potencial, direto, regional, permanente, de longo prazo,
irreversível e relevante.
Geração de Empregos, Renda e Tributos: durante as obras são gerados empregos
diretos e indiretos, renda aos trabalhadores e empresários, assim como tributos diretos
provenientes da obra.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato, irreversível e
relevante.
Risco de acidente: a movimentação dos maquinários, escavações e transporte de
cargas para construção do empreendimento e o aumento significativo do trânsito de
veículos pesados reduz o nível de serviço da via local e eleva os riscos de ocorrência
de acidentes de trânsito e no canteiro de obras.
Classificação: negativo, potencial, direto, regional, temporário, imediato, reversível e
relevante.
Incômodos à População Vizinha: a construção do empreendimento e respectiva
infraestrutura causarão incômodos aos vizinhos do parcelamento com alteração no
cotidiano da população, tais como o aumento do tráfego de veículos, principalmente, de
maquinários, da emissão de fumaça, poeira, ruídos, dentre outros transtornos.
Classificação: negativo, efetivo, indireto, regional, temporário, imediato, irreversível e
relevante.
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6.3 FASE DE OPERAÇÃO
6.3.1 Meio Biótico
6.3.1.1 Flora
Impedimento da regeneração da cobertura vegetal: com a impermeabilização do solo
em parcela da área de estudo, fica impedida a regeneração natural da flora nos trechos
impermeabilizados.
Classificação: negativo, efetivo, direto, local, permanente, médio prazo, irreversível e
relevante.
6.3.1.2 Fauna
Atração de animais cosmopolitas (baratas, moscas, mosquitos, escorpiões e ratos): em
razão da oferta de abrigo e alimentos consumidos pelos ocupantes, esses tipos de
animais são atraídos ao convívio com os humanos.
Classificação: negativo, potencial, indireto, local, permanente, imediato, irreversível e
relevante.
6.3.2 Meio Físico
6.3.2.1 Ar
Alteração no microclima: mudança que decorre do aumento da insolação, evaporação
e redução da evapotranspiração e sombreamento, causados pela ampliação das áreas
impermeabilizadas em razão da supressão da vegetação, elevando a temperatura e
reduzindo a umidade relativa do ar.
Classificação: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, longo prazo, irreversível e
relevante.
Geração de ruídos: a ocupação pelos futuros moradores/comerciantes na área de
estudo promove a circulação de pessoas e veículos, o uso dos espaços públicos,
comerciais e outras atividades consideradas fontes emissoras de ruídos usuais em
zonas urbanas.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível e
pouco relevante.

Emissão de gases poluentes na atmosfera: causado pela circulação de veículos atraídos
pelo

empreendimento

em

análise,

de

propriedade

privada

dos

futuros

moradores/comerciantes ou pertencentes ao sistema de transporte público.
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Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível e
pouco relevante.
6.3.2.2 Água
Poluição da água subterrânea: percolação de chorume oriundo dos resíduos sólidos
orgânicos gerados.
Classificação: negativo, potencial, indireto, regional, permanente, longo prazo,
irreversível e relevante.
6.3.3 Meio Socioeconômico
Consolidação do setor urbano: o aproveitamento do vazio urbano, próximo a outras
áreas urbanas condolidadas, ao invés de ocupar novas áreas, onde seriam modificadas
as características naturais do ambiente numa escala maior, poupa do Estado
investimentos elevados.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, longo prazo, irreversível e
relevante.
Oferta de equipamentos públicos: a ocupação da área estudo pelos futuros moradores,
amplia, melhora e diversifica a oferta de Equipamentos Públicos à população da região
administrativa.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, médio prazo, irreversível e
relevante.
Geração de empregos, renda e arrecadação tributária: a ocupação por completo da área
de estudo gera renda aos empresários e trabalhadores, incidindo em aumento na
arrecadação tributária. Permite melhorar o padrão de consumo de parte da sociedade e
assim colaborar com o crescimento socioeconômico.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível e
relevante.
1

MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS

Este item tem por objetivo indicar as medidas de controle dos impactos negativos sobre
o ambiente, além de outras medidas complementares, proporcionados pela construção
e ocupação do empreendimento em questão.
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1.1

FASE DE PLANEJAMENTO

Obter junto aos órgãos governamentais as devidas licenças e autorizações para garantir
a compatibilização do empreendimento com a legislação e normas vigentes, com as
políticas de desenvolvimento e com as características específicas da área;
Consulta prévia aos órgãos normativos e licenciadores e articulação para soluções
compartilhadas dos conflitos de interesses entre as esferas governamentais e a
comunidade da área de influência.
1.2

FASE DE CONSTRUÇÃO

Abastecer e efetuar manutenções preventiva e corretiva de veículos, máquinas e
equipamentos em local apropriado, ou seja, coberto, com piso impermeabilizado e
dotado de sistema de drenagem de efluentes oleosos, visando evitar o derramamento
de combustíveis, lubrificantes ou outros fluidos contaminantes no canteiro de obras;
Utilizar os EPIs, conforme a função desempenhada, com destaque aos óculos e à
máscara, para evitar transtornos decorrentes da suspensão de particulados no ar e da
volatização de substâncias tóxicas, e ao protetor auricular para abafar ruídos
excessivos;
Acondicionar os resíduos orgânicos gerados em sacos plásticos, dentro de lixeiras com
tampa, e disponibilizá-los para coleta diária pelo SLU;
Distribuir lixeiras pelo canteiro de obras em quantidade suficiente para acondicionar os
resíduos gerados periodicamente;
Proibir a queima de qualquer tipo de resíduo sólido;
Realizar movimentações de solo somente nos limites contidos do Projeto Urbanístico,
evitando-se a degradação desnecessária de áreas permeáveis;
Proibir a circulação e movimentação de máquinas, equipamentos e veículos nos trechos
onde a cobertura vegetal não será removida e nem serão feitas intervenções de
engenharia, com intuito de evitar a supressão desnecessária da vegetação, a
compactação do solo e a vulnerabilidade à erosão;
Suspender as movimentações de solo quando ocorrer precipitações volumosas (alta
intensidade) ou de longa duração;
Reduzir o limite de velocidade nas vias de circulação próximas à obra, em especial nos
acessos ao canteiro de obras, sinalizando a velocidade permitida no trecho em obras,
consultando/informando aos órgãos de trânsito competentes antes do início;
Promover a imediata contenção e reparação do ambiente afetado por eventual
derramamento de substâncias contaminantes (combustíveis, lubrificantes, tintas,

Página 111 de 131

solventes) e comunicar imediatamente ao IBRAM para que faça a apuração e tome as
medidas legalmente cabíveis;
Conter e recuperar os processos erosivos que surgirem durante a obra;
Instalar preferencialmente as fontes fixas geradoras de ruídos em ambientes confinados
ou semi confinados;
Aspergir água sobre superfícies com solo exposto às intempéries e locais onde haja
suspensão de poeira, principalmente durante a estação seca, visando evitar danos
respiratórios e oftalmológicos aos operários e vizinhos da obra;
Maximizar as áreas verdes comuns para ampliar a infiltração das águas pluviais;
Instalar, preferencialmente, o sistema de drenagem pluvial durante o período de seca
ou quando as chuvas ocorrerem em baixa intensidade ou tiverem curta duração sempre
consultando/informando à NOVACAP antes do início;
Utilizar insumos de origem mineral (areia, brita, cimento e outros) ou peças prémoldadas de fornecedores devidamente licenciados em relação aos aspectos
ambientais;
Aplicar o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC e o
Programa de Educação Ambiental – PEA, orientando os trabalhadores sobre o correto
manejo dos resíduos sólidos, ambos antes do início das obras;
Contratar operários, preferencialmente, que residam mais próximos a área de estudo,
observando os instrumentos normativos legais para isso;
Monitorar periodicamente a obra em relação ao atendimento das restrições,
condicionantes e exigências estabelecidas na LI;
Priorizar o uso de materiais de construção provenientes de fontes sustentáveis, como a
utilização de madeiras certificadas; plásticos, metais e outros materiais reciclados;
Plantar mudas típicas do Cerrado, em local a ser indicado pelo IBRAM, conforme Termo
de Compromisso de Compensação Florestal a ser assinado, nos termos definidos pelo
Decreto Distrital nº 14.783/1993 (DISTRITO FEDERAL, 1993), alterado pelo Decreto
Distrital nº 23.585/2003 (DISTRITO FEDERAL, 2003);
Realizar

a

compensação

ambiental,

conforme

Termo

de

Compromisso

de

Compensação Ambiental a ser assinado, nos termos definidos nas INs nos 76/2010
(DISTRITO FEDERAL, 2010) e 001/2013 (DISTRITO FEDERAL, 2013) do IBRAM;
Sempre utilizar boas técnicas de engenharia e atender outras exigências, que
porventura, os órgãos públicos emitam/exijam.
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1.3

FASE DE OCUPAÇÃO

Manter os equipamentos de drenagem das águas pluviais sempre limpos para seu
adequado funcionamento e realizar a fiscalização a fim de evitar as ligações
clandestinas de redes de esgoto, informando à NOVACAP e ao IBRAM quando
encontradas irregularidades e ilegalidades;
Plantar e manter cobertura vegetal nas áreas permeáveis visando evitar o
desenvolvimento de processos erosivos;
Promover a manutenção (limpeza e conserto) do sistema de drenagem de águas
pluviais durante o período da seca, verificando as condições de sua estrutura e
removendo os resíduos acumulados em seus dispositivos;
Promover a limpeza pública (varrição e coleta de resíduos sólidos) de forma eficiente
para evitar o carreamento de resíduos sólidos e particulados em direção ao sistema de
drenagem de águas pluviais;
Plantar árvores, arbustos e gramíneas nativas e/ou exóticas ao Cerrado nas áreas
permeáveis, visando melhorar o processo de infiltração de água no solo;
Ampliar e melhorar a oferta do sistema público de transporte urbano para motivar a
população pelo transporte coletivo em vez de usar o transporte individual, propiciando
assim reduzir as emissões de poluentes na atmosfera e melhorar o fluxo do trânsito
local;
Efetuar regularmente nas áreas públicas da poligonal do Projeto Urbanístico a varrição
e a coleta de resíduos sólidos, de forma eficiente para se evitar o carreamento de
resíduos sólidos em direção aos equipamentos de micro drenagem pluvial, dando
destinação correta de acordo com instrumento legal vigente;
2

MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

O Monitoramento Ambiental é o instrumento utilizado para gestão de controle dos
impactos ambientais negativos derivados da atividade de parcelamento de solo, pois
aborda as medidas preventivas e/ou mitigadoras dos danos ao meio ambiente. Tem por
objetivo descrever as diretrizes mínimas para melhorar e manter as condições
ambientais na área de estudo, devendo ser executados durante as fases de implantação
e ocupação do empreendimento em questão. A seguir estão relacionados os programas
propostos:

✓ Programa de Monitoramento das Ações de Limpeza do Terreno,
Remoção da Vegetação e Movimento de Terra;
✓ Programa de Monitoramento de Efluentes de Obras;
✓ Programa de Monitoramento de Ruídos de Obras;
✓ Programa de Monitoramento de Processos Erosivos;
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✓ Programa de Monitoramento de Educação Ambiental;
✓ Programa de Monitoramento de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos; e
✓ Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos Superficiais.

6.4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA DO TERRENO,
REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA
6.4.1 Justificativa
Para limpeza e conformação do terreno haverá supressão das vegetações herbácea e
arbóreo-arbustivas com aproveitamento da madeira, quando possível, bem como
movimentação de solo para atividades de corte/aterro e terraplenagem, ocasionando a
exposição do solo e subsolo às intempéries físicas, gerando, assim, impactos
ambientais negativos, quando não tomadas às devidas medidas preventivas.
6.4.2 Objetivos
Acompanhar as ações referentes à limpeza e conformação do terreno para implantação
do empreendimento, evitando que as fontes de impactos ambientais negativos ocorram
fora do perímetro da área de estudo, propiciando ainda o aproveitamento racional do
material oriundo da supressão vegetal.
6.4.3 Atividades
Antes da execução das ações de supressão vegetal, deve ser feita a remoção dos
resíduos diversos e transferência de ninhos de árvores para áreas naturais vizinhas,
caso existam.
As atividades de supressão vegetal (abate, desgalhamento, traçamento, enleiramento
e transporte), com a devida autorização a ser emitida pelo IBRAM, além da obtenção do
Documento de Origem Florestal – DOF, serão restritas á área de estudo, devendo-se
armazenar o top soil, para posterior reutilização, bem como transporte e disposição final
dos resíduos vegetais inservíveis ao aterro do Jóquei.
6.4.4 Frequência
Deverão ser realizadas vistorias semanais e apresentados relatórios mensais até a
completa operação de limpeza e terraplanagem durante a instalação do parcelamento
e da respectiva infraestrutura. Ao final das obras, bem como das respectivas
construções das edificações, deverá ser confeccionado um relatório final com a
descrição e avaliação das ações desenvolvidas ao longo do programa.
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6.5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES DE OBRAS
6.5.1 Justificativa
Durante as obras de implantação serão gerados efluentes específicos decorrentes das
intervenções de engenharia, os quais devem ser manejados de forma a prevenir a
ocorrência de danos ambientais.
6.5.2 Objetivos
Monitorar o manejo de efluentes gerados durante a fase de construção do
empreendimento, tais como: efluentes domésticos, efluentes proveniente da lavagem
de betoneiras e maquinários; e caso haja oficina, efluente proveniente desta, além
daqueles provenientes da drenagem pluvial.
6.5.3 Atividades
O monitoramento dos efluentes de obra consiste em procedimentos técnicos para
verificação do seu respectivo manejo.
6.5.3.1 Efluente da lavagem de betoneira:
Caso haja utilização de betoneiras, o líquido originado na lavagem desses caminhões
deve ser armazenado em caixas de decantação de finos, cuja função é separar da parte
líquida as frações sólidas.
A água separada no processo de decantação, proveniente da lavagem dos caminhões
betoneira, deve ser reutilizada na própria lavagem das betoneiras e na aspersão sobre
os agregados, pisos e solo exposto para reduzir a suspensão de particulados na
atmosfera, caso seja necessário.
6.5.3.2 Efluente oleoso:
Caso exista oficina ou ponto de abastecimento de combustíveis no canteiro de obras,
será necessária a implantação de um sistema de drenagem oleoso no local.
6.5.4 Frequência
A realização de vistorias de campo destinadas ao acompanhamento do gerenciamento
dos efluentes de obra está configurada para execução entre, no mínimo e máxima,
respectivamente, quinzenal ou mensal, com a posterior emissão de relatório parcial
mensal e acumulado semestral. Ao final das obras, bem como das respectivas
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construções das edificações, deverá se confeccionado um relatório final com a
descrição e avaliação das ações desenvolvidas ao longo do programa.
6.6 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS DE OBRAS
6.6.1 Justificativa
As obras durante toda a fase de implantação do empreendimento poderão emitir ruídos
em diferentes graus de intensidade podendo causar danos à saúde dos agentes
receptores localizados (trabalhadores, usuários e/ou população do entorno).
6.6.2 Objetivos
Realizar a avaliação das condições acústicas e verificar se os níveis de ruído nas
adjacências da área de estudo encontram-se nos limites estabelecidos na legislação
vigente, com o intuito de preservar a saúde ocupacional dos trabalhadores e usuários
durante a fase de construção de todo empreendimento.
6.6.3 Atividades
O Programa de Monitoramento de Gerenciamento de Ruídos de Obras tem como
principal atividade realizar medições do nível de ruído e avaliá-los de acordo com os
limites estabelecidos pela legislação vigente.
Para efeito de comparação entre os parâmetros obtidos e os limites da legislação serão
consideradas as seguintes normas e/ou Lei:
➢ NBR 10.151/2000 (ABNT, 2000) – Avaliação do ruído em áreas habitadas,
visando o conforto da comunidade, e
➢ Resolução do CONAMA nº 001/1990 (BRASIL, 1990) – Estabelece normas
referentes à emissão de ruídos no meio ambiente, e
➢ Lei Distrital nº 4.092/2008 (DISTRITO FEDERAL, 2008) – Dispõe sobre o
controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de
sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal;
➢ Decreto Distrital nº 33.868/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012) – Regulamenta a
Lei Distrital nº 4.092/2008 (DISTRITO FEDERAL, 2008), que dispõe sobre o
controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de
sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal.
➢ A Resolução do CONAMA nº 001/1990 (BRASIL, 1990) estabelece que a
emissão de ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, não
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devem ser superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR
10.151/2000 (ABNT, 2000), cujos limites são apresentados a seguir no Quadro
4:

Quadro 4 – Nível de critério de avaliação (NCA) para ambientes externos, em dB(A)

Tipos de Áreas
Áreas de sítios e fazendas
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de
escolas
Área mista, predominantemente residencial
Área mista, com vocação comercial e administrativa
Área mista, com vocação recreacional
Área predominantemente industrial

Diurno
40

Noturno
35

50

45

55
60
65
70

50
55
55
60

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000.

As obras, decorrentes da construção do parcelamento, poderão provocar alterações no
cenário acústico nas proximidades da área de estudo, assim, o monitoramento do ruído
deve ser executado comparando os valores obtidos com os valores apresentados no
Quadro 4.
6.6.4 Frequência
Relativamente à frequência das campanhas de monitoramento com a medição dos
níveis de ruído, sugere-se que sejam realizadas entre, no mínimo e máxima,
respectivamente, quinzenais ou mensais, nas principais frentes de serviços e canteiros
de obras com posterior emissão de relatório mensal. Ao final das obras, bem como das
respectivas construções das edificações, confeccionar um relatório final com a
descrição e avaliação das ações desenvolvidas ao longo do programa.
6.7 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS
6.7.1 Justificativa
Entre as principais obras na construção no empreendimento haverá a execução de
cortes/aterros, escavações, terraplanagem, asfaltamento, disposição do material
excedente de obras e dos cortes em solo e abertura de vias de serviço, todas com
efetivo e/ou potencial impacto negativo.
Os locais com solo expostos e/ou descobertos de vegetação se tornam extremamente
susceptíveis a processos erosivos, quando não tomadas às devidas medidas
preventivas.
6.7.2 Objetivos
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Identificar o conjunto de ações operacionais que evite o surgimento de erosões e que
retifique os processos erosivos em desenvolvimento na área de estudo, provocado pelas
obras de construção e ocupação do empreendimento.
6.7.3 Atividades
6.7.3.1 Identificação das fontes geradoras de erosões:
Os elementos relacionados à ocorrência de processos erosivos são basicamente:
chuva, solo exposto, relevo que favoreça o escomento em detrimento a infiltração,
ausência de cobertura vegetal e impermeabilização.
6.7.3.2 Identificação dos trechos suscetíveis à erosão:
Os trechos sujeitos a escavações para instalação das tubulações e/ou redes dos
equipamentos públicos urbanos (águas pluviais, águas, esgoto, energia elétrica, etc...)
e os trechos onde forem realizadas atividades de cortes e aterros do solo são críticos
para o desenvolvimento de erosões e foram definidos como os mais susceptíveis a
esses processos.
As medidas preventivas e o monitoramento sistemático deverão ser aplicados em toda
a área de estudo, não se limitando aos trechos citados acima, com a finalidade de
identificar o início da formação de erosões e adotar eventuais medidas corretivas.
6.7.3.3 Identificação e monitoramento de processos erosivos:
Este procedimento será adotado nos trechos de maior susceptibilidade às erosões,
definidos no item acima, com especial atenção aos locais de corte/aterro e naqueles
onde se possa indicar a ocorrência de processos erosivos.
6.7.4 Frequência
As vistorias de campo destinadas ao acompanhamento das atividades inerentes ao
programa, na fase de construção, estão configuradas para execução, entre no mínimo
ou máxima, respectivamente, quinzenais e mensais com emissão de relatórios parciais
mensais e um relatório acumulado no final de cada ciclo hidrológico. Ao final das obras,
bem como das respectivas construções das edificações, confeccionar um relatório final
com a descrição e avaliação das ações desenvolvidas ao longo do programa.
6.8 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
6.8.1 Justificativa

Página 118 de 131

A elaboração do Programa de Monitoramento de Educação Ambiental, em atendimento
à Instrução Normativa nº 058/2013 – IBRAM (DISTRITO FEDERAL, 2013), para o
empreendimento, é de suma importância, pois conscientizará trabalhadores e a
população quanto ao entendimento da importância do meio ambiente e como suas
práticas refletem diretamente para conservação ou degradação ambiental.
6.8.2 Objetivos
Sensibilizar e conscientizar trabalhadores e futuros moradores do empreendimento para
adoção de boas práticas ambientais.
6.8.3 Atividades
Fornecer informações sobre como evitar ou minimizar os impactos negativos ao
ambiente por meio da economia de água, de energia elétrica, de combustíveis (meio de
transporte) e correto gerenciamento dos resíduos sólidos.
6.8.4 Frequência
A frequência das atividades deverá ser definida por meio de PEA a ser elaborado nos
termos da Instrução Normativa nº 058/2013 – IBRAM (DISTRITO FEDERAL, 2013), cujo
termo

de

referência

deverá

ser

emitido

pelo

setor

responsável

(GEPEA/SUPEM/IBRAM).
6.9 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
6.9.1 Justificativa
A geração dos resíduos sólidos, incluindo os da construção civil, durante as atividades
de implantação do empreendimento, e respectiva ocupação, acarretará em impactos
ambientais significativos caso não sejam manejados adequadamente.
6.9.2 Objetivos
Reduzir o volume de resíduos sólidos gerados ao estritamente necessário ou até mesmo
a sua não geração, bem como reutilizar e reciclar aqueles inevitavelmente gerados,
visando reinseri-los ao ciclo produtivo, e orientar a correta triagem, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final.
6.9.3 Atividades
Durante a fase de construção, deve-se executar o Plano de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil – PGRCC em conformidade com a Resolução do CONAMA nº
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307/2002 (BRASIL, 2002) e as suas alterações, visando minimizar a geração de
resíduos sólidos e segregar, acondicionar, armazenar, tratar, dispor para coleta ou dar
destino final aos resíduos inevitavelmente gerados.
A este PGRCC devem ser integradas as diretrizes para gerenciamento dos demais
resíduos sólidos gerados no canteiro de obras, que não se enquadram como resíduos
da construção civil, como aqueles gerados nas áreas administrativas do canteiro
(almoxarifado, refeitório, escritório, dentre outros), de acordo com a NBR 10.004/2004
(ABNT, 2004) e Resolução do CONAMA nº 275/2001 (BRASIL, 2001), no que couber.
6.9.4 Frequência
Durante as obras de implantação, o empreendimento deve contar com vistorias mensais
para o monitoramento do gerenciamento dos resíduos sólidos e da construção civil e
posterior emissão de relatório parcial trimestral. Ao final das obras, bem como das
respectivas construções das edificações, confeccionar um relatório final com a
descrição e avaliação das ações desenvolvidas ao longo do programa.

2.1

PROGRAMA

DE

MONITORAMENTO

DE

RECURSOS

HÍDRICOS

SUPERFICIAIS.
6.9.5 Justificativa
O monitoramento da qualidade da água superficial será realizado em pontos específicos
localizados ao longo do córrego Mato grande, de forma a possibilitar o controle integrado
e preciso de toda a área de influência do empreendimento.
6.9.6 Objetivos
A caracterização da qualidade da água do principal curso d'água situado na Área de
Influência do Projeto, nas etapas de instalação e de operação do empreendimento.
Detectar eventuais alterações resultantes das atividades previstas na etapa de
instalação e de operação do empreendimento.
Apontar a necessidade de tomada de medidas preventivas e corretivas visando à
preservação dos recursos hídricos e em particular do ecossistema aquático.
6.9.7 Atividades
➢ Avaliação dos aspectos físicos da área, envolvendo os aspectos de uso e
ocupação, geológico, pedológicos e de declividade.
➢ Definição de áreas de drenagem.
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➢ Definição dos parâmetros a serem monitorados (físico-químicos e microbiológico
➢ Emissão de relatório: Para cada série de amostragem, deverá ser emitido um
relatório descritivo apresentando os laudos laboratoriais, as análises dos
resultados da campanha de coleta e as conclusões, avaliando os parâmetros de
acordo com a Resoluções e normativas afetas ao tema. A análise crítica dos
resultados da campanha, terão como metas principais o controle da qualidade
da água dos recursos hídricos situados na área de influência do empreendimento
e o fornecimento de subsídios necessários a tomadas de decisão, quanto ao
aprimoramento

e

implementação

de

eventuais

medidas

mitigadoras

complementares. A escolha do laboratório, bem como custos de coleta, análises
e emissão de relatório correrá por conta do empreendedor.
Ações a serem tomadas caso sejam identificados alteração da qualidade da água.
➢ Identificação das causas das alterações e registro do processo.
➢ Tomada de ações com o objetivo de diminuir ou acabar com a alteração.
➢ Proposição de medidas de recuperação.
➢ Recuperação da área afetada, se for o caso.
Resultados Esperados
Com a execução do Plano de Monitoramento, espera-se obter dados para a
identificação prévia de eventuais interferências do empreendimento nos recursos
hídricos superficiais da área, auxiliando a tomada de decisão que visem minimizar ou
extinguir os possíveis impactos na área.
6.9.8 Frequência
Recomenda-se o monitoramento semestral, tanto na fase de implantação quanto na
operação do empreendimento. Ao final de cada ano, poderá ser confeccionado um
relatório final com a descrição e avaliação das ações desenvolvidas ao longo do
programa.
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3

CONCLUSÃO

O empreendimento tem como objetivo o parcelamento ordenado de gleba e seu
planejamento busca compatibilizar qualidade de vida e ocupação conforme os
parâmetros legais. Além disso, a implantação do projeto poderá trazer um contexto
econômico positivo para a Região Administrativa da Fercal, ao permitir a
empregabilidade da mão-de-obra local.
O estudo objetiva atender a legislação ambiental, e em consonância com o disposto no
Termo de Referência.
O novo parcelamento do solo urbano tem como principal característica o uso
predominantemente residencial, visando: contribuir para o aumento da oferta de
moradias regulares, planejadas e providas de infraestrutura. Dessa forma, visualiza-se
a sua contribuição para a diminuição do déficit de equipamentos urbanos de educação,
lazer, e outros, proporcionando aos moradores melhor qualidade de vida e integrar
áreas verdes públicas de interesse ambiental e de beleza cênica a áreas habitacionais,
permitindo melhores condições de habitabilidade.
Não existem restrições urbanísticas ou ambientais que impeçam a implantação e
ocupação do parcelamento em questão.
A proposição do traçado urbanístico prevê os equipamentos públicos urbanos e
comunitários, bem como os percentuais de áreas espaços livres de uso público, que
integram a paisagem com grandes áreas verdes e respeitam as diretrizes de
planejamento urbano da região.
A população projetada está em consonância com a densidade demográfica estabelecida
no Plano de Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT (Leis Complementares nos
803/2009 e 854/2012), permitindo condições técnicas para o atendimento à população
do parcelamento pretendido no que concerne aos resíduos sólidos, energia elétrica,
abastecimento de água, esgotamento sanitário e disciplinamento de águas pluviais.
A caracterização da área foi realizada a partir do Sistema de Informações Geográficas
(SIG) construído especificamente para esse trabalho, no qual se utilizou dados
geológicos (mapa geológico do Distrito Federal), pedológico (mapa pedológico do
Distrito Federal), geomorfológico, e plantas SICAD 1:10.000 e 1:2.000 da área de
influência direta e indireta do empreendimento.
Serviram como subsídio, para o diagnóstico, publicações e bibliografias concernentes aos
temas específicos, além de visitas de campo realizadas na área de estudo para análise das
condições físicas locais. Por fim, realizou-se a compilação dos dados secundários com
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aqueles obtidos nos trabalhos de campo na área do empreendimento e suas imediações no
sentido de melhor compreender a realidade local.
Os impactos ambientais negativos identificados e avaliados no presente RIVI podem ser
controlados por meio de medidas preventivas, corretivas, mitigadoras e/ou
compensatórias indicadas neste estudo.
Dessa forma, a equipe técnica avaliou como viável a implantação e ocupação do
parcelamento de solo urbano em questão.
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