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1. APRESENTAÇÃO
A Companhia Imobiliária de Brasília – Agência de Desenvolvimento do Distrito
Federal – Terracap contratou, em novembro de 2019, por meio do Contrato nº 67/2019
NUCCA/GERAT/DIRAF sob Processo n° 00111-00010410/2018-94, vinculado aos
Processos n° 00111-00002540/2018-53 e n° 00111-00001160/2019-82, os serviços
de consultoria da Geo Lógica Consultoria Ambiental Ltda para elaboração de estudos
ambientais (sob demanda), sendo expedido, em 08 de março de 2021, a Ordem de
Serviço n° 36/2021 TERRACAP/PRESI/DITEC com a autorização para elaborar o
Relatório Ambiental Simplificado – RAS para obtenção da Licença Ambiental da área
denominada como Setor Comercial Jardim Botânico, conforme URB e MDE n° 074/10,
localizada na Região Administrativo Jardim Botânico – RA XXVII – DF.
As especificações, exigências e orientações presentes no Termo de
Referência do Instituto Brasília Ambiental – Ibram (SEI/GDF n° 43438206 IBRAM/PRESI/SULAM - Processo nº 00391-00002385/2020-17) e Anexo I do Edital
de Licitação Presencial nº 10/2019 – Terracap (Processo n° 00111-00010410/201894) foram consideradas integralmente na elaboração deste projeto.
As análises e resultados técnicos deste contrato estão organizados em 2
(dois) volumes, contendo:


Volume I
 Relatório Ambiental Simplificado – RAS;



Volume II – Anexos
 Mapas Temáticos;
 Projeto Urbanístico – URB 074/10;
 Memorial Descritivo – MDE 074/10;
 Normas de Edificação, Uso e Gabarito – NGB 074/10;
 Cartas-Consultas;
 Lista de espécies da flora e coordenadas vértices da área de supressão;
 Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs.
11
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2. INFORMAÇÕES GERAIS
2.1. DADOS DO EMPREENDEDOR
Na Tabela 1 a seguir, apresentam-se os dados referente ao responsável pelo
empreendimento em questão.
Tabela 1 – Dados do empreendedor

Razão Social
Companhia Imobiliária de Brasília - Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal
– Terracap
CNPJ
C.G.C. nº 00.359.877/0001-73
Inscrição Estadual nº 145.079
Endereços para correspondência
SAM, Bloco F, Edifício Sede Terracap, Asa Norte, Brasília/DF
CEP: 70620-060
Cadastro Técnico Federal (IBAMA)
Registro n° 287719
Representante Legal
Hamilton Lourenço Filho – CPF n° 484.347.791-53
Contatos
Telefone: (61) 3350-2222/ 3342-1994
E-mail: paulo.costa@terracap.df.gov.br
www.terracap.df.gov.br
Endereço do empreendimento
Setor Comercial Jardim Botânico, Lotes 1 a 7,
Região Administrativa Jardim Botânico – RA XXVII/DF
CEP: 71681-740
Coordenada geográfica central
198056,86 E e 8243783,90 S (UTM, SIRGAS 2000, Fuso 23S)

12
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2.2. DADOS DA EMPRESA CONSULTORA
Na Tabela 2, apresentam-se os dados referente à empresa contratada
responsável pela elaboração deste estudo ambiental.
Tabela 2 – Dados da empresa contratada

Razão Social
Geo Lógica Consultoria Ambiental Ltda
NIRI 5220221311-4
CNPJ
nº 04.657.860/0001-53
Endereços para correspondência
SRTVN, Centro Empresarial Norte, Loja 100, Térreo, Asa Norte, Brasília/DF
CEP: 70620-060
Cadastro Técnico Federal (IBAMA)
Registro n° 239473
Representante Legal
Cristiano Goulart Simas Gomes – CPF n° 783.093.601-34
Contatos
Telefone: (61) 3327-1777
E-mail: contato@geologicadf.com.br/
www.geologicadf.com.br
2.3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O Setor Habitacional Jardim Botânico – SHJB foi criado pelo Decreto nº
20.881, de 13/12/1999 e tornou-se a 27ª Região Administrativa – RA XXVII pela Lei
nº 3.435, de 01/09/2004, agregando parte das áreas das Regiões Administrativas de
São Sebastião (RA IV), do Lago Sul (RA VI), do Parque Way (RA XXIV) e de Santa
Maria (RA XIII).
Em 1996, foi elaborado um Estudo Urbanístico para o SHJB que, no ano de
1999, foi revisado, tendo em vista as condicionantes do Estudo de Impacto Ambiental

13

Produto de Consultoria - RAS Setor Comercial do Jardim Botânico (87043588)

SEI 00391-00002385/2020-17 / pg. 14

SETOR COMERCIAL JARDIM BOTÂNICO
RA XXVII – DF

e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA (NCA, 1997), relativo ao
Processo n° 191.000.834/96, que considerou o Setor passível de regularização e
possibilitou sua criação em 1999.
Em função de suas complexidades fundiárias, ambientais e urbanísticas, o
Setor foi organizado, para ser desenvolvido em 5 (cinco) etapas e uma área comercial,
entre as Etapas I e IV, já sendo previsto, portanto, nesta época o Setor Comercial
Jardim Botânico, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Localização do SHJB, por etapas (MDE-RP 052/111).

As etapas I, II e IV estão inseridas na Área de Regularização de Interesse
Específico – ARINE Jardim Botânico; a Etapa III está localizada fora da ARINE Jardim
Botânico e trata-se de um parcelamento relativamente novo, em consideração aos
demais da região; e a Etapa V abrange ocupações situadas, em grande parte, em
terras não desapropriadas, de propriedade particular.

1

MDE – RP 052/11: Memorial Descritivo de Regularização de Parcelamento relativo à Etapa IV do

Setor Habitacional Jardim Botânico.
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A área objeto deste estudo refere-se, portanto, ao Setor Comercial Jardim
Botânico, inserido no Setor Habitacional Jardim Botânico, Região Administrativa
Jardim Botânico – RA XXVII – DF, tratado pela URB e MDE n° 074/10 e deliberado
por meio do processo de licenciamento ambiental n° 00391-00002385/2020-17, sendo
este RAS, um dos documentos necessários para obtenção da licença.

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3.1. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A poligonal do empreendimento, denominada Setor Comercial Jardim
Botânico, perfaz uma área total de 109.255,63 m2 ou 10,926 ha, delimitada conforme
vértices e coordenadas geográficas demonstrados na Tabela 3.
A área em questão limita-se ao norte pelo Setor Habitacional Jardim Botânico
Etapa IV, ao sul pelo Setor Habitacional Jardim Botânico Etapa I, a leste pelo
Condomínio Jardins do Lago e a oeste pela DF-001, conforme Figura 2 e Figura 3 a
seguir e Mapa 1 apresentado no Volume II – Anexos.

Figura 2 – Localização do empreendimento e acessos viários principais.
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Figura 3 – Localização do empreendimento – Quadras e lotes circunvizinhos.

Tabela 3 – Vértices e coordenadas geográficas da poligonal do empreendimento
VÉRTICES

COORDENADA (UTM, SIRGAS 2000, FUSO 23 s)
N

E

P1

8244005,452

197992,0379

P2

8243988,3017

198041,4176

P3

8243966,9873

198094,0360

P4

8243963,2315

198103,2663

P5

8243959,9286

198112,9046

P6

8243942,5842

198177,0925

P7

8243927,3269

198226,4022

P8

8243917,7870

198254,4235

P9

8243909,0584

198276,6163

P10

8243900,5433

198294,6659

P11

8243898,5254

198298,4571

P12

8243897,3987

198300,3976
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VÉRTICES

COORDENADA (UTM, SIRGAS 2000, FUSO 23 s)
N

E

P13

8243896,3441

198302,2140

P14

8243891,8746

198309,2686

P15

8243886,4672

198315,9647

P16

8243881,4809

198310,5416

P17

8243642,7684

198078,8705

P18

8243534,0426

197973,3783

P19

8243537,7934

197971,1433

P20

8243566,6077

197955,0179

P21

8243571,0741

197952,5137

P22

8243595,4188

197938,8862

P23

8243602,6062

197938,8862

P24

8243655,0165

197905,3676

P25

8243686,8133

197887,6780

P26

8243718,5329

197869,9812

P27

8243718,5329

197947,7944

Kr = 1,0005773

3.2. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO EMPREENDIMENTO
A poligonal em questão localiza-se parte no imóvel Rasgado (24.001,47 m2),
conforme Matrícula n° 94.839 do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis do DF,
e parte no imóvel Taboquinha (85.254,16 m2), Matrícula Av.6/56.909 do Cartório do
3° Ofício de Registro de Imóveis do DF, ambos pertencentes ao patrimônio da
Terracap, conforme apresentada na Figura 4.
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Figura 4 – Situação fundiária da poligonal do empreendimento (MDE n° 074/10).
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3.3. ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA
Almeja-se com a implantação do projeto urbanístico URB n° 074/10,
estabelecer infraestrutura mínima para a consolidação de 7 (sete) lotes destinados a
uso misto, com o intuito de implantar uma nova área econômica e de lazer para o
desenvolvimento de atividades de apoio local, tais como: parque, comércio e serviços
e equipamentos públicos, associado ao uso residencial, os quais contribuirão para o
desenvolvimento da região e promoção da vitalidade do espaço em todas as horas do
dia.
3.4. INSTALAÇÕES EXISTENTES
Atualmente, às margens da DF-001, situado no interior do lado oeste da
poligonal do Setor Comercial Jardim Botânico, foi identificado em pleno funcionamento
um comércio caracterizado preferencialmente por lojas destinadas a venda de mudas,
plantas e insumos de jardinagem (viveiros), além da identificação de um galpão onde
atua a Feira do Produtor do Jardim Botânico e lojas diversas como de pet shop e
veterinária, abrangendo uma área aproximada de 15.500 m 2 ou 1,55 ha,
correspondendo a 14,20% da poligonal com ocupação, conforme exposto na Figura
5.
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Figura 5 – Instalações existentes atualmente dentro da poligonal do empreendimento.
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3.5. ASPECTOS URBANÍSTICO
Com o objetivo de criar uma área econômica e de lazer com atividades de
apoio local para as comunidades dos Setores Habitacionais Jardim Botânico e São
Bartolomeu, bem como à comunidade de São Sebastião, a Companhia Imobiliária de
Brasília – Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap, elaborou
projeto urbanístico específico, URB, MDE e NGB n° 074/10, do Setor Comercial
Jardim Botânico (SCJB).
O projeto urbanístico URB n° 074/102 sofreu algumas alterações, sendo sua
versão datada de 14 de setembro de 20213, a versão final avaliada e levada em
consideração neste estudo ambiental. A URB n° 074/10 altera e complementa os
seguintes projetos:


URB n° 024/98 - Setor Habitacional Jardim Botânico Etapa I;



URB-RP n° 052/11 - Setor Habitacional Jardim Botânico Etapa IV;



URB n° 039/08 - Condomínio Jardins do Lago.

3.5.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Foi considerado como poligonal de projeto a área total delimitada como Setor
Comercial Jardim Botânico(SCJB), abrangendo 109.255,63 m2 ou 10,926 ha (Tabela
3). Excluída a Faixa de Domínio de propriedade do DER, totaliza-se 9,012 ha.
O desenho urbanístico projetado para o Setor Comercial Jardim Botânico
(SCJB) considerou o uso urbano com característica de área de centralidade,
conjuntamente com a conservação de remanescentes de campo sujo e de cerrado
sentido restrito bem preservados, identificados no local, propiciado por espaços
dinâmicos com o emprego de lotes de uso misto (comercial, prestação de serviços,
institucional e residencial de baixa densidade) envoltos por praças e extensas áreas
verdes.

2

SEDUH, Processo n° 0111-000639/2010, Ofício n° 1143 (SEI n° 58793361);

3

Processo n° 00111-00009484/2018-88, Despacho SEI nº 69929681, de 14 de setembro de 2021.
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3.5.1.1.

Usos e Atividades

Foi previsto 4 (quatro) tipos principais de lotes, conforme usos previstos na
Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, sendo o Setor Comercial contemplado por 8
(oito) lotes:


2 (dois) lotes de uso misto CSII2, com área de 1.600,00 m² cada,
somando um total de 3.200,00 m²;



3 (três) lotes de uso misto que permitem o uso residencial CSIIR2,
possibilitando a diversificação das atividades do espaço projetado,
com área de 1.600,00 m² cada, somando um total de 4.800,00 m²;



1 (um) lote de Uso Institucional (Inst), com área de 4.853,07 m²; e



2 (dois) lotes para Equipamentos Públicos (InstEP), destinados a
implantação de equipamentos de infraestrutura e outros tipos de
demandas por equipamentos, com áreas de 5.800,00 m² a 11.574,40
m² m², somando uma área de 17.374,40 m².

Os usos previstos apresentam a seguinte descrição:


Inst - Uso Institucional;



Inst EP – Uso Institucional Equipamento Público, onde são
desenvolvidas atividades inerentes às políticas públicas setoriais,
constituindo lote de propriedade do poder público que abrigue, de
forma simultânea ou não, equipamentos urbanos ou comunitários;



CSII - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial, onde
são permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação
de serviços, institucional e industrial, sendo proibido o uso residencial.
̶ CSII 2 - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos
núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros.



CSIIR - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, industrial e
Residencial, onde são obrigatórios os usos comerciais, prestação de
serviços, institucional e industrial, simultaneamente ou não, e admitido
o uso residencial desde que este não ocorra voltado para o logradouro
público no nível de circulação de pedestres.
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̶ CSIIR 2 - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos
núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros.
Cada lote foi concebido conforme características detalhadas a abaixo e tendo
as seguintes previsões:


Lote 1: com 5.800,00 m², projetado com o objetivo de implantar
Equipamento Público – Inst EP. Prevê-se a implantação da Feira do
Produtor, de forma a atender as demandas da comunidade do Jardim
Botânico. Existe a previsão de se relocar as ocupações localizadas na
faixa de domínio da rodovia para esse local;



Lote 2: com 4.853,07 m², foi prevista a implantação de edificação para
Uso Institucional – Inst.



Lote 3: com 11.574,40 m², foi prevista a implantação um Equipamento
Público – Inst EP, destinado a uma Estação de Tratamento de Água ETA.



Lotes 4 a 5: com áreas de 1.785,00 m² cada, foi prevista a implantação
de comércios locais de atividades variadas (serviços administrativos
da construção, comércio varejista, serviços de alimentação, correios,
intermediação financeira, informática, imobiliário, pesquisa e pessoais,
além do uso residencial permitido nos pavimentos superiores). Os
térreos dos lotes de uso CSIIR2 são de uso exclusivo para comércios,
serviços, usos institucionais ou industriais, com galeria obrigatória de
4,00m, dispõem de uma larga calçada e de espaços livres de uso
público contíguos às calçadas, onde serão construídas estruturas a fim
de criar espaços de lazer e convívio que complementarão as
atividades realizadas no térreo;



Lote 6 a 8: com área de 1.785,00 m², foi prevista a implantação de
comércio local e serviços (administrativos da construção, comércio
varejista, serviços de alimentação, correios, intermediação financeira,
informática, imobiliário, pesquisa e pessoais), de uso CSII2, proibido o
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uso residencial. Assim como nos Lotes 4 a 6, o térreo desse lote é de
uso exclusivo para o comércio e, com exigência de galeria de 4,00m.
Para os lotes de uso misto, será permitida a edificação de até 4 (quatro)
pavimentos, com 15,50 m de altura, conforme especificado na NGB 074/10. Cada lote
de uso CSIIR 2 poderá conter até 55 apartamentos, de acordo com as diretrizes de
densidade para a área (15 a 50 habitantes por hectare).
Nenhum lote poderá ter cercamento, de forma a se possibilitar uma maior
permeabilidade e unidade entre as áreas, à exceção dos Lotes 2 e 3, que poderão ter
cercamento de grade com 70% de permeabilidade visual, conforme a NGB.
O sistema viário que circunda a área comercial torna o empreendimento
permeável. Existe um ponto de acesso à área pela DF 001- EPTC e outro pelo acesso
da DF 001- EPTC aos condomínios.
O empreendimento ainda contará com uma faixa non aedificandi de 15,00 m
(quinze metros) após a faixa de domínio da Via DF 001- EPTC, a fim de preservar a
área para criação de uma zona de dispersão que terá função de barreira acústica,
evitando a poluição sonora emitida pelo Setor Comercial.
A Figura 6 e Figura 7 abaixo representam a distribuição de usos do solo no
projeto, conforme Lei Complementar nº 948/2019 – Lei de Uso e Ocupação do Solo
do Distrito Federal – LUOS.
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Figura 6 - Usos conforme LUOS (MDE n° 074/10).
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Figura 7 - Indicação de Espaços Livres de Uso Público – ELUP (MDE n° 074/10).

Para se garantir um maior isolamento entre a área projetada e as ocupações
existentes no Condomínio Jardins do Lago, foi criada uma faixa arborizada destinada
a Espaço Livre de Uso Público – ELUP, com largura de 20,50 metros. Nesse local
será feita arborização mais densa de forma a se promover uma melhor qualidade
acústica e visual.
Além disso, foi criado um espaço destinado a Parque Urbano em local definido
na DIUPE, de forma a se garantir uma área para uso diário dos moradores da região
e contribuir para o alcance da permeabilidade exigida para a gleba. Esse espaço tem
capacidade para acolher eventos ao ar livre que poderão ser feitos de forma integrada
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com as atividades realizadas no Lote 1 e nos Lotes 4 a 8. A área total desse Parque
é de 17.662,96 m²e ele é servido de ciclovias e calçadas em praticamente todo o seu
perímetro. Futuramente deverá ser elaborado projeto paisagístico para o Parque e
instalação de equipamentos de esporte e lazer. Contudo, a área do Parque inserida
em faixa de domínio do DER deverá ser mantida livre de qualquer tipo de edificação.
O Parque Urbano projetado com área de 17.662,96m², e a Área Verde
Publica, com área de 17.005,98m², compõem os Espaços Livres de Uso Público –
ELUP, totalizando 34.668,94m².
Tabela 4 – Tabela síntese de unidades imobiliárias e áreas públicas (MDE n° 074/10)
LOTES
(unid)

ÁREA
(m2)

PERCENTUAL
(%)

a) Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e
Industrial – CSII2

2

3.200,00

3,55%

b) Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e
Industrial e Residencial – CSIIR 2

3

4.800,00

5,33%

c) Uso Institucional – Inst

1

4.853,07

5,38%

d) Uso Institucional Equipamento Público – InstEP

2

17.374,40

19,28%

8

30.227,47

33,54%

-

-

a) Parque Urbano

17.547,05

19,47%

b) Área Verde

17.914,76

19,88%

35.461,81

39,35%

24.433,11

27,11%

90.122,39

100%

DESTINAÇÃO
1. Unidades Imobiliárias

SUBTOTAL
2. Espaços Livres de Uso Público – ELUP

SUBTOTAL
3. Sistema de Circulação
Área passível de parcelamento – TOTAL

3.5.1.2.

Paisagismo

Os lotes estão dispostos nas bordas da poligonal, favorecendo a
concentração do espaço público em vasta área verde, que contará com a implantação
de equipamentos de esporte e lazer, mobiliário urbano, propiciando pontos de
encontro aos usuários com diversos usos. A área do parque deverá ser servida de
ciclovias e calçadas em praticamente todo o seu perímetro. Na Figura 8 a seguir
consta demonstrado exemplos da proposta paisagística para a área em questão.
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Figura 8 - Imagens tridimensionais ilustrativas – Proposta paisagística (MDE n° 074/10).
Legenda – Faixa vermelha: proposta de ciclovia.
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3.5.2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
O sistema viário foi projetado de forma a se promover a integração entre o
parcelamento e os loteamentos consolidados e registrados no Setor Habitacional
Jardim Botânico. Foram seguidas as premissas estabelecidas nas Diretrizes
Urbanísticas Específicas - DIUPE 17/2017 e também na DIUR 1/2019, que revisou a
DIUR 06/2014, referente à Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São
Sebastião.
O projeto prevê a implantação de uma Via de Circulação de Vizinhança que
confere permeabilidade viária e divide os fluxos no loteamento. Essa via tem por
objetivo proporcionar acessibilidade às vias já existentes e acesso interno aos lotes
comercias e de prestação de serviços, bem como aos equipamentos projetados.
A Via de Circulação de Vizinhança, que conecta todos os lotes projetados,
tem largura de 7,00 m, o que proporciona a circulação dos veículos em dois sentidos.
Essa via faz a conexão do loteamento com a Via Marginal da EPCT – DF-001 e com
a rotatória existente na Avenida Jardim Botânico, que divide o Setor Comercial Jardim
Botânico do Setor Habitacional Jardim Botânico Etapa IV e dá acesso a outros
condomínios na região.
Conforme Norma Técnica Nº 02/2015 – DAUrb/SUAT, para as Vias de
Circulação de Vizinhança pode-se adotar a Categoria do Tipo 1 ou do Tipo 2. Para
fins desse projeto fica estabelecida a Categoria do Tipo 2.
No que diz respeito ao sistema cicloviário, o traçado viário proposto buscou
promover a integração ao sistema existente nas áreas lindeiras ao projeto prevendo
um anel cicloviário, de forma que o ciclista tenha acesso a todos os lotes propostos
no loteamento, por meio de ciclovias bidirecionais com largura de 2,50 m. Com isso,
será possível o acesso não motorizado ao local e a promoção da integração do SCJB
com os demais loteamentos já implantados na região.
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Figura 9 - Croqui de indicação da hierarquia viária (MDE n° 074/10).
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3.5.3. Critérios e Circulação de pedestres


Priorizar a circulação dos pedestres dando a eles a liberdade para transitar no
passeio com segurança;



Facilitar a circulação dos pedestres portadores de deficiência física;



As calçadas variam de largura de 2,50 a 10,00 m de largura, de forma a
proporcionar um alto nível de mobilidade no parcelamento;



Foi previsto sistema cicloviário ao longo de todo a proposta, de forma a que o
ciclista tenha acesso a todos os lotes proposto no Setor Comercial. As ciclovias
foram projetadas com 2,50 metros de largura, de forma a se promover a
circulação em dois sentidos;



As travessias de pedestre foram dispostas de forma a privilegiar o
deslocamento dos pedestres. Essas travessias acontecem no nível das
calçadas, obrigando os veículos a reduzir a velocidade sempre que passarem
por elas.

A seguir (Figura 10), consta apresentado cortes transversais para
exemplificação do projeto proposto, sendo os cortes 01 e 02 nas vias arteriais que
promovem ligação da área parcelada com a rodovia DF-001.
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Figura 10 - Locação dos cortes dos perfis viários (MDE-074/10).
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Figura 11 – Exemplo dos cortes 1 e 2 (MDE-074/10).
33

Produto de Consultoria - RAS Setor Comercial do Jardim Botânico (87043588)

SEI 00391-00002385/2020-17 / pg. 34

SETOR COMERCIAL JARDIM BOTÂNICO
RA XXVII – DF

3.5.4. ANÁLISE URBANÍSTICA
Coube à análise urbanística avaliar se o projeto urbanístico definido para o
Setor Comercia do Jardim Botânico está de acordo com a legislação vigente e, se seu
traçado e dimensionamento urbano condiz com as condições urbanísticas e
ambientais para sua implantação, levando em consideração a compatibilização e
enquadramento nas seguintes leis, diretrizes e zoneamentos:
(i)

Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF – PDOT;

(ii)

Diretrizes Urbanísticas:
a. Específicas – DIUPE n° 17/2017
b. Para a região São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião –
DIUR n° 01/2019;

(iii)

Zoneamentos Ambientais.

3.5.4.1.

Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT

O planejamento territorial do Distrito Federal é estabelecido pela Lei
Complementar nº 854, de 15/10/2012, que estabeleceu a revisão do Plano Diretor de
Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT/DF de 2009 (Complementar nº
803, de 25/04/2009).
Nesta nova divisão, de acordo com o PDOT/2012, a área objeto deste estudo
permanece como Zona Urbana de Uso Controlado II (ZUUC II), conforme apresentado
no Mapa 09 – Zoneamento PDOT 2012 (vide Volume II – Anexos), e segue as
definições estabelecidas no Art. 70 do PDOT/2009, determinando que:
Art. 70. A Zona Urbana de Uso Controlado II é composta por áreas
predominantemente habitacionais de baixa e média densidade
demográfica, com enclaves de alta densidade, conforme Anexo III,
Mapa 5, desta Lei Complementar, sujeitas a restrições impostas pela
sua sensibilidade ambiental e pela proteção dos mananciais
destinados ao abastecimento de água.

Quanto ao estabelecido em seu Art. 71, PODT/2009 essa Zona deverá
compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da
recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos. Entre as diretrizes para
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ZUUC II estão: permitir o uso predominantemente habitacional de baixa e média
densidade

demográfica,

com

comércio,

prestação

de

serviços,

atividades

institucionais e equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação urbana;
e o respeito ao plano de manejo ou zoneamento referente às unidades de
conservação; além de adotar medidas de controle ambiental voltadas para o entorno
imediato das Unidades de Conservação de Proteção Integral e as Áreas de Relevante
Interesse Ecológico inseridas nessa zona, visando à manutenção de sua integridade
ecológica.
Segundo o PDOT, a poligonal de projeto está inserida em Zona de Baixa
Densidade, de 15 a 50 habitantes por hectare.
O PDOT definiu coeficiente de aproveitamento máximo para a Zona Urbana
de Uso Controlado II de 4 (quatro). No entanto, de acordo com o §5º do Art. 42 do
PDOT, os valores dos coeficientes de aproveitamento para novos projetos
urbanísticos estão definidos nas Diretrizes Urbanísticas estabelecidas pelo órgão
gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, podendo ficar
abaixo do limite máximo para a zona em que se insere.
Pela análise das atividades de comércio, prestação de serviços, atividades
institucionais e residenciais que serão desenvolvidas no Setor Comercial Jardim
Botânico e do arranjo proposto, conclui-se que o empreendimento apresenta
compatibilidade com as determinações do Plano de Ordenamento Territorial –
PDOT/2012, não havendo impedimento legal à sua implantação.
3.5.4.2.

Diretrizes Urbanísticas para a Região São Bartolomeu,
Jardim Botânico e São Sebastião – DIUR n° 01/2019

A

extinta

Secretaria

de

Estado

de

Habitação,

Regularização

e

Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB, atual – SEDUH, responsável
pelo planejamento urbano e territorial do DF, que tem, dentre suas competências,
definir diretrizes urbanísticas e estabelecer critérios e parâmetros de uso e ocupação
do solo para lotes e projeções localizados no DF, emitiu diretriz urbana específica para
o Setor Comercial Jardim Botânico, observando o disposto na Lei de Uso e Ocupação
do Solo – LUOS (Lei Complementar nº 948, de 16/01/2019).
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O objetivo das diretrizes urbanísticas é de ordenar o uso e a ocupação do
solo, de forma a constituir um espaço urbano integrado, composto por parcelamentos
articulados e que se completam na oferta de usos e atividades, contribuindo para a
qualidade de vida da população.
Os dados apresentados nas DIUR passaram a ser premissas para elaboração
de planos de ocupação e projetos urbanísticos inseridos nas respectivas localizações.
A definição dessas diretrizes urbanísticas visa orientar a ação do Poder Público e dos
empreendedores privados no uso e ocupação urbana da área, complementando o
PDOT.
A área de projeto está inserida na poligonal das Diretrizes Urbanísticas da
Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião – DIUR n° 01/2019. A
DIUR 01/2019 promoveu a revisão dos parâmetros estabelecidos na DIUR n° 06/2014,
em função do tempo transcorrido desde a sua publicação.
Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo
Segundo dados da DIUR n° 01/2019, a poligonal de projeto é definida como
área de Centralidade, nos termos do Item 3.1.1 das Diretrizes e também inserida na
Zona A e B, conforme demonstrado na Figura 12 e descrito a seguir.
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Figura 12 - Zoneamento de Usos conforme DIUR n° 01/2019 apud MDE n° 74/10.



Centralidade:

visam

promover

distribuição

equilibrada

de

atividades

diversificadas no tecido urbano. Particularmente, nesta região, as centralidades
estão previstas com pequena dimensão e abrangência local, considerando as
limitações impostas pela baixa densidade demográfica e acessibilidade viária de
alcance contido. Nessas áreas, deverá ser reforçada sua destinação para
atividades que promovam a atratividade de pessoas e o encontro social.
Atividades, em geral, relacionadas aos usos comerciais, prestação de serviços,
e institucionais ou comunitários (público ou privados). São áreas urbanas
multifuncionais, de configuração mais compacta, com maior densidade de
ocupação, constituindo elemento de referência na paisagem urbana. O uso misto
(comercial/serviços e/ou institucional associado ao uso residencial) deve ser
incentivado, uma vez que promove a vitalidade desses espaços em todas as
horas do dia. Nesses casos, o uso residencial multifamiliar deve ocorrer,
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preferencialmente, nos pavimentos superiores da edificação, para garantir
atividades comerciais/serviços e institucionais no pavimento térreo, em contato
com o espaço público aberto.


Zona A: corresponde à sobreposição da Zona Urbana de Uso Controlado II do
PDOT com a Zona de Ocupação Especial de Qualificação – ZOEQ do
zoneamento ambiental da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu;



A Zona B: corresponde a sobreposição da Zona Urbana de Uso Controlado II do
PDOT com a Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA do
zoneamento ambiental da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu. Destaca-se as
diretrizes estabelecidas para esta zona, por ser mais restritiva que a Zona A, de
acordo com o apresentado na Tabela 5.
Tabela 5 – Diretrizes específicas na Zona B (DIUR n° 01/2019)
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A impermeabilização máxima do solo fica restrita a 50% da área total da gleba
do parcelamento, por se tratar de área inserida em Zona de Uso Sustentável da APA
do Planalto Central.

Parâmetros de Ocupação do Solo dos Lotes
O PDOT definiu coeficiente de aproveitamento máximo para a Zona Urbana
de Uso Controlado II de 4 (quatro). No entanto, de acordo com o §5º do Art. 42 do
PDOT, os valores dos coeficientes de aproveitamento para novos projetos
urbanísticos serão definidos nas Diretrizes Urbanísticas estabelecidas pelo órgão
gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, podendo ficar
abaixo do limite máximo para a zona em que se insere, como o caso em questão.
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Tabela 6 - Parâmetros de Ocupação do Solo dos Lotes das Zonas de Centralidade, A e B
(DIUR n° 01/2019)

*Destacado em retângulos vermelhos os usos previstos no projeto urbanístico. O círculo vermelho
representa o coeficiente de aproveitamento mais restritivo dos usos previstos.
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3.5.4.3.

Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE 17/2017

O uso e a ocupação do solo devem seguir o zoneamento apresentado no
anexo III da DIUPE n° 17/2017 e os parâmetros urbanísticos definidos da DIUR n°
01/2019, sendo permitidos os usos comercial, institucional e prestação de serviços,
da seguinte forma:


Na Zona 1, é vedado o cercamento de lotes que tenham mais de duas testadas
voltadas para o logradouro público;



Na Zona 2, é permitido o uso misto, sendo vedado o uso residencial no
pavimento de circulação dos pedestres;



Na Zona 2, os lotes que tenham mais de duas testadas voltadas para o
logradouro público devem configurar projeções com 100% de ocupação, sendo
vedado o cercamento desses lotes;



Na Zona 3, é permitido o uso institucional;



Na Zona 3, é vedado o cercamento de lotes que tenham mais de duas testadas
voltadas para o logradouro público;



A Zona 4 deve configurar um parque urbano com espaços de convivência e
densa arborização;



Nos lotes adjacentes à ocupação residencial existente, é obrigatório o
afastamento de, no mínimo, 5,00 metros da edificação em relação à divisa com
o lote residencial;



É vedada a criação de vias ou passeios adjacentes a muros de condomínios
existentes a fim de não permitir a ocorrência de fachadas cegas.
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Figura 13 – Mapa de Diretrizes da DIUPE 17/2017 - ANEXO III.

Diretrizes de Densidade Populacional
A gleba a ser parcelada está localizada na Porção Territorial de Baixa
Densidade (de 15 a 50 hab/ha). Para fins de cálculo do total de unidades previstas
para a gleba foram considerados 3,28 habitantes por domicílio, de acordo com a
Pesquisa Distrital de Amostra de Domicílios (CODEPLAN, 2015) para o Distrito
Federal.
Diretrizes de Áreas Públicas
Os percentuais mínimos de EPC, EPU e ELUP devem contabilizar, no mínimo,
15% da área da gleba. Não são considerados ELUP as nesgas de terra onde não seja
possível inscrever um círculo com raio mínimo de 10,00 metros.
Os usos previstos para o loteamento em questão estão em conformidade com
a Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019 que trata da Lei de Uso e
Ocupação do Solo – LUOS.
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Os espaços livres foram distribuídos de forma a se promover a integração
entre as diversas edificações propostas e, também, com o objetivo de se alcançar o
percentual mínimo de 50% de áreas permeáveis exigidas pelo rezoneamento da APA
do São Bartolomeu para loteamentos nesse local.
A área total da poligonal do projeto é de 109.255,63 m² sendo que 51,29% da
poligonal (56.032,30m²) será permeável, obedecendo o disposto no rezoneamento da
APA do São Bartolomeu.
Quanto à densidade populacional, de acordo com as diretrizes de densidade
para a área, que permite de 15 a 50 habitantes por hectare, o projeto comporta, no
máximo, 546 novos habitantes e 166 unidades domiciliares, considerando 3,28
habitantes por domicílio (PDAD - CODEPLAN, 2015). No SCJB estão previstos três
lotes que permitem habitação multifamiliar (apartamento), da categoria de uso CSIIR
2, sendo eles os Lotes 06, 07 e 08. Ao se dividir o número máximo de unidades
imobiliárias do parcelamento por 3 lotes, obtém-se que cada lote de uso CSIIR 2
poderá conter até 55 apartamentos.
Quanto ao sistema de circulação, o projeto está de acordo com o Decreto nº
38.047, de 09 de março de 2017, a Nota Técnica nº 02/2015 – DAUrb/SUAT e o Guia
de Urbanização.
3.5.4.4.

Zoneamento Ambiental

Este item analisa o enquadramento do projeto quanto a compatibilização do
mesmo com os Planos de Manejo das Unidades de Conservação e respectivos
Zoneamentos, com também no Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE.
A área em questão incide na APA do São Bartolomeu (Mapa 3, Volume II –
Anexos), sendo levado em consideração o que rege em seu Plano de Manejo no
projeto urbanístico.
Área de Proteção Ambiental – APA do São Bartolomeu
A Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu foi criada pelo
Decreto Federal nº 88.940/1983, nos termos da Lei Federal nº 9.262/1996. Seu
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zoneamento foi disposto pela Lei nº 5.344/2014, e apresenta as normas para cada
zona. No caso da área em questão, há interferência com a Zona de Ocupação
Especial de Qualificação – ZOEQ e com a Zona de Ocupação Especial de Interesse
Ambiental – ZOEIA, cujas normas estão apresentadas a seguir:
Art. 13. São estabelecidas as seguintes normas para a ZOEIA:
I – as normas de uso e gabarito de projetos de parcelamento urbano
devem ser condizentes com os objetivos definidos para a ZOEIA;
II – as atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a
recarga natural e artificial de aquíferos;
III – os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção
do solo, de modo a impedir processos erosivos e assoreamento de
nascentes e cursos d’água;
IV – os novos parcelamentos urbanos devem utilizar infraestrutura de
drenagem difusa e tratamento de esgoto a nível terciário para fins de
reuso de água e devem adotar medidas de proteção do solo, de modo
a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos
d’água;
V

–

a

impermeabilização

máxima

do

solo

nos

novos

empreendimentos urbanos fica restrita a, no máximo, 50 por cento da
área total da gleba parcelada;
VI – as áreas não impermeabilizadas devem ser compostas de, no
mínimo, 80 por cento de área com remanescentes do cerrado já
existentes na gleba a ser parcelada e protegidas a partir da criação
de Reservas Particulares do Patrimônio Natural ou Áreas de Servidão
Ambiental;
VII – no licenciamento ambiental, deve ser avaliada a solicitação de
exigências adicionais de mitigação e monitoramento de impactos
compatíveis com as fragilidades específicas da área de interesse;
VIII – as atividades e empreendimentos urbanos devem executar
projetos de contenção de encostas, drenagem de águas pluviais,
sistema de coleta e tratamento de águas servidas, sistema de coleta
e tratamento de esgoto sanitário, recomposição da cobertura vegetal
nativa, pavimentação dos acessos, coleta de lixo e destinação
adequada dos resíduos sólidos;
IX – a implantação de parcelamentos urbanos é permitida mediante
a aprovação do projeto urbanístico pelo órgão competente, que deve
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priorizar os conceitos do planejamento urbano e da sustentabilidade
ambiental;
X – os projetos de expansão, duplicação ou construção de novas
rodovias devem prever a instalação de dispositivos de passagem de
fauna, inclusive para grandes mamíferos;
XI – as áreas com remanescentes de cerrado devem ser mantidas no
parcelamento do solo e destinadas à criação de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural, a serem mantidas e geridas pelo
empreendedor ou condomínio, se for o caso.
Art. 15. São normas para a ZOEQ:
I – é permitido o uso predominantemente habitacional de baixa e
média densidade demográfica, com comércio, prestação de serviços,
atividades institucionais e equipamentos públicos e comunitários
inerentes à ocupação urbana;
II – as áreas degradadas ocupadas por assentamentos informais
devem ser qualificadas e recuperadas de modo a minimizar danos
ambientais;
III – devem ser adotadas medidas de: a) controle ambiental voltado
para o entorno imediato das unidades de conservação, visando à
manutenção de sua integridade ecológica; b) controle da propagação
de doenças de veiculação por fatores ambientais;
IV – para o licenciamento ambiental de empreendimentos, deve ser
avaliada a solicitação de exigências adicionais de mitigação e
monitoramento de impactos compatíveis com as fragilidades
específicas da área de interesse;
V – os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção do
solo, de modo a impedir processos erosivos e assoreamento de
nascentes e cursos d’água.
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Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE
Quanto às subzonas definidas pelo ZEE-DF, o Setor Comercial Jardim
Botânico está inserido na Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 4 e 7
(SZDPE 4 e SZDPE 7). A SZDPE 7 ocupa maior área da poligonal de projeto.
O ZEE-DF aponta a vocação e algumas diretrizes para cada uma dessas
subzonas, onde a SZDPE 7 destina-se:
[...] à qualificação urbana e ao aporte de infraestrutura, asseguradas,
prioritariamente, as atividades N1, N2 e N3 e a garantia da gestão do
alto risco de erosão e de assoreamento do Rio São Bartolomeu.

Quanto às diretrizes para a SZDPE 7, a Lei do ZEE-DF diz:
Art. 30. São diretrizes para a SZDPE 7: I – o incentivo à implantação
de atividades N1 e N3; II – o fortalecimento do monitoramento,
controle e fiscalização dos parcelamentos irregulares do solo nas
áreas de nascentes do Rio São Bartolomeu e de seus tributários,
especialmente no entorno do núcleo urbano de São Sebastião, com
vistas à garantia do potencial futuro de abastecimento público, de
acordo com a Política Integrada de Controle e Fiscalização no Distrito
Federal; III – a compatibilização no estabelecimento e regularização
de empreendimentos nesta Subzona dos níveis de permeabilidade
do solo com os riscos ecológicos indicados no Mapa 4 do Anexo
Único, harmonizandos com os elementos da paisagem na qual se
inserem; IV – a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis
Intraurbanas, com uso preferencial de espécies nativas do Cerrado,
conforme o disposto no art. 49, VI; V – a proteção e recuperação dos
córregos e tributários do Rio São Bartolomeu; VI – o aporte de
infraestrutura de saneamento ambiental compatível com os riscos
ecológicos, os padrões e intensidade de ocupação humana e a
capacidade de suporte ambiental dos recursos hídricos.

Quanto às atividades que estão previstas para serem desenvolvidas no Setor
Comercial Jardim Botânico, estão contempladas (Tabela 7):
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Tabela 7 - Classificação de naturezas de atividades produtivas – ZEE-DF
ATIVIDADES
PRODUTIVAS DE
NATUREZA 1 (N1)

Atividades que promovam a Economia da Conservação. Trata-se da
produção, distribuição e consumo de bens e serviços, por meio da
utilização sustentável dos recursos naturais, garantindo a renovação
e a auto sustentabilidade dos ecossistemas. Ou seja, geração de
emprego e renda sem prejuízo à preservação do meio ambiente.

ATIVIDADES
PRODUTIVAS DE
NATUREZA 2 (N2)

Atividades do setor primário da econômica, respeitada a legislação de
uso e ocupação do solo e a capacidade de suporte ecológica do
território. São atividades relacionadas à produção agropecuária e ao
processamento de produtos visando à agregação de valor. Trata-se
da estruturação de cadeias produtivas e verticalização da produção,
para exportar produtos e serviços agropecuários de alto valor
agregado.

ATIVIDADES
PRODUTIVAS DE
NATUREZA 3 (N3)

Atividades do setor terciário e secundário de pequeno porte da
economia, não segregadas dos demais usos e respeitada a legislação
de uso e ocupação do solo e a capacidade de suporte ecológica do
território. São atividades tipicamente urbanas de comércio, serviço e
industrial de pequeno porte, passíveis de realização em áreas da
malha urbana e não segregadas dos demais usos.

Segundo os mapas de risco ecológico para o DF apresentados no (ZEE-DF),
a poligonal parcelada está inserida em área de média e alto risco de perda de área de
recarga de aquífero, alto risco de contaminação do subsolo, baixa suscetibilidade ao
risco de perda de solo por erosão e alto risco de perda de cerrado nativo.
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3.6. INFRAESTRUTURA
A infraestrutura do empreendimento será interligada com a infraestrutura dos
serviços públicos existentes (abastecimento de água, sistema de coleta de esgoto,
sistema de água pluvial, rede elétrica e gestão e manejo de resíduos sólidos),
conforme apresentação das manifestações das concessionárias, obtidas por meio de
cartas-consultas, para verificação quanto à viabilidade de atendimento, capacidade
de absorção, existência de interferências em redes projetadas e/ou instaladas para a
área do parcelamento e adequações necessárias aos sistemas existentes.
3.6.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
A Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília – CAESB, Processo nº
00111-00001160/2019-82, Carta SEI-GDF nº 147/2019 de 22 de julho de 2019,
informou que em relação ao Sistema de Abastecimento de Água, há interferência com
redes de distribuição de água e adutora, e quanto ao Sistema de Esgotamento
Sanitário, há interferência com redes coletoras de esgotos da elevatória de Esgoto
Bruto EEB.LS3 San Diego. Esclarece ainda que foram analisadas as interferências
com a projeção do lote, mas na manifestação não foram considerados os possíveis
avanços de subsolo, que caso existam, deverá ser enviado um novo projeto para nova
avaliação de interferência.
Quanto a capacidade de atendimento, foi informado que a “...Caesb possui
capacidade de atendimento da demanda proposta para a edificação com o Sistema
de Abastecimento de Água e com o Sistema de Esgotamento Sanitário, desde que o
empreendimento esteja de acordo com a NGB /MDE e/ou PDOT /PDL atualmente
vigentes, e tenha sua Taxa de Ocupação e configuração da edificação analisada pela
unidade responsável da Administração Regional”. Esclarece que “...qualquer
remanejamento fica condicionado à existência de faixa de servidão, condições
topográficas e hidráulicas para implantação das Redes remanejadas”, onde os custos
correrão inteiramente por conta do interessado.
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Por fim, a CAESB informou que os “...remanejamentos dos trechos das redes
de distribuição de água e das redes coletoras de esgotos são viáveis, porém para
evitar obras de remanejamentos, [é sugerido] que os projetos sejam ajustados de
forma a garantir as faixas de servidão e recobrimentos”.
Cabe esclarecer que por meio do Processo nº SEI 0111-005599/2013, a
Concessionária solicitou da TERRACAP autorização para a ocupação de parte da
área objeto do parcelamento à Título Precário para fins de implantação do
Reservatório Apoiado – RAP LS3, visando a ampliação do Sistema de Abastecimento
de Água do Distrito Federal – Sistema Paranoá, sendo o Termo de Cessão de Uso a
Título Precário da área exarado em 20/08/2014.
Com a atualização da área cedida, foi exarado novo Termo de Cessão em
01/09/2020, o qual foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF nº 197
de 16/10/2020, página 52.
Tendo em vista a elaboração do projeto de parcelamento urbano do solo do
Setor Comercial Jardim Botânico, a CAESB encaminhou manifestação por meio da
Carta SEI-GDF n.º 8/2019 - CAESB/DE/ESE/ESEF, de 29/04/2019, informando que
após a “...sobreposição da nova poligonal proposta [pelo projeto urbanístico da
TERRACAP] com a adutora e reservatório RAP.LSL.003, previstos em projeto”, foi
verificado que “...a nova área [projetada pela TERRACAP] atende as necessidades
[da CAESB], uma vez que não será necessário fazer alterações no projeto...”.
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Figura 14 - Croqui de redes existente da CAESB.

3.6.2. DRENGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, Processo
nº 00111-00001160/2019-82, Ofício SEI-GDF Nº 603/2019 – NOVACAP/PRES/SEC
de 28/03/2019, informa que não há rede pública de águas pluviais implantadas e/ou
projetadas nas mediações do parcelamento, e que caberá ao empreendedor elaborar
projeto do sistema de drenagem de águas pluvial completo e específico para o local,
de acordo com Termo de Referência da NOVACAP, para posterior avaliação e
aprovação do mesmo pela Companhia em questão. Quando da elaboração do projeto
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de drenagem acima citado, deverá ser utilizada estrutura de amortecimento de vazão,
dentro da poligonal do parcelamento em tela, de forma a obedecer ao previsto na
Resolução ADASA nº 09, de 08/04/2011, que define como vazão máxima de saída o
valor de 24,4 L/s/ha. Por se tratar de estrutura básica de drenagem, essa poderá ser
implantada em espaços livres de uso público já previstos no parcelamento.
Para tanto, o sistema de drenagem de águas pluviais do Setor Comercial
Jardim Botânico (SCJB) foi desenvolvido pela empresa Prisma Consultoria e
Engenharia Ltda (2022), contemplando bocas de lobo, tubos de ligação, poços de
visita (PV’s), redes de drenagem e reservatório de amortecimento (detenção).
O projeto prevê a conexão da rede de lançamento do SCJB na rede projetada
do DER/DF (2020) na Avenida Jardim Botânico concebida nos estudos e projetos para
o parcelamento de solo Quinhão 16, mais especificamente no poço de visita n.º 27 da
rede 1 (PV-27 RD-01), apresentado na Figura 15 a seguir.
A alternativa apresenta-se viável do ponto de vista técnico-econômico em
função de percorrer a menor distância possível para realizar o lançamento e a rede
receptora estar projetada com Ø 1200 mm e folga atual de 40% de enchimento do
tubo.
O reservatório é composto de duas células e uma transição. A primeira célula
encherá por meio do princípio dos vasos comunicantes, uma vez que possuem
aberturas nas paredes internas da galeria tripla. O controle será feito por meio de dois
orifícios, na parede jusante da galeria.
Com o enchimento da caixa, a transição entrará em operação. A transição
composta por 33 grelhas tipo horizontal em ferro fundido, fixadas na laje superior da
primeira célula.
A segunda célula é dada pela escavação no terreno, com uma altura útil de
0,75m, é onde se concentra o maior volume de armazenamento. A segunda célula é
rasa e o seu enchimento é suave e gradual para não oferecer perigo à eventuais
usuários do espaço ao encher repentinamente.
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Eventualmente, o espaço interno da segunda célula poderá ser preenchido
por quadras poliesportivas, pistas de skate, ou academias ao ar livre, desde que a
manutenção na primeira célula, e vertedor sejam feitas em todo e qualquer evento
pluviométrico, seguindo as orientações contidas no instrumento normativo: Manual de
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito federal (ADASA) – 2018.
É fundamental que seja feita a manutenção dos dispositivos de drenagem.
O sistema proposto assegura a eficiência hidráulica na tubulação, o
atendimento as normas e aos requisitos legais mínimos e a garantia de que o
acréscimo da vazão amortizada pelo reservatório não representará risco ao sistema
de drenagem de águas pluviais existente.
Este projeto está sendo tratado pelo Processo SEI n° 00111-00001160/201982, onde poderá ser verificado, na íntegra, as avaliações e pareceres emitidos pela
NOVACAP.
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PV-27

Figura 15 – Sistema de drenagem de águas pluviais projetado para o SCJB – Rede final de captação interna, reservatório de
amortecimento (detenção) e lançamento final na rede projetada DER/DF(destaque do PV-27 RD-01), Quinhão 16 (PRISMA, 2022).
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Figura 16 – Reservatório de amortecimento (detenção) projetado (PRISMA, 2022).
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3.6.3. SISTEMA ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
De acordo com a Companhia Energética de Brasília – CEB, Processo nº
00111-00001160/2019-82, Carta SEI-GDF nº 2515/2019 - CEB-D/DD/DC/GRGC de
17 de dezembro de 2019, a CEB encaminhou por meio da Carta SEI-GDF nº
2515/2019 - CEB-D/DD/DC/GRGC o Laudo Técnico nº 32790233 SEI-GDF - CEBD/DD/DR/SGB de 12/12/2019. Nele, foi informado que não é permitida qualquer
interferência na rede elétrica da CEB-D, mas caso seja necessária alguma intervenção
a

Concessionária

deverá

ser

consultada.

Foram

apresentadas

também

condicionantes para caracterização da iluminação pública e das possíveis
interferências, sendo elas: redes aéreas, outros equipamentos energizados em rede
aérea, rede subterrânea e linhas de distribuição. Por fim, foi esclarecido que caso haja
necessidade de remanejamento de redes, deverá ser encaminhado o projeto
detalhado à CEB para fins de elaboração de orçamento.
Em complementação ao Laudo supra, foi exarado o Estudo de Conexão
SEIGDF nº 335/2019

- CEB-D/DD/DI/SOE/GPQS de

13/12/2019,

também

encaminhado pela Carta SEI-GDF n.º 2515/2019 - CEB-D/DD/DC/GRGC. Ele trata
das diretrizes de atendimento ao parcelamento do Setor Comercial Jardim Botânico.
Neste Estudo, a CEB informou que em “...relação à situação atual dos alimentadores
de 15 kV na região, destaca-se o circuito MG25 oriundo da Subestação Mangueiral
(SE MG) ...que passa nas proximidades do novo empreendimento, tendo a chave mais
próxima a FA-9085”, e com base nos estudos de estimativa de demanda elaborado
pela CEB, o parcelamento apresenta a seguinte estimativa, conforme apresentado na
Tabela 8.
Tabela 8 - Tabela de estimativa de demanda (Estudo de conexão nº 335/2019/CAESB)
Área [km²]

Demanda Estimada [kVA]

0,11

384,41

Setor Comercial Jardim Botânico

Com base nessa demanda, e esclarecendo que a norma NTD-1.06 estabelece
que o limite operacional do circuito aéreo deve ser inferior a 65% da sua capacidade
de condução, verificou-se que após a conexão do parcelamento ao alimentador
MG25, o carregamento permanece inferior a 65%, afirmando que a energização
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poderá ser realizada por meio do alimentador MG25 nas imediações da chave FA9085 sem a necessidade de reforços adicionais na rede.

Figura 17 - Croqui de rede da CEB.

3.6.4. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
O Serviço de Limpeza Urbana – SLU, Processo: SEI nº 0011100001160/2019-82, Ofício SEI-GDF Nº 309/2019 - SLU/PRESI de 20 de fevereiro de
2019, informou que o SLU realiza, atualmente, nas proximidades do projeto
urbanístico para o Setor Comercial Jardim Botânico - SCJB, localizado na RA XXVII –
Jardim Botânico, coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais. Por essa
razão, pode-se afirmar que não haverá impacto significativo quanto à capacidade de
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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 citado no parágrafo
anterior.
Informou, ainda, que o gerador deverá providenciar, por meios próprios, os
recipientes necessários para o acondicionamento dos resíduos sólidos gerados para
a coleta, observando as características dos resíduos e seus quantitativos, MDE
074/10- Fl. 14/45 quando o resíduo em questão se enquadrar na Classe II A, este
poderá ser armazenado em contêineres e/ou tambores, e em tanques, desde que
acondicionado em sacos plásticos, de acordo com a ABNT NBR 11174:1990. A
classificação dos sacos plásticos utilizados para o acondicionamento dos resíduos
domiciliares deverá estar de acordo com a NBR 9191:2008.
3.6.5. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO
O Departamento de Estradas e Rodagem – DER, Processo: SEI nº 0011100001160/2019-82, Ofício Nº 1466/2019 - DER-DF/DG/CHGAB/NUADM (SEI Nº
22656703) de 02 de dezembro de 2019, informou que encaminhou o processo com
planta contendo a delimitação da faixa de domínio da DF-035 bem como a sua
inserção com a DF-001. Esclareceu que não foram encontrados estudos e projetos
previstos para a Rodovia DF-035, mas em relação ao entroncamento desta rodovia
com a DF-001, informou que ela deverá ser preservada totalmente livre para fins de
implantação de interseção em desnível, a qual está aguardando o início técnico de
desenvolvimento da solução técnica. Para subsidiar o projeto, o DER encaminhou os
arquivos digitais contendo a delimitação da faixa de domínio da rodovia DF-035, assim
como de sua intersecção com a DF-001 (Figura 18).
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Figura 18 - Faixa de Domínio da Rodovia.

Já por meio do Ofício Nº 463/2021 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC de
24/05/2021, foi solicitada renovação de consulta de interferência do parcelamento com
a faixa de domínio da Rodovia DF-001. Em resposta, o DER reiterou a manifestação
exarada no Ofício nº 1466/2019 – DER - DF/DG/CHGAB/NUADM de 02/12/2019 e
encaminhou o projeto de adequação e ampliação da Rodovia DF-001 no trecho de
interseção com a DF-035 (Figura 19) por meio do Ofício nº 661/2021 - DERDF/DG/CHGAB/NUADM de 02/06/2021. Em função disso, as calçadas e ciclovias,
dentro da faixa de domínio, foram projetadas para serem compatíveis com o projeto
apresentado pelo do DER.
Por fim, por meio do Ofício Nº 280/2021 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC,
de 05/04/2021, solicitou-se anuência para a implantação de estacionamento púbico e
ciclovia na faixa non aedificandi da Rodovia DF-001. O DER respondeu, por meio do
Ofício 95/2021 - DER-DF/DG/SUOPER, em 02/09/2021, que “não há óbice para
implantação de estacionamento público e ciclovia propostos no parcelamento, mesmo
que os mesmos interfiram com a faixa de domínio das rodovias citadas e com a faixa
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non aedificandi, com a ressalva de que eventuais adequações das rodovias, como
construção de viadutos, vias marginais ou duplicações, poderão resultar na remoção
dos equipamentos públicos construídos”.

Figura 19 - Alteração proposta.

3.6.6. DESCRIÇÃO DAS OBRAS E CRONOGRAMA FÍSICO
O Memorial Descritivo dos Projetos de Engenharia dos dispositivos de
infraestrutura serão objetos de processo de licitação específica, no caso dos projetos
de pavimentação e drenagem pluvial, enquanto que os projetos de abastecimento de
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água e de esgotamento sanitário serão desenvolvidos pela CAESB. O projeto de
distribuição

e

iluminação

de

energia

elétrica

serão

desenvolvidos

pela

GEREN/TERRACAP.
Trata-se de um cronograma físico preliminar da obra, ou seja, apenas uma
previsão com base nas concepções dos sistemas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e drenagem pluvial. Ademais, em virtude dos projetos básicos
e executivos de infraestrutura serão alvos de licitação (drenagem e pavimentação) e
abastecimento de água e esgotamento sanitário de acordo com a CAESB, o
cronograma físico-financeiro detalhado deverá estar em conformidade com estes
projetos e com seus respectivos orçamentos.
Tabela 9 – Cronograma físico preliminar da obra para implantação do parcelamento
pretendido
Descrição das Obras

Prazo (estimativa)

I – Serviços Iniciais
Limpeza do terreno

15 dias

Movimentação de terra - escavação

30 dias

Supressão vegetal

15 dias

Instalação do canteiro de obras com a devida sinalização

40 dias

Terraplanagem

90 dias

II – Sistema de Abastecimento de Águas
Instalação das redes de distribuição

120 dias

Implantação do reservatório

120 dias

III – Sistema de Esgotamento Sanitário
Implantação de redes de esgoto

120 dias

Ligações dos ramais - lotes comerciais e institucionais

120 dias

Ligações das redes de esgoto

120 dias

IV – Sistema de Drenagem de Águas Pluviais
Implantação de redes

120 dias

Implantação de bocas de lobo

120 dias
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V – Sistema de Distribuição de Energia Elétrica
Instalação de posteamento

120 dias

Lançamento de fiação

120 dias

Instalação de transformadores

120 dias

3.6.7. CARACTERIZAÇÃO E ESTIMATIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E
EFLUENTES LÍQUIDOS NA FASE DE INSTALAÇÃO
3.6.7.1. Caracterização de Resíduos Sólidos Gerados na Fase de
Instalação
i)

Tipos de Resíduos
Os resíduos sólidos classificam-se quanto ao tipo, composição química e

periculosidade. Esta etapa atrela-se aos tipos de resíduos que irão ser gerados no
momento da implantação do empreendimento pretendido, a saber:
a) Resíduos Perigosos
Os resíduos gerados na fase de implantação da obra, mais precisamente nas
atividades e serviços devem ser quantificados, quando possível, no interior das baias
de armazenamento ou em sua proximidade, porém, em alguns casos, poderá ser
realizado em outro local mais adequado como, por exemplo: tanque de contenção de
óleos, baldes, tambores, bombonas e similares para as graxas.
Para a quantificação do peso dos resíduos gerados, deverá ser utilizada uma
balança adequada, sendo que em alguns casos este controle poderá ser realizado
pela quantificação do volume. Deve-se ressaltar que o colaborador responsável por
este controle deve ser capacitado e deverá utilizar EPIs adequados. Além disso, os
dados gerados a partir da quantificação dos resíduos deverão ser armazenados e
utilizados para o planejamento da redução de resíduos da obra.
b) Resíduos de Construção Civil (obras)
Os resíduos da construção civil, comumente chamados de entulhos de obras,
são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de
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construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos. De forma
geral, os resíduos da construção civil são vistos como resíduos de baixa
periculosidade, sendo o impacto causado pelo grande volume gerado. Contudo,
nesses resíduos, também há presença de material orgânico, produtos químicos,
tóxicos e embalagens diversas que podem acumular água e favorecer a proliferação
de insetos e de outros vetores de doenças.
O gerenciamento destes resíduos deverá estar em conformidade com as NBR
da ABNT e as resoluções do CONAMA que estabelecem as diretrizes, os critérios e
os procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, a saber:


NBR 10.004/1987 - Classificação dos resíduos sólidos;



NBR 2.622 - Resíduos Industriais;



NBR ISO 12.235/1992 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos;



NBR ISO 14.001/2004 - Sistemas de Gestão Ambiental;



Resolução do CONAMA nº 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil e suas
alterações.
Os atos legais citados estabelecem que o gerador deve ser o responsável

pelo gerenciamento desses resíduos. Essa determinação representou um importante
marco legal, definindo responsabilidades e estipulando a segregação dos resíduos em
diferentes classes e o encaminhamento para reciclagem e disposição final adequada.
Além disso, as áreas destinadas para essas finalidades deverão passar pelo processo
de licenciamento ambiental e serão fiscalizadas pelos órgãos ambientais
competentes. O Artigo 3º da Resolução do CONAMA nº 307/2002, e alterações, relata
que:
“Art. 3. Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para
efeito desta Resolução, da seguinte forma:
Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados
ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de
material para usos futuros, tais como:
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a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e
de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de
terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações:
componentes

cerâmicos

(tijolos,

blocos,

telhas,

placas

de

revestimento, entre outros), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas
em concreto (blocos, tubos, meios-fios, entre outros) produzidas nos
canteiros de obra.
Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais
como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras embalagens
vazias de tintas imobiliárias e gesso; Estes deverão ser separados e
reutilizados ou encaminhados para cooperativas de reciclagem locais.
Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a
sua

reciclagem/recuperação.

Deverão

ser

armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas.
Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de
construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles
contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos de demolições,
reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e
outros, bem como telhas e demais objetos, e materiais que contenham
amianto ou outros produtos nocivos à saúde. Este resíduo deverá ser
armazenado, transportado e destinado em conformidade com as
normas técnicas específicas. Deverá ser manuseado por profissional
capacitado, portadores de EPIs.”

O gerenciamento destes resíduos deve ser de responsabilidade do
empreendedor ou da construtora responsável, cabendo a estes o correto
armazenamento, segregação e destinação, devendo o responsável elencar
colaboradores que gerenciem estes resíduos.
A Tabela 10 apresenta os resíduos sólidos que provavelmente serão gerados
na fase de implantação do empreendimento. Já a Tabela 11 mostra alguns tipos de
resíduos administrativos e outros provenientes da instalação do canteiro de obras.
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Tabela 10 – Resíduos que provavelmente serão gerados na fase de implantação do
empreendimento

Implantação das unidades habitacionais

Implantação do
loteamento

Etapa da obra

Tipo de resíduo que poderá ser gerado

Terraplenagem e
infraestruturas

Solos (orgânicos e estéreis) e restos de vegetação;
Resíduos de tubulação de PVC e concreto;
Resíduos de peças de concreto e asfalto;
Resíduos de fiação e pregos;
Resíduos de tabuas e escoras de madeira.

Limpeza do terreno

Solo (orgânico e estéril);
Restos de vegetação.

Montagem do canteiro

Resíduos madeira;
Resíduos concreto;
Brita;
Tubos de PVC.

Fundações

Solos;
Madeira;
Arame.

Estrutura de concreto

Fôrmas e chapas de madeira compensadas;
Arame recozido;
Aço estrutural;
Concreto;
Embalagens de cimento;
Areia e brita;
Latas de aditivos de concreto.

Alvenaria

Resto de tijolos,
Restos de argamassa;
Embalagens de cimento;
Bloco de concreto;
Embalagens de argamassa.

Instalações hidráulicas

Restos de PVC;
Embalagens de cola;
Restos de tijolos;
Blocos cerâmicos.

Instalações elétricas

Conduítes;
Mangueiras;
Fio de cobre.

Reboco interno e externo

Resíduos de argamassa.

Revestimento

Resíduos de azulejos e pisos;
Laminados de madeira;
Papelão;
Plásticos, etc.

Forro (gesso ou PVC)

Resíduos de gesso,
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Etapa da obra

Tipo de resíduo que poderá ser gerado
Papelão;
Placas de pvc.

Esquadrias/ Pintura

Resíduos de madeira;
Latas de tinta;
Seladores, vernizes.

Cobertura

Resíduos de telhas,
Fibrocimento;
Madeira e pregos.

Ajardinamento/Acabamento

Podas de plantas;
Solo orgânico;
Latas e solventes.

Tabela 11 – Resíduos sólidos gerados em áreas de apoio (administrativas) e outros que
provavelmente serão gerados na fase de implantação do empreendimento vinculado ao
canteiro de obras
Tipo

Reciclável

Não - Reciclável

Papel

Jornais e revistas;
Folhas de caderno;
Formulários de computador;
Caixas em geral;
Aparas de papel;
Fotocópias;
Envelopes;
Rascunhos;
Embalagem longa vida;
Revistas;
Sacos de papel;
Papel de fax;
Papel branco e colorido

Etiqueta adesiva;
Papel carbono;
Fita crepe;
Papéis sanitários;
Papéis metalizados;
Papéis parafinados;
Papéis plastificados;
Guardanapos usados;
Celofane;
Papéis toalha usados;
Papel vegetal;
Papel siliconado;
Pontas de cigarro

Lata de alumínio

Esponjas de aço

Latas de produtos de limpeza

Pilhas
Baterias

Metais

Copos

Grampos
Lâmpadas fluorescentes

Plástico

Embalagem de refrigerante

Embalagem de biscoito plástico-metal

Plástico

Embalagens de material de
limpeza;
Embalagem de alimentos;
Copinho de café;
Sacos plásticos em geral

Misturas de papel, plásticos e metais;
Embalagem engordurada
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ii) Gerenciamento dos Resíduos Gerados
Esta etapa atrela-se ao estabelecimento de diretrizes quanto as etapas de
gerenciamento dos resíduos sólidos, compreendendo o manuseio, segregação,
acondicionamento, armazenamento e destição final adequados dos resíduos sólidos
que serão gerados na fase de implantação do empreendimento.
 Manuseio
O manuseio de resíduos consiste na identificação dos resíduos e/ou retirada
do material inservível do sistema, segregando quanto à origem, composição e
transporte para armazenamento temporário, e deve ser realizado de forma segura,
utilizando equipamento de proteção individual apropriado, sendo efetuado
inicialmente nas áreas de operação.
 Segregação
A segregação consiste na separação física dos resíduos e deve ocorrer no
momento da geração para que seja evitada a contaminação cruzada. Além da
separação entre classes, os resíduos perigosos devem ser segregados de acordo com
suas características e propriedades químicas, de forma a evitar a ocorrência de efeitos
indesejáveis como fogo e liberação de gases tóxicos, contaminação, entre outros.
 Acondicionamento
Deverão ser estabelecidos os métodos de acondicionamento temporário dos
resíduos, seja por contêineres de resíduos da construção civil ou considerando os
coletores com sinalização em conformidade com a Resolução do CONAMA nº
275/2001 apresentada no Tabela 12. Além das cores nos coletores, estes poderão
estar identificados com uma inscrição indicando o tipo de resíduo ali contido para
facilitar a segregação. Este acondicionamento deve guardar a maior distância possível
dos equipamentos sociais próximos ao empreendimento.
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Tabela 12 – Sinalização por tipo de resíduos baseada na Resolução do CONAMA
n°275/20014
Sinalização

Cor

Tipo

Azul

Papel / papelão

Vermelho

Plástico

Verde

Vidro

Amarelo

Metal

Preto

Madeira

Laranja

Resíduos perigosos

Branco

Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde

Marrom

Resíduos orgânicos

Azul

4

Disponível em:< http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=273>.
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 Armazenamento
A forma de armazenamento temporário de resíduos deverá ser realizada
observando-se todas as recomendações das seguintes normas da ABNT, incluindo o
uso de equipamentos de proteção e combate à emergências, a saber:


NBR 10.004/1987 - Classificação de Resíduos Sólidos;



NBR 11.174/1990 - Armazenamento de Resíduos Classe IIA - não inertes e
Classe IIB - inertes;



NBR 17.505-1/2013 - Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e
Combustíveis;



NBR 12.235/1992 - Armazenamento de Resíduos Perigosos.
Todo o resíduo sólido depois de classificado, identificado, acondicionado

deverá ser disposto em uma central de resíduos da obra para aguardar a remoção
para o destino/ tratamento final. Devem ser atendidos os seguintes requisitos para o
local de armazenamento temporário:


Afastado dos equipamentos sociais adjacentes ao loteamento e da
população circunvizinha;



Afastado de cursos d’água;



Sinalizado;



Fácil acesso;



Afastado do trânsito de veículos;



Acesso restrito;



Base impermeabilizada;



Garantir a separação dos resíduos sólidos;



Medidas de controle de insetos, roedores e outros;



Resíduos incompatíveis em locais separados;



Sistema para contenção de sólidos (baias, paredes, outros);



Vias de acesso adequadas;



Coberto, porém arejado;



Dotado de dispositivo de contenção;



Aterramento elétrico;
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Dotado de kit mitigação (conjunto de tambor de 50 ou 100 L com material
absorvente; areia, serragem, palha de arroz ou vermiculita, pá específica e
saco para coleta dos resíduos).
O local de armazenamento, ainda que temporário, deve ser operado e

mantido de forma a minimizar a possibilidade de fogo, explosão, derramamento ou
vazamento dos resíduos perigosos que possam constituir ameaça à saúde humana e
ao meio ambiente, devendo ser dotado inclusive de equipamento de combate ao
incêndio.
Os

resíduos,

especialmente

perigosos,

devem

ser

armazenados

temporariamente e de forma segura, obedecendo à natureza e a compatibilidade
química das substâncias que contêm ou daquelas que lhes deram origem, a fim de
evitar ou reduzir os riscos de reações químicas indesejáveis entre resíduos
incompatíveis. O armazenamento de resíduos sólidos perigosos deve obedecer à
norma ABNT NBR 12.235/1992.
Ponto de Armazenamento
No que tange aos pontos de armazenamento, deve-se atentar para as
seguintes recomendações, sendo elas:
 Os pontos de armazenamento deverão guardar a maior distância possível
dos equipamentos sociais adjacentes ao loteamento e da população
circunvizinha;
 Todas as frentes de obra deverão dispor de cestos seletivos e contêineres
de resíduos sinalizados, conforme discriminado na Figura 20.
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Figura 20 – Exemplo de latões para coleta de resíduos nas frentes das obras.
Fonte: Google, 2020 – Imagem da Internet5.

 Conforme condições técnicas oferecidas pela localização da frente de
serviço, em que seja inviável a remoção do resíduo gerado para a Central
de Armazenamento de Resíduos, poderão ser criados pontos de acúmulos
de resíduos, devidamente identificados, junto às frentes de serviço, para
posterior destino/tratamento final, desde que distante dos equipamentos
sociais adjacentes ao empreendimento;
 Em condições especiais, madeiras e ferros em volumes acentuados
poderão ser acondicionados em recipientes e coletores com dimensões
apropriadas nas frentes de serviço até sua remoção, mais breve possível,
diretamente para o destino/tratamento final, desde que distante dos
equipamentos sociais adjacentes;
 As áreas (células) para armazenamento temporário de resíduo classe I
(perigosos), classe IIA (não-inerte) e classe IIB (inerte), devem ser
dimensionadas de acordo com a demanda prevista para cada classe
específica. Além de possuir separações para as diferentes classes

5

Disponível em:< https://meioambiente.culturamix.com/lixo/lixeiras-para-coleta-seletiva>.
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(perigoso, não-inerte e inerte), deverão ser identificadas por placas
conforme o resíduo referente acondicionado em cada célula.
 Destinação Final
Ressalta-se, que todo o material gerado durante as obras deve ser disposto
em aterro sanitário licenciado, não podendo de forma alguma ser disposto em
depósitos clandestinos, como por exemplo, matas, campos, nascentes, córregos ou
terrenos vazios.
iii) Estimativa de Resíduos Sólidos Gerados na Fase de Instalação
Pode-se dizer que as atividades de implantação do empreendimento em
questão acarretarão em uma produção de resíduos sólidos oriundos da construção
civil, tendo em vista a necessidade de construção de unidades imobiliárias e espaços
públicos.
Nesse contexto, Pinto (1999)6 relata que, a construção de indicadores sobre
a produção de Resíduos da Construção Civil (RCCs), está calcada em três pilares de
informações, a saber:
 Das estimativas de área construída - serviços executados e perdas
efetivadas;
 Da movimentação de cargas por coletores;
 Do monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos
RCCs.
Em seu estudo mediante o emprego das duas primeiras técnicas citadas
acima, foi possível compilar um indicador, que segundo o autor é seguro, para duas
atividades construtivas urbanas:
 A construção formal de novas edificações;

6

Disponível em: < http://www.casoi.com.br/hjr/pdfs/GestResiduosSolidos.pdf>. PINTO, T. P.

Metodologia para a gestão diferenciada de resíduos sólidos da construção urbana. 1999. Tese
(Doutorado em Engenharia) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.
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 A execução informal de reformas e ampliações.
A partir dos dados coletados mencionados acima, o referido autor, estimou
em sua análise que o volume em quilogramas de RCCs é da ordem de 150 kg por
metro quadrado construído. Desta forma, com base no projeto de Urbanismo, o
empreendimento gerará aproximadamente um montante de 8.466,69 toneladas de
resíduos atrelados à construção civil para as unidades imobiliárias aos espaços livres
de uso público, conforme apresentado na Tabela 13.
Vale ressaltar que os valores em m² relativos às categorias dos lotes
basearam-se na taxa de permeabilidade de 10%, ou seja, os lotes em questão
poderão ser edificados até 90%. Em suma, informa-se que foi estimado o pior cenário
tendo em vista a impossibilidade de previsão quanto à taxa de impermeabilidade de
cada lote. Quanto às ELUPs, considerou-se a taxa de permeabilidade de 70% da área.
Tabela 13 – Quantitativos de resíduos sólidos a serem gerados conforme a tipologia de
uso/ocupação do empreendimento pretendido
Descrição

Total - Área
em m²

Taxa de
Permeabilidade

Máx. de Área
construída – m²

Volume de
Resíduos (ton.)

1. Unidades Imobiliárias
a) CSII2

3.200,00

10%

2.880,00

432,00

b) CSIIR 2

4.800,00

10%

4.320,00

648,00

c) Inst

4.853,07

10%

5.392,30

808,85

c) InstEP

17.374,40

10%

15,636,96

2.345,544

2. Espaços
Livres de Uso
Público (ELUP)

35.461,81

70%

10.638,543

567,33

3. Sistema de
Circulação

24.433,11

-

-

3.664,97

Total

8.466,69

3.6.7.2. Caracterização de Efluentes Líquidos Gerados na Fase de
Instalação
Na fase de implantação do empreendimento (obra), os efluentes líquidos
gerados atrelam-se a instalação do canteiro de obras, sendo eles:
a) Efluentes líquidos: as águas servidas e os esgotos gerados em
acampamentos e alojamentos poderão ser tratados por meio de Tratamento
72

Produto de Consultoria - RAS Setor Comercial do Jardim Botânico (87043588)

SEI 00391-00002385/2020-17 / pg. 73

SETOR COMERCIAL JARDIM BOTÂNICO
RA XXVII – DF

Biológico em ETEs Compactas, possibilitando o reaproveitamento dos
equipamentos em outras obras. Essas ETEs compreendem basicamente, por
exemplo, em: dois tanques, um com sistema de aerador ou compressão com
bico difusor, que ajuda na degradação da matéria orgânica, com tempo de
retenção de 2 a 3 minutos, e um tanque pulmão, com retenção de 24 horas e
que tem acoplado a ele o tanque de sedimentação (decantador) com retenção
de 3 horas. A parte líquida da caixa de lodo fica clarificada e pode retornar ao
recurso hídrico e o lodo pode ser incorporado ao solo, em áreas de
reflorestamento ou armazenado e enviado a aterro de resíduos sólidos
licenciado. O efluente gerado deverá estar enquadrado dentro dos parâmetros
estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes para permitir seu
lançamento no corpo receptor. Serão tratados como não-conformidades os
resultados que não atenderem o que determina a legislação pertinente ou que
venham a alterar a qualidade do corpo receptor. Este tipo de tratamento é
usado para populações de 50 a 100 pessoas. No caso de o número de pessoas
ser menor que 50, é indicado o uso de fossa séptica com filtro biológico ou
ligação na rede de esgoto da CAESB.
b) 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 das
frações sólidas. Ressalta-se, ainda, que 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.
c) Efluente oleoso: se houver oficina, área de lavagem de veículos e peças
ou ponto de abastecimento de combustíveis no canteiro de obras, será
necessária a implantação de um sistema de drenagem oleosa no local. O
efluente, após a separação da fração oleosa, deve ser direcionado ao sistema
de esgotamento operado pela CAESB, com a devida anuência, ou em fossa
séptica instalada para atendimento ao canteiro. O óleo deverá armazenado em
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reservatório específico e deverá ser coletado por empresa especializada e
licenciada junto ao IBRAM. Cabe destacar que o sistema de drenagem oleosa
da área de lavagem deve ser separado dos das demais áreas, de acordo com
a NBR 14.605-2:2010.
Ainda com relação a implantação da obra, mais precisamente no controle dos
efluentes lançados, o planejamento logístico dos pontos de alocação dos banheiros
químicos, refeitórios, oficinas e rampas de lavagem é fundamental. Os sanitários
devem estar em conformidade com a Norma Regulamentadora (NR) n° 18 do
Ministério do Trabalho, legislação que regulamenta o uso de sanitários químicos em
obras, onde será alocada uma unidade para cada grupo de 20 funcionários, ou fração,
com instalações independentes para homens e mulheres. Ainda segundo a NR nº 18,
as unidades sanitárias devem “estar situadas em locais de fácil e seguro acesso, não
sendo permitido um deslocamento superior a 150 metros do posto de trabalho aos
gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios”.
Para a implantação do refeitório, banheiros, oficinas e outros locais, que
possam emitir efluentes contaminantes, deverão ser priorizadas áreas identificadas
em vistoria de campo e terem passado por:


Avaliação das condições ambientais dos pontos de locação, sendo
priorizadas as áreas que já tenham passado por terraplenagem e com pisos
de concreto impermeável;



Avaliação e identificação das condições de acesso dos veículos de coleta,
transporte e sanitização (caminhões tipo Munck, Coletor de Óleo, Limpa
Fossa);



Avaliação e identificação dos pontos de alocação dos banheiros, a fim de
facilitar o acesso pelos colaboradores da obra;



Para o caso de banheiros químicos deve-se observar o atendimento das
diretrizes preconizadas na NR-18, que diz que, os sanitários químicos
deverão ser colocados em locais de acesso fácil e seguro, sendo que os
trabalhadores não devem se deslocar mais do que 150 m do posto de
trabalho até o banheiro.
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Conforme já mencionado, todo o monitoramento deverá ser embasado na NR
nº 18 do Ministério do Trabalho, através de listagem de verificação das condições
sanitárias e estruturais, observando:


Periodicidade adequada da manutenção e sanitização dos banheiros
químicos;



Conservação física das estruturas dos banheiros químicos; e



Periodicidade de remoção dos efluentes sanitários (sucção) e/ou
substituição dos aditivos químicos.

Estimativa de Efluentes Líquidos Gerados na Fase de Instalação
No que diz respeito ao volume de efluentes gerados na fase da obra
(implantação), estima-se uma geração de 80 L/dia – 2400 L/mês, conforme a tabela 1
da NBR 7229/19977, mais precisamente no valor referente a alojamento provisório,
que pode ser enquadrado como canteiro de obras. Ressalta-se que, devido à
impossibilidade de saber o número exato de trabalhadores para a implantação da
obra, utilizou-se o pior cenário.
3.6.7.3. Caracterização e Estimativa de Resíduos Sólidos e Efluentes
Líquidos na Fase Operação
Este item traz a descrição da operação do empreendimento com base nos
usos e ocupações propostos para o empreendimento em conformidade com o projeto
de Urbanismo, bem como a previsão de volume de resíduos sólidos, e efluentes
líquidos e gasosos.
A estimativa de resíduos a serem gerados durante o funcionamento do
empreendimento, não é possível realizar neste momento, tendo em vista que não foi
ainda determinado os estabelecimentos que de fato serão implantados nos
determinados lotes comerciais e institucionais.

7

NBR 7229 –ABNT - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. Disponível em:<

http://acquasana.com.br/legislacao/nbr_7229.pdf>.
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No que se refere ao quantitativo de efluentes gasosos, esclarece-se que,
segundo o projeto de Urbanismo, não há previsão de atividades com fontes poluidoras
fixas, como por exemplo, indústrias de produção de asfalto, fabricação de concreto,
etc, portanto, entende-se que não cabe tal estimativa para a situação em análise.
Ainda que houvesse previsão de implantação de atividades de fonte poluidora fixa
com geração de efluentes gasosos, estes deveriam ser estimados em seus processos
de licenciamento ambiental específicos.
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4. ÁREAS DE INFLUÊNCIA
A delimitação das áreas de influência estabelecidas neste estudo contempla:
a área diretamente afetada pelos processos erosivos (ADA) e a área de influência
direta (AID).
Ressalta-se que não existe metodologia para o estabelecimento de áreas de
influência, ficando a critério de cada responsável por uma área temática, esse
estabelecimento, em função da abrangência que os impactos ocorrerão nas áreas
adjacentes ao fato gerador.
Considerando os critérios físicos, bióticos e socioeconômicos, estas áreas
abrangem distintos contornos para as diversas variáveis enfocadas, conforme descrito
a seguir:


Área Diretamente Afetada (ADA): foi considerada a área da poligonal do
empreendimento.



Área de Influência Direta (AID): para o meio físico e biótico foi considerado a
Sub-Bacia córrego Forquilha da Taboca, pertencentes a Bacia Hidrográfica do
Lago Paranoá, e para o meio antrópico os Setores Habitacionais Jardim Botânico
e São Bartolomeu, bem como à comunidade de São Sebastião.
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5. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
Para um entendimento mais dinâmico e comparativo dos aspectos físicos,
bióticos e antrópicos das áreas em estudo, selecionou-se a forma de tabela síntese
para apresentação da caracterização ambiental realizada.
A Tabela 1 apresenta o resumo dos resultados obtidos do diagnóstico
ambiental.
Na sequência foi realizado descrição detalhada dos aspectos identificados.
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Tabela 14 – Resumo dos resultados obtidos do diagnóstico ambiental.
ASPECTOS AMBIENTAIS AVALIADOS

SETOR COMERCIAL JARDIM BOTÂNICO

CONSIDERAÇÕES RELEVÂNTES

Latossolo Vermelho-Amarelo

Resultante de um alto grau de intemperismo e lixiviação, formando uma estrutura bastante porosa, metaestável,

Nova Classe: LVAd9 e LVAd10
Pedologia

Profundidade: >100 e <=200 cm (profundo)

com alto índice de vazios e, consequentemente, baixo peso específico. Apresentam mantos com muitos metros de
espessura, profundos e bem drenados, formados a partir de rochas metamórficas: ardósia, siltitos, metarritimitos, quartzitos
e filitos, as quais possuem composição ácida. Nesse solo, a ação do escoamento concentrado e/ou declive acentuado das

Textura: Textura: > 15 e <=35% (argiloso médio)

encostas facilitam o surgimento de ravinas e voçorocas.

Drenagem: alta
Altitude: 1115 a 1125 m
Geomorfologia/ Declividade

Declividade: 0 – 3% (plano)

Devido à baixa declividade, há baixa suscetibilidade ao risco de perda de solo por erosão.

Classe: Região de Chapada – Chapada da Contagem (Novaes Pinto, 1994)
Nova Classe: Rebordo (Martins & Baptista, 1998)

A Unidade Fraturada MNPpr3 (Metarritmito Arenoso) ocorre em contato superior com os quartzitos da unidade
MNPpq3, sendo caracterizada pela alternância rítmica de camadas de metarritmitos argilosos, metassiltitos e metargilitos

Grupo: Paranoá
Geologia
MEIO FÍSICO

Unidade Fraturada: MNPpr3 (Metarritmito) e MNPpq3

intercalados por camadas finas de metapsamitos de cores variáveis, branco, verde, amarelo e vermelho.
Estas áreas são apropriadas para edificação, com boa a excelente, qualidade de suporte nas fundações, podendo

Subsistema: R3/Q3 (grande presença de quartzo)

ser ocupadas em função de suas declividades compatíveis e em função de sua constituição geológica.
Domínio Poroso: P1
- Condutividade Hidráulica: alta (2,8x10-6 a 1,7x10-5 m/s)
- Espessura média do saprolito: 20 a 25 m
- Vazão média dos poços: < 800 L/s
Hidrogeologia

- Importância hidrogeológica: elevada
Domínio Fraturado: R3/Q3

Neste sistema (P1) o processo de infiltração predomina sobre o escoamento superficial, características que
promovem boa condição de recarga ao aquífero das águas subterrâneas. Deste modo, confere perda de área de recarga de
aquífero com alto risco de contaminação do subsolo.

- Condutividade Hidráulica: alta (1,7x10-5 a 5,3x10-7 m/s)
- Vazão média dos poços: 12.200 L/s
- Importância hidrogeológica: muito alta

Hidrologia

Região Hidrográfica: Paraná

Inserido em um divisor de águas há incidência e influência em 2 (duas) Bacias Hidrográficas.

Bacia Hidrográfica: Lago Paranoá à oeste e São Bartolomeu à leste

A delimitação e identificação das Sub-bacias / Áreas de Contribuição a partir da análise das curvas de nível da

Sub-bacias: córrego Rasgado e Canjerana à oeste e córrego Forquilha ou Taboca à leste
MEIO
BIÓTICO

MEIO
ANTRÓPICO

Vegetação

Dinâmica ocupacional

região.

Remanescentes de campo sujo e de cerrado sentido restrito com diferentes densidades arbóreas
(típico e ralo) e estrato herbáceo-arbustivo bem preservado.

Alto risco de perda de vegetação nativa.

Região Administrativa Jardim Botânico – RA XXVII – DF.

Incremento de áreas comerciais, prestação de serviços e institucionais na região.

Entorno imediato: São Bartolomeu; e

Geração de emprego e renda.

São Sebastião

Incremento do tráfego no sistema viário existente.
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5.1. MEIO FÍSICO
5.1.1. Pedologia
A principal fonte de informações sobre os solos encontrados no Distrito
Federal (DF) é o trabalho realizado pelo Serviço Nacional de Levantamento de Solos
em 1978, de onde se obteve o mapa pedológico do DF, na escala 1:100.000 e
atualizado em 2004 (REATTO et al., 2004), em função da publicação do novo Sistema
Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999), que revisou as classes de
solos existentes.
Identifica-se a incidência Latossolo Vermelho-Amarelo na poligonal de estudo
(Mapa 4, Volume II – Anexos).
Os Latossolos são solos altamente intemperizados resultante da remoção de
sílica e de bases trocável do perfil. Ocupam 54,5% da área do Distrito Federal e
compreendem os latossolos vermelhos (antiga classe do latossolo vermelho escuro),
com 38,92% da área e os latossolos vermelho-amarelos (antiga classe do latossolo
amarelo) com 15,58%.
São solos com alta permeabilidade de água e, quimicamente, mais de 95%
dos latossolos no DF são distróficos e ácidos.
Os

Latossolos

são

solos

minerais,

não

hidromórficos,

profundos

(normalmente superiores a 2 metros), horizontes B muito espessos (> 50 cm) com
sequência de horizonte A, B e C pouco diferenciados; as cores variam de vermelhas
muito escuras a amareladas, geralmente escuras no A, vivas no B e mais clara no C.
A sílica (SiO2) e as bases trocáveis (em particular Ca, Mg e K) são removidas
do sistema, levando ao enriquecimento com óxidos de ferro e de alumínio que são
agentes agregantes, dando à massa do solo consistência macia quando secos e
altamente friáveis quando úmidos.
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5.1.1.1. Susceptibilidade à Erosões
A descaracterização do terreno natural, compactação e impermeabilização do
solo, resultam na modificação do escoamento superficial natural, com consequente
ativação de processos erosivos (erosão laminar, sulcos, ravinas e voçorocas,
sucessivamente). Os fenômenos erosivos são frequentemente associados a
processos de assoreamento de cursos d’água e sistemas de coleta e adução de águas
pluviais, pelo carreamento de sedimentos.
A erosão consiste no processo de desgaste e arraste das partículas do solo,
ocasionado pela ação da água, do vento e interferências de seres vivos. A erosão é
também um processo natural relacionado à formação do relevo e dos solos, cuja
intensidade pode ser aumentada a ponto de causar degradação ambiental.
Em relação ao risco de perda de solo por erosão, a poligonal parcelada
apresenta baixa suscetibilidade à perda de solos. As áreas com baixa sensibilidade à
erosão correspondem a solos bem estruturados e relevo menos acidentados.
É importante ressaltar que a remoção da cobertura vegetal de cerrado,
independente da sensibilidade à erosão, pode desencadear processos erosivos,
principalmente se associados ao lançamento de águas oriundas de escoamento
superficial em áreas cuja cobertura vegetal foi removida.
5.1.2. Geomorfologia
Para a caracterização geomorfológica do Distrito Federal, segundo o ZEE/DF,
a melhor compartimentação apresentada para o DF é a avaliação integrada das
propostas de Novaes Pinto (1994) e Martins & Baptista (1998).
Identifica-se na área de influência direta, de acordo com a classificação de
Novaes Pinto, Região de Chapada e segundo Martins & Baptista (1998) a
classificação de Plano Elevado (Mapa 5, Volume II – Anexos).
Região de Chapada (Pediplano Contagem-Rodeador): a macrounidade
Região de Chapada ocupa 34% da área do Distrito Federal, sendo caracterizada por
topografia plana a plana ondulada acima da cota 1000 metros, as coberturas são
formadas principalmente por couraças vesiculares/pisolíticas e latossolos.
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Plano Elevado: apresenta padrão de relevo plano a suave ondulado, baixa
densidade de drenagens, predominância de Latossolos, declividades inferiores a 10%
e cotas superiores a 1.100m. A pedogênse supera a erosão e transporte no balanço
morfodinâmico.
5.1.3. Geologia
A caracterização do meio físico de determinada região tem como base o
conhecimento da geologia, em virtude de o substrato geológico condicionar as formas
de relevo e sua evolução, os tipos de solo, os processos erosivos, a distribuição dos
minerais e das águas subterrâneas e o controle das disponibilidades das águas
superficiais, entre outros.
A caracterização geológica da área de influência foi realizada utilizando como
base o Mapa Geológico do Distrito Federal (CAMPOS & FREITAS-SILVA, 1998),
fotografias aéreas, imagens de satélite e excursões de campo.
Para o melhor conhecimento da geologia local torna-se necessário situá-la no
contexto regional. Por isso, descreve-se inicialmente, de maneira sucinta, o arcabouço
geológico regional no qual o Distrito Federal se insere e a seguir aspectos da geologia
local.
A área do Distrito Federal é parte integrante do setor central da Província do
Tocantins (ALMEIDA et. HASUI, 1984), situando–se entre Cráton do São Francisco (a
oeste) e o Maciço Mediano de Goiás 9ª (leste). As faixas de dobramentos Uruaçu e
Brasília, representadas dentro do DF, pertencem a esta província e são compostas
pelas sequências Araxá e Canastra (uruçuanas) e Paranoá (brasiliana).
A área posiciona-se sobre rochas do Grupo Paranoá, atribuído ao
Proterozóico, constituído por metarritmitos arenosos com intercalações de blocos de
quartzitos (Mapa 6, Volume II – Anexos).
O Grupo Paranoá é composto por um pacote de metassedimentos detriticos
com metassiltitos e ardósias na base, seguidas de metarritmitos arenosos, quartzitos,
uma sequência superior de metarritmitos argilosos e uma de fácies carbonatada, que
inclui metargilitos, metassiltitos e lentes de calcário.
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Os litotipos da Sequência Paranoá pertencem à Faixa de Dobramentos
Brasília, sendo um ciclo tectônicos cujos eventos tecnometamórficos imprimiram
complexas feições estruturais a esses litotipos.
Fácies Sedimentares

PC 150 m

Pelitos com lentes de dolomitos estromatolíticos

R4 150 m

Metarritmito argiloso

Q3

30 m

Quartzito

R3

70 m

Metarritmito

A

50 m

Ardósia

100 m

Metarritmito argiloso

SPC 170 m

Sublitofácies pelítica com lentes de dolomito com
estromatólitos

SR

Sublitofácies metarritmito

60 m

SRC 60 m

Sublitofácies metarritmito com lentes de calcário

120 m

Metassiltito argiloso

A

R

A

N

O

Á

Seqüência
Deposicional

150 m

Quartzito microconglomerático

R2

150 m

Metarritmito

Q1

80 m

Quartzito fino a médio

R1

80 m

Metarritmito

P

Q2

Conglomerado São Miguel

SM 50 m

Figura 21 - Coluna litoestratigráfica da Sequência Deposicional Paranoá, Região de Alto
Paraíso/São João D’Aliança – GO (Faria, 1995).

O Grupo Paranoá, onde se insere o Paranoá Parque é considerado de idade
Meso/Neoproterozóica,

sendo

composto

por

rochas

metapsamo-pelíticas

e

carbonatadas (FARIA, 1995).
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Em função de variações ambientais e paleogeográficas à época da deposição,
a estratigrafia do Grupo Paranoá apresenta variações quando comparada às várias
localidades de exposição da sequência. Contudo, Faria (1995) propõe uma
estratigrafia integrada que pode ser correlacionada regionalmente na porção mais
externa da Faixa Brasília, o autor ainda afirma que é possível caracterizar sete
unidades litoestratigráficas dentro do Grupo Paranoá, sendo que dessas sete, o
empreendimento passa pelas seguintes unidades, descritas por Campos (2004):
Unidade R3: Unidade presente na área, corresponde a um metarritmito
arenoso, caracterizado por intercalações de bancos decimétricos a métricos de
quartzitos e materiais pelíticos, compostos por metassiltitos, metaargilitos e ardósias.
Unidade Q3: Esta unidade é composta por quartzitos brancos, finos, bastante
silicificados, ricos em estratificações cruzadas tabulares e do tipo espinha de peixe
além de marcas onduladas assimétricas. Suas constatações estão vinculadas,
principalmente, aos pequenos morrotes associados a cambissolos pedregosos
situados na porção retrocitada.
Na poligonal de estudo situa-se sobre a unidade MNPpr3/ MNPparc (Unidade
de Fraturamento Metarritmito Arenoso - R3/Q3), caracterizado pela alternância rítmica
de camadas de quartzito e materiais pelíticos (metassiltitos e metargilitos),
intercalados por camadas finas de cores variáveis (FREITAS-SILVA & CAMPOS,
1999).
Os quartzitos apresentam intercalações com camadas de textura arenosa fina
e argilitos de coloração avermelhada. Podem ocorrer com finas estratificações e
localmente apresentam clivagem ardosiana típica. Estruturalmente apresentam-se
bastante dobrados em duas direções, compondo eixos com atitude em torno de nortesul e leste-oeste, com mergulhos variáveis. A espessura das camadas pode variar
desde centímetros a metros.
Os metargilitos ocorrem intercalados com metapsamitos representados por
camadas de quartzito com espessura decimétrica variando entre 20-70 cm, podendo
alcançar, localmente, espessuras métricas. Sua coloração predominante varia de
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branca a ocre e apresenta granulometria fina a média. Geralmente dão origem a solos
arenosos que resgatam sua textura original.
As estruturas sedimentares do tipo estratificações plano-paralelas, marcas
onduladas (simétricas e assimétricas, com cristas sinuosas ou paralelas),
estratificações lenticulares e diques de areia são bastante frequentes na Unidade R3,
enquanto as laminações, estratificações cruzadas, laminações truncadas por ondas,
estratificações sigmoidais, hummockys e estratificações do tipo Swaley são mais raras
(FARIA, 1995).
5.1.4. Hidrogeologia
Sobre a hidrogeologia da área do empreendimento, o aquífero é do Domínio
Fraturado, cuja caracterização por meios geológicos ocorre onde a porosidade é do
tipo intergranular, ou seja, a água ocupa os poros entre os minerais constituintes do
material geológico (rocha ou solo). No Distrito Federal, esse domínio é essencialmente
representado pelos solos e pelo manto de alteração das rochas.
A caracterização dos aquíferos desse domínio está vinculada a vários
parâmetros, dos quais dois são destacados: a espessura e a condutividade hidráulica
(permeabilidade), sendo que ambas são diretamente controladas pela geologia e
pelos solos em que cada tipo de aquífero está inserido.
São classificados como aquíferos livres e/ou suspensos, com ampla
continuidade lateral, compondo o sistema de águas subterrâneas rasas. Esses
aquíferos geralmente são aproveitados por poços rasos, sendo a profundidade do
nível freático controlada pela cota do terreno e por feições físicas gerais dos vários
tipos de solo/manto de intemperismo.
Como são aquíferos rasos e livres, são moderadamente susceptíveis à
contaminação por agentes externos, sendo, em geral, usados em sistemas isolados
de abastecimento público (áreas rurais e periurbanas). Os volumes de água captados
pelos poços rasos são geralmente inferiores a 800 L/h.
Em função de parâmetros dimensionais, principalmente espessura saturada
b e condutividade hidráulica K, esse domínio foi dividido em quatro sistemas
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denominados P1, P2, P3 e P4, sendo que a área de estudo incide no domínio P1
(Mapa 7, Volume II – Anexos).
O sistema P1 é caracterizado por espessuras maiores que 20 metros e
condutividades hidráulicas, respectivamente, alta (maior que 10-6 m/s) e moderada (da
ordem de grandeza de 10-6 m/s).
As zonas de descargas desse domínio estão relacionadas a fontes do tipo
depressão ou contato, sendo que sua vazão média é controlada pelo tipo de regime
de fluxo. As fontes relacionadas a fluxos regionais e intermediários apresentam
vazões superiores a 2,0 litros por segundo, enquanto as de fluxo local mostram vazões
reduzidas e com amplas variações sazonais.
5.1.5. Recursos Hídricos Superficiais
O sistema hidrológico do Distrito Federal é caracterizado por cursos d’água
que apresentam características típicas de drenagem de área de planalto, onde são
frequentes os desníveis e os vales encaixados.
A caracterização dos recursos hídricos é definida pelo comportamento das
águas superficiais, através da divisão em bacias e unidades hidrográficas, descrição
de drenagens e nascentes, além da caracterização física, química e biológica das
águas.
Quanto aos aspectos hidrográficos espaciais, a poligonal de estudo
encontram-se, em nível federal, na porção centro-oeste da Região Hidrográfica do
Paraná e, em nível distrital, por se encontrar em um divisor de águas insere-se tanto
na Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá (à oeste), como na Bacia do Rio São
Bartolomeu (à leste) e nas Sub-Bacias, interferindo diretamente nas áreas de
contribuição do córrego Rasgado e Canjerana (à oeste) como no córrego Forquilha
ou Taboca (à leste), conforme Mapa 2, Volume II – Anexos.
Essa Sub-Bacia é considerada como área de contribuição para o sistema de
drenagem pluvial, principal causador de possíveis processos erosivos.
A delimitação e identificação desta área de contribuição foi possível a partir
da análise das curvas de nível da região.
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5.1.5.1. Áreas de Preservação Permanente
Área de Preservação Permanente – APP é o espaço territorial, coberto ou não
por vegetação nativa, que tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos,
a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. A ADA não se
sobrepõe com quaisquer categorias de APPs. A mais próxima está há,
aproximadamente, 500 metros a sudoeste da área de estudo, que se refere à APP do
Tamanduá, verificando-se, portanto, a inexistência de incompatibilidade da ADA com
as diretrizes legais estabelecidas na Lei Federal nº 12.651/2012 e suas alterações, no
que se refere às APPs.

Figura 22 - Áreas de Preservação Permanente existentes próximos a área de estudo.

No Volume II – Anexos, apresenta-se o Mapa 3 com a exposição das APPs
existentes próximos a área de estudo.
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5.1.5.2. Área de Proteção de Manancial
O Decreto nº 18.585/77 que regulamenta o Art. 30º de Lei Complementar nº
17, de 28/01/1997, trata de Áreas de Proteção de Mananciais criadas pelo Plano
Diretor de Ordenamento Territorial do DF.
Em seu Art. 2º são enumeradas as ações que incidem sobre as APMs:


Vedado o parcelamento de solo urbano e rural, à exceção dos
parcelamentos regulares já existentes ou com projetos registrados em
cartório, nas bacias das captações do Ribeirão Contagem, Ribeirão Mestre
D’Armas, Córrego Quinze, Córrego Currais, Ribeirão Alagado, Córrego
Ponte de Terra, Ribeirão Cachoeirinha, Ribeirão do Gama;



Restrita a atividade agropecuária aos locais atualmente utilizados para este
fim, devendo ser implantadas tecnologias de controle ambiental e uso
adequado de solo;



Assegurada a existência dos maciços florestais, estabelecendo-se um
manejo que permita a transformação dos homogêneos em heterogêneos;



Proibido o lançamento direto e indireto de efluentes;



Vedada a instalação de indústrias poluentes;



Vedada a explotação de minerais;



Disciplinado o uso de águas subterrâneas;



Exigido o licenciamento ambiental, sem prejuízo de outras licenças
cabíveis, de toda e qualquer atividade potencialmente poluidora causadora
de erosão ou outras formas de degradação ambiental.

O empreendimento não incide nos limites determinados pelas APMs não
representando risco aos mananciais (Figura 23).
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Figura 23 - Áreas de Proteção de Manancial próximos a área de estudo.
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5.2. MEIO BIÓTICO
5.2.1. FLORA
Este item tem por objetivo apresentar resultados do inventário e do censo
florestal realizados como elementos básicos necessários à análise da vegetação a ser
suprimida, em função do desenvolvimento dos serviços de infraestrutura necessários
para consolidação dos lotes e implantação do empreendimento, de acordo com o
Decreto n.º 39.469, de 22/11/2018, que dispõe sobre a autorização de supressão de
vegetação nativa, e em acordo com o Termo de Referência do Instituto Brasília
Ambiental – Ibram/DF.
A área do empreendimento é de aproximadamente 10,92 ha, contudo, a área
passível de supressão (área alvo da implantação do projeto urbanístico e sistema de
drenagem de águas pluviais) é de cerca de 7,58 ha (Figura 24), que incidem em área
com presença de vegetação, compostos por formações savânica de cerrado típico e
cerrado ralo e por formação campestre de campo sujo, além de uma área composta
pela presença de indivíduos exóticos (Figura 25).

Figura 24 – Poligonal de supressão.
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5.2.2. INVENTÁRIO FLORÍSTICO
5.2.2.1. Metodologia
Para o estudo da flora, a fim de caracterizar a vegetação arbórea-arbustiva,
foram definidas duas classes de estudo, conforme suas características e respectivo
nível de degradação, tais como:


Classe I – Amostragem aleatória simples em área de remanescente com
maior aglomeração de indivíduos arbóreos, o que abrangeu as
fitofisionomias de cerrado típico e de cerrado ralo;



Classe II – Censo em área de estudo de indivíduos arbóreo esparsos, o
que abrangeu o campo sujo, áreas de invasão por exóticas, além de parte
da área próximo ao comércio local. A Figura 25 e a Tabela 15 apresentam
essa divisão.

Figura 25 – Classes identificadas na área de estudo.
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Tabela 15 – Áreas de supressão por classes identificadas
Área de estudo (ha)

Tipo de
amostragem

Classe

Campo sujo

1,330

Censo

II

2,509

Amostragem
aleatória simples

I

Cerrado ss ralo

0,201

Amostragem
aleatória simples

I

Cerrado ss típico
Exóticas invasoras

0,472

Censo

II

Indivíduos esparsos

3,069

Censo

II

Total

7,581

Os equipamentos utilizados para a realização das excursões a campo
foram: GPS (global positioning system), mapa com sistema de coordenadas UTM
(Universal Transversa de Mercator) da área, máquina fotográfica, equipamentos de
proteção individual, fita métrica, prancheta, caneta, etiquetas.
Caracterização Florística
Para caracterização da flora existente na área sujeita a supressão vegetal,
realizaram-se o censo (enumeração total) e a amostragem aleatória simples.
A grafia dos táxons foi realizada mediante consulta à literatura (MENDONÇA
et al., 2008) e ao Portal on line do Missouri Botanical Garden. Para separação em
famílias, foi adotado o sistema de classificação Angiosperm Phylogeny Group – APG
IV (2009).
Cada indivíduo arbóreo-arbustivo foi etiquetado e numerado, além de
coletadas as coordenadas UTM (SIRGAS 2000) de referência.
Os critérios adotados foram:


O limite mínimo de inclusão dos indivíduos arbóreo-arbustivos para as
fisionomias campestres e savânicas foi de 05 cm (cinco centímetros)
de diâmetro, a 0,30m (trinta centímetros do solo) (DAB ≥ 05cm).



Mensurar as circunferências dos fustes de todos os indivíduos e,
quando estes possuírem bifurcações, mensurar a bifurcação adicional
com sua respectiva altura. Foram mensuradas as circunferências com
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o auxílio de fita métrica e as alturas estimadas visualmente. As
espécies foram identificadas pelos seus caracteres dendrológicos in
loco e não houve tombamento de material testemunho em herbário.
Parâmetros Fitossociológicos
A fitossociologia é o ramo da Ecologia Vegetal mais amplamente utilizado
para

diagnóstico

quali-quantitativo

das

formações

vegetacionais.

Vários

pesquisadores defendem a aplicação de seus resultados no planejamento das ações
de gestão ambiental, como no manejo florestal e na recuperação de áreas degradadas
(ISERNHAGEN, 2001).
Para a análise da estrutura da vegetação arbustivo-arbórea foram calculados
os parâmetros fitossociológicos clássicos, conforme descritos por Mueller-Dombois e
Ellenberg (1974): densidade absoluta, frequência absoluta, dominância absoluta
expressa pela área basal, densidade relativa, frequência relativa, dominância relativa
e valor de importância.
De acordo com Moro & Martins (2011) a densidade relaciona o número de
indivíduos por área, a dominância expressa o quanto determinada espécie contribui
com a área basal na área amostrada e o Índice de Valor de importância (IVI) reflete o
grau de ocupação da espécie na área. Tais parâmetros podem ser obtidos conforme
demonstrado a seguir.


Densidade Absoluta da espécie i: (DAi) = ni / A.



Densidade Relativa da espécie i: (DRi) = 100 x (ni / N)(%).



Dominância absoluta da espécie i: (DoAi) = gi / A.



Dominância relativa da espécie i: (DoR) = 100 x (gi / G)(%).



Frequência absoluta da espécie i: (FAi) = 100 x (pi / P)(%).



Frequência relativa da espécie i: (FRi) = 100 x (FAi / FA)(%).



Índice valor de importância: (IVIi) = DRi + FRi + DoRi.



ni = número de indivíduos da espécie i;
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N = número de indivíduos amostrados;



A = área da amostra (ha);



gi = área basal da espécie i (m2); sendo gi=π〖DBi〗^(2 )/4



DBi = diâmetro a altura da base da espécie i (m);



G = somatório das áreas basais de todas as espécies (m2);



pi = número de parcelas com a ocorrência da espécie i;



P = número total de parcelas amostradas;



FA = somatório das frequências absolutas de todas as espécies amostradas

Volumetria
Para a vegetação nativa registrada, a estimativa de rendimento de material
lenhoso foi calculada utilizando-se o modelo matemático desenvolvido por Rezende
et al. (2006).
A análise volumétrica da comunidade arbóreo-arbustiva foi realizada com
auxílio do software Excel 2010, a partir das variáveis diâmetro equivalente à altura da
base (DEq) e altura (HT) mensuradas em campo.
Vale ressaltar que, para os indivíduos com fustes com mais de uma
ramificação na altura de 30 centímetros do solo, utilizou-se o diâmetro equivalente
(DEq), para determinação da área transversal, conforme Equação a seguir:
𝓥 = (𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟎𝟗 × 𝓓𝓔𝓺𝟐 ) + (𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒𝟓𝟏 × 𝓓𝓔𝓺𝟐 × 𝓗𝓣)
Sendo:
DEq = diâmetro equivalente, cm;
DAB = diâmetro da base tomado a 0,30 metros do solo, em cm.
V = volume com casca, m³;
DEq = diâmetro equivalente da base tomado a 0,30 metros do solo, em cm;
HT = altura total do indivíduo, em metros.
Suficiência amostral
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Conforme sugerido por Felfili & Imaña-Encinas (2001), foram calculados o erro
padrão da média e o intervalo de confiança, a 95% de probabilidade, com base no
número de indivíduos por parcela. De acordo com o termo de referência do Instituto
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram) é permitido erro
limite máximo admissível de 20% para considerar suficiente a amostral.
Distribuição Diamétrica
A análise estrutural da vegetação também foi avaliada a partir das
distribuições de frequências dos indivíduos arbustivo-arbóreos registrados nas
classes de diâmetro (quadrático), de acordo com metodologia sugerida por Scolforo
(2006).
Foram utilizadas classes com intervalos de 5 cm para a distribuição diamétrica
na área de indivíduos isolados. Optou-se por esse valor, pois eles permitem avaliar
com mais precisão o porte e altura da vegetação.
Tamanho das Parcelas e Orientação da direção
Para melhor captar os efeitos de gradiente da área estudada, optou-se em
realizar parcelas de tamanho 10x20, bem como locá-las em mesmo sentido, que tem
como objetivo aumentar a representatividade da área, ou seja, aumentar o grau de
liberdade na estatística e erro amostral e maior a representação dela.
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5.2.3. RESULTADOS
5.2.3.1. Classe I – Amostragem Aleatório Simples (Remanescente de
Cerrado)

Figura 26 – Área realizada inventário – Área de cerrado típico.

Figura 27 – Área de remanescente de cerrado.
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Figura 28 – Cerrado típico.

Cálculo estatístico
O nível de precisão do inventário executado foi suficiente para área de
remanescente de Cerrado (Cerrado típico + ralo), com erro de amostragem relativo de
12,0%, e Intervalo de Confiança de IC = P[814,0 < μ < 1035,8] para a densidade
(ind./ha), conforme apresentado no Quadro 1.
A intensidade amostral necessária foi de 2,3 parcelas, mas para ter uma
melhor representatividade da área, foram alocadas 6 parcelas. Dessa forma, a
amostragem foi suficiente, satisfazendo os critérios exigidos pelo Ibram.
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Quadro 1 – Análise Estatística
Média (parcela)

18,5

ÁREA TOTAL

2,710

Variância

4,7

ÁREA AMOSTRADA

0,12

Desvio padrão

2,2

N

136

Coeficiente de variação (%)

11,7

n

6,0

Variância da média

0,7

Gl

5,0

Erro padrão da média

0,9

Tamanho da parcela (ha)

0,02

Erro padrão da média (%)

4,7

Amostragem(%)

4,3

Fc

1,0

Intensidade amostral

2,3

Erro amostral absoluto

2,2

Erro amostral (%)

12,0

IC parcela (200 m²)

16,3

a

20,7

IC hectare

814,1

a

1035,8

IC área total

2272,9

a

2892,1

TOTAL

2582,5075

Caracterização florística
Foram identificados 110 indivíduos, distribuídos em 18 famílias botânicas, 27
gêneros e 28 espécies.
As famílias botânicas de maior ocorrência na área de estudo foram a
Fabaceae (5 espécies), Malpighiaceae (2 espécies) e Vochysiaceae (2 espécies).
As espécies de maior ocorrência foram Davilla elliptica A.St.-Hil. (20
indivíduos), seguida de Leptolobium dasycarpum Vogel (12 indivíduos), Ouratea
hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. (12 indivíduos) e Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. (8
indivíduos). Estas espécies representam 47,27% das espécies levantadas na
amostragem.
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Quadro 2 - Lista florística dos indivíduos levantados em campo, ordenados por família
botânica, nome científico, nome popular e fitofisionomia.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Annonaceae

Annona crassiflora Mart.

Apocynaceae

Aspidosperma tomentosum Mart.*

Apocynaceae

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson

Bignoniaceae

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.

Ipê-verde

Calophyllaceae

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

Pau-santo

Connaraceae

Connarus suberosus Planch.

Dilleniaceae

Davilla elliptica A.St.-Hil.

Erythroxylaceae

Araticum-do-cerrado
Peroba-do-cerrado
Pau-de-leite

Araruta-do-campo
lixeirinha

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil.

cabelo-de-negro

Bowdichia virgilioides Kunth

sucupira-preta

Dalbergia miscolobium Benth.*
Fabaceae

Malpighiaceae
Bignoniaceae
Melastomataceae
Myrtaceae

jacarandá-do-cerrado

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr.

Orelha-de-macaco

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne

Jatobá-do-cerrado

Leptolobium dasycarpum Vogel

Colher-de-pedreiro

Byrsonima coccolobifolia Kunth

Murici-rosa

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.

Murici-macho

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.*

Ipê-amarelo

Miconia ferruginata DC.

Pixirica

Eugenia dysenterica (Mart.) DC.

Cagaita

Psidium myrsinites DC.

Goiabinha

Ochnaceae

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.

Opiliaceae

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f.

Vassoura-de-bruxa
Cerveja-de-pobre

Primulaceae

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze

Proteaceae

Roupala montana Aubl.

Sapotaceae

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

Velloziaceae

Vellozia squamata Pohl

canela-de-ema

Vochysiaceae

Qualea grandiflora Mart.

Pau-terra-grande

Vochysiaceae

Vochysia elliptica Mart.

Pau-doce

-

Morta

Cafezinho
Carne-de-vaca
Curiola

-

(*) Espécie tombadas como patrimônio ecológico do Distrito Federal, de acordo com o Decreto Distrital
n° 38.849/2018.
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Fitossociologia
Conforme levantamento florístico realizado, a densidade foi estimada em 917
ind/ha. Já a área basal foi de 6,98 m²/ha. O Quadro 3 apresenta os resultados obtidos.
As espécies de maior importância na área foram: Davilla elliptica A.St.-Hil.,
Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill., Leptolobium dasycarpum Vogel, Kielmeyera
coriacea Mart. & Zucc e Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. Essas 5 (cinco) espécies
compõem aproximadamente 41,98% da estrutura total.

100

Produto de Consultoria - RAS Setor Comercial do Jardim Botânico (87043588)

SEI 00391-00002385/2020-17 / pg. 101

SETOR COMERCIAL JARDIM BOTÂNICO
RA XXVII – DF

Quadro 3 - Fitossociologia das espécies amostradas no Cerrado sentido restrito, ordenadas em função do maior IVI
DA
(ind.ha-1)

DR (%)

DoA
(m2.ha-1)

DoR (%)

Davilla elliptica A.St.-Hil.

167

18,182

1,73

24,85

50,00

5,17

48,20

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.

100

10,909

0,90

12,93

33,33

3,45

27,29

Leptolobium dasycarpum Vogel

100

10,909

0,60

8,65

16,67

1,72

21,28

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

50

5,455

0,46

6,65

16,67

1,72

13,82

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.

67

7,273

0,44

6,37

16,67

1,72

15,37

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil.

58

6,364

0,36

5,15

16,67

1,72

13,23

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f.

50

5,455

0,33

4,76

16,67

1,72

11,94

Annona crassiflora Mart.

50

5,455

0,35

4,99

50,00

5,17

15,62

Dalbergia miscolobium Benth.

25

2,727

0,17

2,37

100,00

10,34

15,44

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

17

1,818

0,30

4,32

16,67

1,72

7,86

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr.

33

3,636

0,24

3,42

66,67

6,90

13,95

Morta

25

2,727

0,06

0,87

16,67

1,72

5,32

Qualea grandiflora Mart.

17

1,818

0,22

3,12

16,67

1,72

6,66

Roupala montana Aubl.

33

3,636

0,08

1,17

16,67

1,72

6,53

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.

17

1,818

0,08

1,14

16,67

1,72

4,68

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.

8

0,909

0,12

1,76

83,33

8,62

11,29

Bowdichia virgilioides Kunth

8

0,909

0,10

1,37

83,33

8,62

10,90

Miconia ferruginata DC.

8

0,909

0,10

1,37

16,67

1,72

4,01

ESPÉCIES

FA (%) FR (%) IVI (%)
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DA
(ind.ha-1)

DR (%)

DoA
(m2.ha-1)

DoR (%)

Eugenia dysenterica (Mart.) DC.

8

0,909

0,05

0,74

50,00

5,17

6,83

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson

8

0,909

0,05

0,74

16,67

1,72

3,38

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne

8

0,909

0,04

0,64

66,67

6,90

8,45

Byrsonima coccolobifolia Kunth

8

0,909

0,04

0,50

33,33

3,45

4,86

Psidium myrsinites DC.

8

0,909

0,04

0,50

16,67

1,72

3,14

Vellozia squamata Pohl

8

0,909

0,04

0,50

33,33

3,45

4,86

Connarus suberosus Planch.

8

0,909

0,03

0,38

16,67

1,72

3,01

Aspidosperma tomentosum Mart.

8

0,909

0,02

0,24

50,00

5,17

6,32

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze

8

0,909

0,02

0,24

16,67

1,72

2,88

Vochysia elliptica Mart.

8

0,909

0,02

0,24

16,67

1,72

2,88

917

100,00

6,98

100,00

ESPÉCIES

Total

FA (%) FR (%) IVI (%)

966,67 100,00

300

(*) DA = Densidade absoluta; DR = densidade relativa; DoA = dominância absoluta; DoR = dominância relativa; FA = frequência absoluta; FR = frequência relativa; IVI =
índice de valor de importância da espécie.
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A espécie Davilla elliptica A.St.-Hil, apresentou o maior IVI, contribuindo com
uma densidade relativa e dominância relativa de 18,18% e 24,85% respectivamente,
sendo também uma das mais ocorrentes nas parcelas (6/6).
A Figura 29 mostra as espécies que mais contribuíram para o cômputo do IVI
registrado na área de Remanescente de cerrado. As cores representam os
parâmetros individuais de contribuição: densidade relativa (DR), dominância relativa
(DoR) e frequência relativa (FR).

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

Leptolobium dasycarpum Vogel

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.

Davilla elliptica A.St.-Hil.
0

10
DR(%)

20
DoR(%)

30

40

50

60

FR(%)

Figura 29 – Análise fitossociológica das espécies mais abundantes.

Caracterização volumétrica
A estimativa volumétrica obtida com o diâmetro altura de base (Dab) foi de
2,72 m³, sendo a espécie Davilla elliptica A.St.-Hil.a que apresentou o maior volume
(0,58 m³), seguido da Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. (0,29 m³), Kielmeyera
coriacea Mart. & Zucc. (0,23 ³) e Leptolobium dasycarpum Vogel (0,21 m³). O volume
por hectare é de 22,68 m³ e o volume total da área remanescente de cerrado é de
100,32 m3.
O Quadro 4, a seguir, mostra a lista florística das espécies arbóreo-arbustiva
inventariada, ordenado por ordem de família botânica, seguido do nome científico das
espécies com autor e volumes.
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Quadro 4 – Volumetria das espécies por m³.
ESPÉCIE

VOLUME
(m³)

VOLUME
(m³/ha)

VOLUME
(m³/2,71ha)

ESTÉREO
(st/ha*)

Dilleniaceae

Davilla elliptica A.St.-Hil.

0,586676

4,888970178

13,24910918

7,3334553

Ochnaceae

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.

0,292996

2,441632834

6,616824981

3,6624493

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

0,233913

1,94927758

5,282542242

2,9239164

Leptolobium dasycarpum Vogel

0,210995

1,758287537

4,764959226

2,6374313

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.

0,177284

1,477366855

4,003664178

2,2160503

Sapotaceae

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

0,170387

1,419887837

3,84789604

2,1298318

Opiliaceae

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f.

0,143507

1,195891938

3,240867152

1,7938379

Annona crassiflora Mart.

0,136188

1,134899203

3,07557684

1,7023488

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil.

0,118174

0,984782489

2,668760544

1,4771737

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr.

0,110071

0,917258522

2,485770596

1,3758878

Qualea grandiflora Mart.

0,100777

0,839805021

2,275871607

1,2597075

Dalbergia miscolobium Benth.

0,087304

0,727530469

1,97160757

1,0912957

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.

0,062666

0,522218246

1,415211447

0,7833274

Bowdichia virgilioides Kunth

0,058838

0,490313978

1,328750882

0,735471

Miconia ferruginata DC.

0,043661

0,363843087

0,986014766

0,5457646

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.

0,034645

0,288707874

0,782398337

0,4330618

Myrtaceae

Eugenia dysenterica (Mart.) DC.

0,023705

0,197543615

0,535343197

0,2963154

Proteaceae

Roupala montana Aubl.

0,023521

0,19600583

0,531175799

0,2940087

Apocynaceae

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson

0,017615

0,146790753

0,397802942

0,2201861

Vochysiaceae

Morta

0,016338

0,136149597

0,368965409

0,2042244

FAMÍLIA

Calophyllaceae
Fabaceae
Malpighiaceae

Annonaceae
Erythroxylaceae
Fabaceae
Vochysiaceae
Fabaceae
Malpighiaceae
Fabaceae
Melastomataceae
Bignoniaceae
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ESPÉCIE

VOLUME
(m³)

VOLUME
(m³/ha)

VOLUME
(m³/2,71ha)

ESTÉREO
(st/ha*)

Fabaceae

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne

0,015188

0,126569578

0,343003557

0,1898544

Myrtaceae

Psidium myrsinites DC.

0,011886

0,099046312

0,268415505

0,1485695

Byrsonima coccolobifolia Kunth

0,010677

0,088974184

0,241120039

0,1334613

Velloziaceae

Vellozia squamata Pohl

0,009468

0,078902056

0,213824573

0,1183531

Connaraceae

Connarus suberosus Planch.

0,008073

0,067277266

0,182321391

0,1009159

Apocynaceae

Aspidosperma tomentosum Mart.

0,006337

0,052805899

0,143103986

0,0792088

Primulaceae

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze

0,005518

0,045981985

0,124611179

0,068973

Vochysia elliptica Mart.

0,005401

0,04500714

0,121969349

0,0675107

-

2,7218

22,6817

61,4675

34,0226

FAMÍLIA

Malpighiaceae

Vochysiaceae
TOTAL

(*) Cada 1 m³ de madeira nativa em formato de lenha corresponde a 1,5 st. Fonte: BATISTA, et al. (2002).
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Distribuição Diamétrica e Altura
Os padrões verificados para a curva de acumulação de espécies do cerrado
sentido restrito corroboram com os padrões para este tipo de vegetação com estudos
realizados por GIÁCOMO et al. (2013) e FERREIRA et al. (2015). Um destes padrões
mostrou a grande maioria dos indivíduos inseridos dentro das primeiras classes
diamétricas, ressaltando a presença de poucos indivíduos nas classes posteriores. O
formato da curva desse padrão de distribuição diamétrica tende ao tipo “J” invertido
(Figura 30). A área apresenta principalmente indivíduos jovens, pois 93,63% do total
de indivíduos amostrados apresentaram diâmetro inferior a 15 cm (ASSUNÇÃO &
FELFILI, 2004).

Distribuição diamétrica
80

74

70
60
50
40
29

30

nº de indivíduos

20
6

10

1

0
5--10

10--15

15--20

>20

Classe diamétrica

Figura 30 - Distribuição das classes de diâmetro dos indivíduos.
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Classe de altura (m).

12%
0-1,99

24%

50%

2-3,99
4-5,99

2% 12%

>6
Total

Figura 31 – Classe em altura.

No que se refere a distribuição de classe em altura nota-se que a maioria dos
indivíduos se encontram entre a classe de 0 a 1,99 metros, representando quase a
metade do número de indivíduos (49,08%) da totalidade, seguidos pela classe entre
2 a 3,99 m, com 23,64% do número de indivíduos. Isso ratifica a estrutura vertical
típica desta fitofisionomia, com indivíduos arbóreos não muito altos.
Sistemas de coordenadas UTM
Para caracterizar a vegetação da área de remanescente de Cerrado, foram
alocadas 6 parcelas de tamanho 10 x 20, ou seja, foram inventariados 0,12 hectares
de uma área de 2,71 hectares. O Quadro a seguir mostra as coordenadas UTM de
cada parcela alocada. Foi utilizado Datum SIRGAS 2000 - Zona 23S.
Quadro 5 – Coordenadas dos quatro vértices de cada Parcelas em UTM.
1
E
198061,9724
198061,9083
198081,7831
198081,972
198061,9724

2
S
8243873,546
8243883,468
8243883,674
8243873,675
8243873,546

E
198140,6861
198140,622
198160,4968
198160,6857
198140,6861

3
S
8243899,343
8243909,265
8243909,471
8243899,472
8243899,343

E
198109,2721
198109,2721
198109,2721
198109,2721
198109,2721

S
8243730,313
8243730,313
8243730,313
8243730,313
8243730,313
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Quadro 6 – Coordenadas dos quatro vértices de cada Parcelas em UTM (continuação).
4
E
198243,8738
198243,8097
198263,6845
198263,8734

5
S
8243858,994
8243868,916
8243869,122
8243859,123

E
198099,3226
198099,2584
198119,1332
198119,3221

6
S
8243725,273
8243735,195
8243735,401
8243725,403

E
198132,4179
198132,3537
198152,2285
198152,4174

S
8243826,252
8243836,173
8243836,379
8243826,381

198243,8738 8243858,994 198099,3226 8243725,273 198132,4179 8243826,252

Figura 32 - Parcelas alocadas em campo, área de Cerrado sentido restrito.

5.2.3.2. Classe II - Indivíduos Isolados
Parte da vegetação encontrada na área de estudo era heterogênea (campo
sujo, indivíduos esparsos e exóticas invasoras), ou seja, caracterizada por não
apresentar uma vegetação homogênea, com seus indivíduos distribuídos de forma
espaçada, não apresentando um padrão vegetativo. Dessa forma, foi realizado um
censo ou enumeração total de todos os indivíduos dessa área.
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Figura 33 - Área de censo.

Figura 34 – Área composta com indivíduos distantes e isolados uns dos outros.

Caracterização florística
Foram identificados 150 indivíduos, distribuídos em 24 famílias botânicas, 34
gêneros e 39 espécies.
As famílias botânicas de maior ocorrência na área de estudo foram a
Fabaceae (9 espécies) e Malpighiaceae (4 espécies).
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As espécies de maior ocorrência foram Dalbergia miscolobium Benth e
Himatanthus obovatus (Müll. Arg) ambas com (17 indivíduos), seguida de Leptolobium
dasycarpum Vogel. (16 indivíduos). Estas espécies representam 31,06 % das
espécies levantadas na área do censo.
A lista florística contendo a família botânica, os nomes científicos e populares
das espécies arbóreo-arbustivas identificadas estão apresentados no Quadro a
seguir.
Quadro 7 - Tabela florística dos indivíduos levantados em campo
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Anacardiaceae

Mangifera indica L.

Manga

Annonaceae

Annona crassiflora Mart.

Araticum-do-cerrado

Apocynaceae

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson

Pau-de-leite

Araliaceae

Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin

Mandiocão-do-cerrado

Asteraceae

Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob.

Assa-peixe-branco

Calophyllaceae

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

Pau-santo

Dilleniaceae

Davilla elliptica A.St.-Hil.

Lixeirinha

Ebenaceae

Diospyros burchellii Hiern

Olho-de-boi

Erythroxylaceae

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil.

Cabelo-de-negro

Erythroxylaceae

Erythroxylum tortuosum Mart.

Cabelo-de-negro

Fabaceae

Bowdichia virgilioides Kunth

Sucupira-preta

Fabaceae

Dalbergia miscolobium Benth.

Jacarandá-do-cerrado

Fabaceae

Dimorphandra mollis Benth.

Faveira-do-campo

Fabaceae

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr.

Orelha-de-macaco

Fabaceae

Leptolobium dasycarpum Vogel

Colher-de-pedreiro

Fabaceae

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Leucena

Fabaceae

Machaerium opacum Vogel

Jacarandá-cascudo

Fabaceae

Mimosa clausseni Benth.

Mimosa

Fabaceae
Lamiaceae

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville
Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley

Barbatimão
Milho-de-grilo

Loganiaceae

Strychnos pseudoquina A.St.-Hil.

Quina-do-cerrado

Malpighiaceae

Byrsonima coccolobifolia Kunth

Murici-rosa

Malpighiaceae

Byrsonima pachyphylla A.Juss.

Murici

Malpighiaceae

Byrsonima verbascifolia (L.) DC.

Muricizão

Malpighiaceae

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.

Murici-macho

Bignoniaceae

Tabebuia chrysotricha var. obtusata (DC.) Toledo

Ipê-amarelo

Bignoniaceae

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.

Ipê-amarelo-do-cerrado

Malvaceae

Eriotheca pubescens (Mart.) Schott & Endl.

Paineira-do-cerrado

Myrtaceae

Eugenia dysenterica (Mart.) DC.

Cagaita

Myrtaceae

Syzygium cumini (L.) Skeels

Jamelão
110

Produto de Consultoria - RAS Setor Comercial do Jardim Botânico (87043588)

SEI 00391-00002385/2020-17 / pg. 111

SETOR COMERCIAL JARDIM BOTÂNICO
RA XXVII – DF

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Nyctaginaceae

Guapira noxia (Netto) Lundell

Caparossa

Ochnaceae

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.

Vassoura-de-bruxa

Proteaceae

Roupala montana Aubl.

Carne-de-vaca

Rubiaceae

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum.

Jenipapo

Salicaceae

Casearia sylvestris Sw.

Linguá-de-tamanduá

Sapotaceae

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

Curiola

Velloziaceae

Vellozia squamata Pohl

Canela-de-ema

Vochysiaceae

Qualea grandiflora Mart.

Pau-terra-grande

Vochysiaceae

Qualea parviflora Mart.

Pau-terra

-

Morta

-

(*) Espécie tombadas como patrimônio ecológico do Distrito Federal, de acordo com o Decreto distrital n°
38.849/2018.

Fitossociologia
Conforme levantamento florístico realizado, a densidade foi estimada em
33,05 ind/há. Já a área basal foi de 0,43 m² /ha.
As espécies de maior importância na área Dalbergia miscolobium Benth.,
Leptolobium dasycarpum Vogel, Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson,
Enterolobium gummiferum (Mart.) J. F. Macbr, e Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc., 5
(cinco) espécies compõem aproximadamente 42,45% da estrutura total. O Quadro 8
apresenta os resultados obtidos.
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Quadro 8 - Fitossociologia das espécies amostradas no Cerrado sentido restrito
ESPECIES

G

D

Dalbergia miscolobium Benth.
Leptolobium dasycarpum Vogel
Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson
Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr.
Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.
Eriotheca pubescens (Mart.) Schott & Endl.
Qualea parviflora Mart.
Qualea grandiflora Mart.
Syzygium cumini (L.) Skeels
Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.
Davilla elliptica A.St.-Hil.
Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.
Mangifera indica L.
Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.
Strychnos pseudoquina A.St.-Hil.
Dimorphandra mollis Benth.
Byrsonima coccolobifolia Kunth
Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville
Eugenia dysenterica (Mart.) DC.
Bowdichia virgilioides Kunth
Machaerium opacum Vogel
Vellozia squamata Pohl
Guapira noxia (Netto) Lundell
Morta
Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob.
Diospyros burchellii Hiern

0,3973
0,1024
0,0837
0,1825
0,1014
0,1923
0,0837
0,1517
0,1743
0,0691
0,0347
0,0384
0,0812
0,0338
0,0337
0,0323
0,0164
0,0244
0,0337
0,0266
0,0424
0,0255
0,0117
0,0241
0,0088
0,0075
0,0073

17,00
16,00
17,00
7,00
13,00
4,00
11,00
5,00
1,00
5,00
6,00
5,00
1,00
4,00
4,00
4,00
5,00
4,00
3,00
3,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00

DA
(ind.ha-1)
3,4900
3,2847
3,4900
1,4371
2,6689
0,8212
2,2583
1,0265
0,2053
1,0265
1,2318
1,0265
0,2053
0,8212
0,8212
0,8212
1,0265
0,8212
0,6159
0,6159
0,2053
0,4106
0,4106
0,2053
0,4106
0,4106
0,4106
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DR (%)
10,5590
9,9379
10,5590
4,3478
8,0745
2,4845
6,8323
3,1056
0,6211
3,1056
3,7267
3,1056
0,6211
2,4845
2,4845
2,4845
3,1056
2,4845
1,8634
1,8634
0,6211
1,2422
1,2422
0,6211
1,2422
1,2422
1,2422

DoA
(m2.ha-1)
0,0816
0,0210
0,0172
0,0375
0,0208
0,0395
0,0172
0,0311
0,0358
0,0142
0,0071
0,0079
0,0167
0,0069
0,0069
0,0066
0,0034
0,0050
0,0069
0,0055
0,0087
0,0052
0,0024
0,0049
0,0018
0,0015
0,0015

DoR (%)

IVC (%)

18,9762
4,8926
3,9983
8,7183
4,8447
9,1827
3,9983
7,2432
8,3249
3,2997
1,6594
1,8346
3,8785
1,6141
1,6111
1,5442
0,7837
1,1630
1,6073
1,2713
2,0254
1,2192
0,5610
1,1501
0,4200
0,3561
0,3474

29,5352
14,8304
14,5573
13,0661
12,9192
11,6672
10,8306
10,3488
8,9460
6,4053
5,3861
4,9402
4,4997
4,0986
4,0956
4,0287
3,8893
3,6475
3,4706
3,1347
2,6465
2,4615
1,8032
1,7712
1,6622
1,5984
1,5896
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ESPECIES

G

D

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley
Roupala montana Aubl.
Byrsonima verbascifolia (L.) DC.
Annona crassiflora Mart.
Tabebuia chrysotricha var. obtusata (DC.)
Toledo
Erythroxylum tortuosum Mart.
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum.
Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin
Mimosa clausseni Benth.
Byrsonima pachyphylla A.Juss.
Erythroxylum deciduum A.St.-Hil.
Casearia sylvestris Sw.
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Total

0,0199
0,0055
0,0067
0,0058

1,00
2,00
1,00
1,00

DA
(ind.ha-1)
0,2053
0,4106
0,2053
0,2053

0,0058
0,0054
0,0050
0,0042
0,0039
0,0032
0,0032
0,0023
0,0020
2,0938

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
161,00

0,2053
0,2053
0,2053
0,2053
0,2053
0,2053
0,2053
0,2053
0,2053
33,05

0,6211
1,2422
0,6211
0,6211

DoA
(m2.ha-1)
0,0041
0,0011
0,0014
0,0012

0,6211
0,6211
0,6211
0,6211
0,6211
0,6211
0,6211
0,6211
0,6211
100,0000

0,0012
0,0011
0,0010
0,0009
0,0008
0,0007
0,0007
0,0005
0,0004
0,4298

DR (%)

DoR (%)

IVC (%)

0,9502
0,2603
0,3196
0,2771

1,5713
1,5026
0,9408
0,8982

0,2771
0,2569
0,2375
0,2011
0,1840
0,1520
0,1520
0,1098
0,0973
100,0000

0,8982
0,8780
0,8587
0,8222
0,8051
0,7731
0,7731
0,7310
0,7184
200,0000

(*) DA = Densidade absoluta; DR = densidade relativa; DoA = dominância absoluta; DoR = dominância relativa; FA = frequência absoluta; FR = frequência relativa; IVI =
índice de valor de importância da espécie.
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A espécie Dalbergia miscolobium Benth., apresentou o maior IVC,
contribuindo com uma densidade relativa e dominância relativa de 10,56% e 18,98%
respectivamente. Apesar de ter apresentado a maior densidade da área de censo, os
indivíduos encontrados são de maior porte.
A Figura 35 mostra as espécies que mais contribuíram para o cômputo do IVC
registrado na área de indivíduos isolados. As cores representam os parâmetros
individuais de contribuição: Densidade relativa, Dominância relativa.

Qualea parviflora Mart.
Eriotheca pubescens (Mart.) Schott & Endl.
Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.
Enterolobium gummiferum (Mart.)…
Himatanthus obovatus (Müll. Arg.)…
Leptolobium dasycarpum Vogel
Dalbergia miscolobium Benth.
97%
DA (ind.ha-1)

98%

99%

100%

DR(%)

Figura 35 – Análise fitossociológica das principais espécies.

Caracterização volumétrica
A estimativa volumétrica obtida com o diâmetro altura de base (Dab) foi de
9,74 m³, sendo a espécie Dalbergia miscolobium Benth. a que apresentou o maior
volume (2,33 m³), seguida da Eriotheca pubescens (Mart.) Schott & Endl. (1,80 m³),
Syzygium cumini (L.) Skeels (0,89 m³), Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr.
(0,75 m³), Qualea grandiflora Mart. (0,65 m³). Juntas essas espécies representam
59,85% do total da volumetria. O Quadro 9 representa o volume de cada espécie.
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Quadro 9 – Lista florística das espécies arbóreo-arbustivo inventariada
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

VOLUME (m³)

VOLUME (st*)

VOLUME
(st/4,871ha)

Fabaceae

Dalbergia miscolobium Benth.

Jacarandá-do-cerrado

2,3361

3,5041

0,7194

Malvaceae

Eriotheca pubescens (Mart.) Schott & Endl.

Paineira-do-cerrado

1,2019

1,8028

0,3701

Myrtaceae

Jamelão

0,8925

1,3388

0,2748

Fabaceae

Syzygium cumini (L.) Skeels
Enterolobium gummiferum (Mart.)
J.F.Macbr.

Orelha-de-macaco

0,7522

1,1283

Vochysiaceae

Qualea grandiflora Mart.

Pau-terra-grande

0,6520

0,9779

0,2008

Anacardiaceae

Mangifera indica L.

Manga

0,4718

0,7077

0,1453

Fabaceae

Leptolobium dasycarpum Vogel

Colher-de-pedreiro

0,4136

0,6204

0,1274

Calophyllaceae

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

Pau-santo

0,3897

0,5846

0,1200

Sapotaceae

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

Curiola

0,3080

0,4620

0,0948

Fabaceae

Bowdichia virgilioides Kunth

Sucupira-preta

0,3024

0,4536

0,0931

Vochysiaceae

Qualea parviflora Mart.

Pau-terra

0,2400

0,3600

0,0739

Apocynaceae

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson

Pau-de-leite

0,2248

0,3372

0,0692

Fabaceae

Dimorphandra mollis Benth.

Faveira-do-campo

0,1498

0,2247

0,0461

Loganiaceae

Strychnos pseudoquina A.St.-Hil.

Quina-do-cerrado

0,1335

0,2002

0,0411

Myrtaceae

Eugenia dysenterica (Mart.) DC.

Cagaita

0,1238

0,1857

0,0381

Fabaceae

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville

Barbatimão

0,1200

0,1801

0,0370

Malpighiaceae

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.

Murici-macho

0,1186

0,1778

0,0365

Fabaceae

Machaerium opacum Vogel

Jacarandá-cascudo

0,1185

0,1777

0,0365

Nyctaginaceae

Guapira noxia (Netto) Lundell

Caparossa

0,1164

0,1746

0,0358

Ochnaceae

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.

Vassoura-de-bruxa

0,1062

0,1593

0,0327

Milho-de-grilo

0,0962

0,1442

0,0296

Lamiaceae

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley

0,2316
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

VOLUME (m³)

VOLUME (st*)

VOLUME
(st/4,871ha)

Dilleniaceae

Davilla elliptica A.St.-Hil.

Lixeirinha

0,0890

0,1335

0,0274

Bignoniaceae

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.

Ipê-amarelo-do-cerrado

0,0766

0,1150

0,0236

Malpighiaceae

Byrsonima coccolobifolia Kunth

Murici-rosa

0,0391

0,0587

0,0120

Velloziaceae

Vellozia squamata Pohl

Canela-de-ema

0,0323

0,0484

0,0099

Asteraceae

Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob.

Assa-peixe-branco

0,0288

0,0432

0,0089

Ebenaceae

Diospyros burchellii Hiern

Olho-de-boi

0,0255

0,0382

0,0078

Malpighiaceae

Byrsonima verbascifolia (L.) DC.

Muricizão

0,0247

0,0370

0,0076

-

Morta

-

0,0228

0,0342

0,0070

Annonaceae

Annona crassiflora Mart.
Tabebuia chrysotricha var. obtusata (DC.)
Toledo
Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.)
Frodin

Araticum-do-cerrado

0,0214

0,0321

0,0066

Ipê-amarelo

0,0214

0,0321

Mandiocão-do-cerrado

0,0203

0,0305

Carne-de-vaca

0,0155

0,0232

Rubiaceae

Roupala montana Aubl.
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.)
K.Schum.

Jenipapo

0,0126

0,0189

Erythroxylaceae

Erythroxylum tortuosum Mart.

Cabelo-de-negro

0,0121

0,0181

0,0037

Fabaceae

Mimosa clausseni Benth.

Mimosa

0,0113

0,0170

0,0035

Malpighiaceae

Byrsonima pachyphylla A.Juss.

Murici

0,0081

0,0121

0,0025

Erythroxylaceae

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil.

Cabelo-de-negro

0,0077

0,0116

0,0024

Fabaceae

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Leucena

0,0063

0,0095

0,0020

Salicaceae

Casearia sylvestris Sw.

Linguá-de-tamanduá

0,0056

0,0084

0,0017

Total

-

9,7489

14,6234

3,0021

Bignoniaceae
Araliaceae
Proteaceae

0,0066
0,0063
0,0048
0,0039

(*) Cada 1 m³ de madeira nativa em formato de lenha corresponde a 1,5 st. Fonte: BATISTA, 2002.
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Distribuição Diamétrica e Altura
Assim como a área de remanescente de cerrado, a área de indivíduos
isolados apresentou o formato da curva tipo “J” invertido (Figura 36). A área apresenta
principalmente indivíduos jovens, pois 81,55% possuem diâmetro abaixo de 15 cm.
No que se refere a classe em altura distribuídas por número de indivíduos
nota-se que a maior porcentagem se encontra na classe de 4 a 5,99 metros (47,29%).
Nota-se que quando considerado os indivíduos isolados houve uma média maior em
altura, o que se justifica exatamente pelo isolamento que proporciona esse maior
crescimento.

Distribuição diamétrica
120
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60
37

40
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20--25

Figura 36 - Distribuição das classes de diâmetro dos indivíduos isolados
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Classe altura (m)

33; 20%

35; 22%
0-1,99
2-3,99

47; 29%

46; 29%

4-5,99
>6

Figura 37 – Classe em altura dos indivíduos.

Sistemas de coordenadas UTM
Foram coletadas as coordenadas de cada indivíduo levantado na área do
censo (Volume II – Anexo 4), a figura 38 representa a distribuição desses indivíduos.

Figura 38 - Indivíduos levantados dentro da área de estudo censo.
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5.2.4. PLANO DE SUPRESSÃO
A Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) é o instrumento que
disciplina os procedimentos de supressão de vegetação nativa em empreendimentos
de interesse público ou social, busca garantir o controle da exploração e
comercialização

da

matéria-prima

florestal

efetivamente

explorada

nos

empreendimentos licenciados, de forma geral e o controle da exploração e transporte
no resgate de espécimes da flora.
5.2.4.1. Informações Básicas


Estima-se a realização da supressão em período de quinze dias;



A forma de desmatamento será realizada manualmente com utilização de
motosserras cadastradas e regularizadas pelo IBAMA (Lei n° 7803/89);



Preparo do material lenhoso separado em toras, lenhas e galhagens, com
destinação não comercial;



Está prevista limpeza da área suprimida, incluindo enleiramento da madeira;



A logística integrada ao plano operacional da supressão, o corte/abate,
traçamento/recorte e preparo da madeira (material lenhoso);



A exploração florestal será realizada por técnico habilitado e experiente com
equipamentos certificados;



Para o transporte do material da supressão será seguido a Portaria n° 253, de
18 de agosto de 2006, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que trata sobre
a DOF.
A operação de supressão está prevista para duas fases, são elas:



Fase 1 - Repique da madeira; derrubada em lenha; separação e empilhamento;



Fase 2 – Enleiramento dos resíduos finais, destinação ou doação de material
de interesse comercial e o material de galhagem que poderá ser utilizado na
área verde da propriedade.
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5.2.4.2. Procedimentos de supressão
As atividades exploratórias envolvem o planejamento prévio para a redução
de danos, dos custos e dos acidentes de trabalho durante a execução de corte, são
eles:
Derrubada das árvores
O ajudante da equipe planejará o caminho de fuga, necessários para garantir
a segurança da equipe de derruba e o operador do motosserra faz a derruba da árvore
utilizando técnicas de corte direcionado. O caminho de fuga deverá ser em inclinação
de 450 do lado oposto de queda. (Figura 39). Algumas situações deverão ser evitadas
como, por exemplo, derrubar árvores em cima de outras já caídas, bem como de
rochas ou pedras.
As técnicas de abate de árvores foram aperfeiçoadas ao longo dos anos para
as espécies amazônicas, contudo, faz-se semelhante o seu uso para o Cerrado, os
principais objetivos referentes ao corte são o controle da direção de queda, o que
permite que as árvores sejam tombadas em uma direção que provoque o mínimo de
dano a outras árvores e o aproveitamento máximo do volume do fuste cortando as
árvores rentes ao solo.

Figura 39 – Planejamento da queda direcionada.
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Figura 40 - Derrubada errônea de árvore.

Figura 41 - Derrubada errônea.

Figura 42 – Direcionamento do caminho de fuga.
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Desgalhamento e Traçamento
Deverá ser realizado o desgalhamento, traçamento e redução do fuste em
toras menores, objetivando facilitar o aproveitamento e o transporte da madeira
(Figura 24).


150 cm ou mais para toras (de diâmetros maiores que 15 cm);



50 cm para lenha (de diâmetros maiores que 10 cm e menores que15 cm).

Figura 43 – Desgalhamento e Traçamento.

Equipe Técnica


01 Engenheiro Florestal;



01 Operador de motosserra;



02 braçais;



01 Motorista para transporte do material lenhoso.

Equipamentos para supressão
Como já relatado, todo o processo de supressão será manual, desta forma os
equipamentos básicos serão:


Motosserra;



Pá/Picareta;



Facão;



Foice;
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Equipamentos de Proteção Individual - EPI
Com a utilização dessas ferramentas citadas anteriormente, torna-se de
fundamental importância para garantir a segurança dos funcionários envolvidos no
corte, com o uso dos seguintes equipamentos:


Capacete;



Protetor ocular;



Protetor auricular;



Luvas;



Botas;



Calça comprida; e



Camisa de tecido resistente.
5.2.4.3. Destinação da vegetação

Das toras e lenhas


Entre os usos possíveis do material lenhoso a ser abatido, destacam-se:
cavacos, lenhas, toras, escoras, mourão e postes.



Objetiva-se proceder doação sem fins lucrativos, que poderá ser para fábricas,
usinas, igrejas, Novacap, etc.;

Galhada fina, folhas e camada superficial do solo


Recolher e depositar em leiras;



Poderão ser utilizadas em Recuperação de Áreas degradadas, através das
técnicas de nucleação;



Parte poderá ser destinada ao enriquecimento de matéria orgânica no Cerrado
presente da vegetação da área verde;



Durante o transporte deverão ser carregados por caminhões cobertos com
lonas.
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Monitoramento
Será acompanhado e monitorado todo processo de supressão vegetal, por
profissional qualificado e registrado no CREA, onde se deverá:


Monitorar e fazer cumprir a supressão da vegetação aprovada pelo órgão
competente;



Esclarecer as dúvidas e fazer recomendações técnicas aos executores das
obras;



Acompanhar o atendimento das condicionantes das ASV;



Elaborar relatório sobre as atividades de supressão para subsidiar a elaboração
dos produtos referentes ao junto ao Ibram.

Medidas Mitigadoras
Para minimizar os efeitos decorrentes da supressão vegetal serão executadas
as seguintes ações:


Remover os ninhos sem causar danos a fauna, caso eles existam;



Orientações das boas práticas a equipe de execução da supressão;



Enleirar e estocar o material lenhoso, antes do transporte e destinação final,
longe de áreas potenciais de incêndio;



Evitar o arrastes das toras, na medida do possível;



Ter a presença permanente do Engenheiro Florestal responsável, durante todo
o processo de supressão;



Verificar possíveis alterações topográficas, para evitar o escoamento superficial
das águas da chuva prejudique outras localidades.
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Figura 44 – Processo simplificado da supressão vegetal.
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5.2.5. CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL
Para fins do cálculo de compensação considerou os critérios de supressão
conforme a seguir:


Casos em que incidirá compensação florestal por supressão de
REMANESCENTES (Classe I):
- Áreas de supressão de estrato herbáceo-arbustivo nativo
(cerrado típico e ralo).



Casos em que ocorrerá compensação florestal por supressão de
ÁRVORES ISOLADAS (Classe II):
- Áreas

de

supressão

de

árvores

isoladas

sobre

solo

exposto/pastagem em mancha classificada como campo sujo e
indivíduos esparsos.

Figura 45 – Localização das áreas de supressão e dos indivíduos isolados a serem
suprimidos.
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5.2.5.1. Classe I – Compensação da área de remanescentes
Considerando que nesta parte da vegetação é caracterizada como
remanescente florestal, de acordo com o Decreto Distrital nº 39.469/2018 o
empreendedor ao solicitar a Autorização para Supressão de Vegetação para
remanescente de vegetação nativa deverá submeter, dentre outros documentos, a
proposta de compensação florestal.
O cálculo para definição da compensação florestal devida deverá considerar:
• Grupo fitofisionômico a ser suprimido;
• Volume estimado da supressão;
• Localização da supressão considerando o Mapa de Áreas Prioritárias para
Compensação Florestal – Distrito Federal e, a depender da modalidade de
compensação florestal escolhida (art. 20), da área a ser compensada.
Segundo o Decreto nº 39.469, de 22 de novembro de 2018, na definição das
terminologias expressas no Art. 2º, a fitofisionomia da área de estudo se classifica no
Grupo II, que envolve: Cerrado em Sentido Restrito, subtipos ralo, típico e denso.
Quanto a inserção no Mapa de Áreas Prioritárias, constante do anexo I deste
Decreto a área se classifica como Baixa e Média Prioridade, porém a área de baixa
prioridade é composta pelo comércio local, não influenciando no cálculo de
compensação. conforme a figura a seguir.
No Volume II – Anexos 5, consta apresentado os Vértice das Coordenadas da
área destinada a supressão vegetal.
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Figura 46 – Localização quanto à área de prioridade.

Para definição da compensação da área será considerado o Art. 26 e seu
parágrafo segundo que diz:
Art. 26. A compensação florestal, decorrente da supressão de
remanescente de vegetação nativa, deverá atender aos seguintes
critérios:
III - No caso de fitofisionomias do Grupo 02 com mais de 20 m³/ha e
menos que 40 m³/ha ou do Grupo 03 com mais de 80 m³/ha e menos
que 200 m³/ha:
(...)
b) Áreas inseridas na categoria de Média Prioridade, do mapa Áreas
Prioritárias, deverá ser compensada área equivalente a 03 vezes a área
autorizada;
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Quadro 10 – Critérios da compensação florestal segundo dados do empreendimento

Da aplicação dos Critérios da Compensação Florestal (Classe I)
Conforme definido pelos critérios da metodologia a área a ser compensada
deverá ser:
 Área do empreendimento considerado para supressão: 2,710 ha.
 Volume por hectare do estudo: 22,682 m³/ha.
Considerando a localização quanto ao Mapa de Prioridade em área de Média
Prioridade, deverá ser 3,0 vezes a área autorizada, portanto a área a ser compensada
será de (2,71 x 3) 8,13 ha.
Dentro dos indivíduos suprimidos, encontram-se 4,0 espécies, totalizando 18
indivíduos considerados como tombados, segundo Decreto nº 39.469/18, a saber:
Quadro 11 – Listagem de espécies Tombadas.
ESPÉCIE

NÚMERO DE
INDIVÍDUOS

VOLUME (m³)

9
2
1
6

0,8515
0,0767
0,02138
0,0743

Dalbergia miscolobium Benth.
Eugenia dysenterica (Mart.) DC.
Tabebuia chrysotricha var. obtusata (DC.) Toledo
Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.

A listagem completa de todos os indivíduos arbóreos na área de supressão
encontra-se no Volume II – Anexos, bem como a estatística que considera apenas os
indivíduos que poderão ser suprimidos.
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5.2.5.2. Classe II – Compensação da área com indivíduos isolados
Na aplicação do Decreto nº 39.469, em seus Art. 35 e 36, no que diz respeito
ao levantamento dos indivíduos isolados, conforme observado nas Figuras 37 e 38,
Foram identificados 224 indivíduos, os quais serão suprimidos. Desta forma
considerando a Portaria Conjunta nº 03, de 02 de setembro de 2020, que estabelece
o valor de R$ 31,07 (trinta e um reais e sete centavos) por muda como taxa de
conversão da compensação florestal em recursos financeiros para árvores isoladas,
e considerando que para cada árvore suprimida devem ser compensadas 5 mudas
Art. 36. A compensação florestal de árvores isoladas será calculada em
mudas, numa proporção de 05 indivíduos para cada 01 suprimido, seja nativo
do cerrado ou exótico nativo do Brasil.

O valor da compensação é de: 161 x 5 x 31,07 = R$ 25.011,35 (vinte e cinco
mil reais e onze reais e trinta e cinco centavos).
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5.2.6. FAUNA
A sudoeste da área de estudo, a uma distância aproximada de 4,4 Km e 7,3
Km, situa-se os conectores ambientais Jardim Botânico/ São Sebastião e Ribeirão do
Gama, conforme pode ser visualizado na Figura 47.

Figura 47 – Conector ambiental mais próximo à ADA.

Os conectores ambientais consistem em um conjunto de espaços lineares
que, por seus atributos naturais, tais como vales fluviais e fragmentos de vegetação
nativa, favorecem a interligação de sistemas naturais (DISTRITO FEDERAL, 2009).
Estas áreas propiciam um corredor ecológico favorecendo o fluxo de fauna na
região. No entanto, em virtude da vasta área degradada na circunvizinhança, devido
aos parcelamentos de solo, a tendência é que espécies animais que habitam nessas
regiões migrem para outros locais que possuam recursos disponíveis, dentre eles:
abrigo, alimentação e reprodução.

131

Produto de Consultoria - RAS Setor Comercial do Jardim Botânico (87043588)

SEI 00391-00002385/2020-17 / pg. 132

SETOR COMERCIAL JARDIM BOTÂNICO
RA XXVII – DF

As Unidades de Conservação desempenham um importante papel de
corredor ecológico. A APA do Rio São Bartolomeu, unidade de conservação onde o
empreendimento está inserido, forma um corredor ecológico entre a Estação
Ecológica de Águas Emendadas, APA de Cafuringa, APA do Lago Paranoá e APA
das bacias do Gama e Cabeça-de-Veado (Jardim Botânico, Estação Ecológica do
Jardim Botânico e Reserva Ecológica do IBGE).
A caracterização da fauna constou de levantamento de dados secundários e
dados primários obtidos a partir de visitas ao campo para observação das espécies.
As metodologias utilizadas foram:


Observação direta com auxílio de binóculo;



Observação indireta (observação de indicativos da presença de certos
animais, como abrigos, ninhos, pegadas, marcas, fezes, carcaças,
vocalizações, etc);



Entrevistas com moradores locais;



Dados secundários disponíveis na literatura, especialmente os
seguintes estudos:
- EIA/RIMA do Setor Habitacional Jardim Botânico (NCA, 1997);
- EIA/RIMA do Setor Habitacional Mangueiral/ Vila Militar
(PROGEA, 2005);
- Estudos que subsidiaram o Plano Diretor da Jardim Botânico
(GEO LÓGICA, 2010).

Em face da implantação da cidade de São Sebastião e dos condomínios do
Jardim Botânico, a alteração da paisagem foi sendo velozmente realizada, com a
abertura de ruas e demarcação de lotes, que substituíam gradativamente a cobertura
vegetal existente. Por consequência, foram também sendo eliminadas as fontes de
alimentação, abrigo e as condições mais propícias de reprodução das espécies da
fauna silvestre, bem como a fragmentação dos corredores de fauna entre as unidades
de conservação da bacia do rio São Bartolomeu.
A referida destruição da cobertura vegetal teve como consequência inexorável
a redução da biodiversidade no local. Várias espécies de fauna foram extintas
localmente, principalmente as habitat-especialistas, restando apenas as espécies
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típicas da malha urbana como ratos, lagartos, sapos, rãs, pererecas, baratas e
algumas aves.
Estudos técnicos vêm comprovando a destruição, fragmentação e isolamento
de ecossistemas naturais, resultando em ilhas de vegetação que não conseguem
sustentar populações viáveis pela destruição de fontes de alimentação, rompimento
de rotas de passagem e eliminação de sítios para servirem de abrigo e reprodução.
Foram avaliados os grupos faunísticos de possível ocorrência nas áreas de
nfluência

(Herpetofauna,

Avifauna

e

Mastofauna)

e

maior

relevância

e

representatividade diante das características da ADA.
A herpetofauna encontrada na área, indica a presença de espécies bastante
generalistas, como por exemplo as pererecas Hvla minuta e H. geografica, a lagartixapreta (Tropidurus torquatus) e o calango-verde (Ameiva ameiva). A presença da
lagartixa-de-parede (Hemidactvlus mabouia) demonstra que a área já vem sofrendo
perturbações antrópicas há algum tempo, pois trata-se de uma espécie adaptada à
ambientes urbanos.
Dentre as aves registradas durante o trabalho de campo, foram encontradas
cinco espécies migratórias: o quero-quero (Vanellus chilensis), o beija-flor tesoura
(Eupetomena macroura), o siriri (Tvrannus melancholicus), o bem-te-vi (Pitangus
sulphuratus) e a andorinha-serradora (Stelgidoptervx ruficollis).
Entre informações, observações indiretas e prováveis ocorrências, sinais de
alterações antrópicas na área são demonstrados através da frequência com que
aparecem indivíduos das espécies de gambá (Didelphis albiventris) e mico-estrela
(Callithrix penicillata), e da ausência de espécies de médio e grande porte.
Com relação à fauna existente nas Unidades de Conservação do Distrito
Federal, é interessante elencar aquela existente na Estação Ecológica do Jardim
Botânico e na Reserva Ecológica do IBGE, devido à proximidade destas Unidades de
Conservação com a poligonal do empreendimento.
A Estação Ecológica do Jardim Botânico possui grande representatividade do
Distrito Federal, ocorrendo espécies comuns encontradas em outros biomas, além de
espécies raras, endêmicas e novas.
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5.2.6.1. Herpetofauna
Foram identificadas 13 espécies da herpetofauna de provável ocorrência na
área de estudo (Tabela 16). Dentre as espécies relatadas, várias são comuns e
resistentes às atividades antrópicas. Nenhuma das espécies registradas pode ser
classificada como endêmica, pois todas ocorrem em mais de um bioma. Não houve
registro de espécie em extinção.
Tabela 16 – Lista de répteis e anfíbios de ocorrência e provável ocorrência na área de
estudo
Ordem

Família

Espécie

Nome popular

Registro

Amphibia
Anura

Bufonidae

Rhinella schneideri

Sapo-cururu

IN

Hylidae

Hvla albupunctata

Perereca

PO

Hvla geografica

Perereca-de-banheiro

PO

Hvla minuta

Perereca

PO

Leptodactylidae

Physalaemus cuvier

Sapo-cachorro

PO

Gekkonidae

Hemidactvlus mabouia

lagartixa-de-parede

IN

Teiidae

Ameiva ameiva

calango-verde

IN

Tropiduridae

Tropidurus itambere

lagartixa-preta

OD

Tropidurus torquatus

lagartixa-preta

OD

Liophis sp.

corre-campo

PO

Phvllodrvas sp.

cobra-cipó

PO

Crotalus durissus

cascavel

IN

Bothrops moojeni

jararaca, cotiara

PO

Reptilia
Squamata
Lacertilia

Ophidia

Colubridae

Viperidae

Legenda: OD = observação direta; IN = informação; PO = provável ocorrência.

5.2.6.2. Avifauna
Foram identificadas 31 espécies de provável ocorrência para a área objeto de
estudo, respeitada a sazonalidade. Referindo-se ao grau de ameaça das espécies
registradas, nenhuma está presente na Lista Nacional das Espécies da Fauna
Brasileira Ameaçada de Extinção do MMA (2008).
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Tabela 17 – Lista de avifauna de ocorrência na área de estudo
Ordem

Família

Espécie

Nome popular

Registro

Tinamiformes

Tinamidae

Nothura maculosa

codorna

IN

Falconiformes

Accipitridae

Buteo magnirostris

gavião-carijó

V

Cathartidae

Coragvps atratus

urubu-preto

IN

Falconidae

Polvborus plancus

carcará

OD

Charadriiformes

Charadriidae

Vanellus chilensis

quero-quero

OD

Columbiformes

Columbidae

Columbina talpacoti

rolinha-caldo-de-feijão

IN

Scardafella
squammata

fogo-apagou

IN

Aratinga aurea

periquito-rei

V

Brotogeris
versicolorus

periquito-de-asamarela

OD

Crotophaga ani

anu-branco

OD

Psittaciformes

Cuculiformes

Psittacidae

Cuculidae

Guira guira
Strigiformes

Strigidae

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

OD

Apodiformes

Trhochilidae

Eupetomena
macroura

beija-flor-tesoura

OD

Amazilia fimbriata

beija-flor-de-cabeçaparda

OD

Furnarius rufus

joão-de-barro

V

Phacellofomus
rufifrons

graveteiro

V

Pipridae

Antilophia faleata

tagará-fe-cristavermelha

V

Tyrannidae

Tyrannus
melancholicus

siriri

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

V

Myarchus ferox

juruviara

V

Elaenia flavogaster

guaracava-de-barrigaamarela

V

Hirundinidae

Stelagidopteyx
ruficollis

andorinha-serradora

OD

Troflodytidae

Thyothorus leucotis

marido-é-dia

OD

Turdidae

Turdus leucomelas

sabiá-barranqueiro

V

Syviidae

Polioptila dumicola

balança-rabo-demácara

V

Ploceidae

Passer domesticus

pardal (espécie
exótica)

Thraupidae

Tangara cavana

saira-de-peito-preto

Passeriformes

Furnariidae

OD

OD
V
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Fringilidae

Thraupis savaca

sanhaçu-do-mamoeiro

OD

Thraupis palmarum

sanhaçu-do-coqueiro

OD

Helmithraupis Quira

papo-preto

V

Volatinia jacarina

tiziu

V

Legenda: OD = observação direta; V = vocalização; IN = informação.

5.2.6.3. Mastofauna
Foram identificadas 16 espécies para a mastofauna de pequenos, médios e
grandes mamíferos, que podem ser associadas à provável ocorrência na área objeto
do presente estudo, considerando apenas os estudos realizados em áreas mais
próximas ao futuro empreendimento. Dessas, nenhuma registrada como ameaçada,
endêmica ou rara.
No entorno imediato do empreendimento aparecem áreas mais preservadas
de vegetação nativa, que abrigam uma fauna silvestre mais rica e variada, incluindo
indivíduos

de

médio

porte.

Porém,

esses

animais

encontram-se

agora

constantemente ameaçados pela fauna exótica, representada principalmente por
cães, gatos, ratos e camundongos, introduzidos em função da ocupação antrópica da
área.
Abaixo, segue lista de espécies de mamíferos de provável ocorrência na área
de estudo.
Tabela 18 – Lista de mastofauna de ocorrência na área de estudo
Ordem
Marsupialia

Chiroptera

Família

Espécie

Nome popular

Didelphidae

Didelphis albiventris

Gambá, saruê

IN

Mamosidae

Gracilinanus
microtarsus

Catita

PO

Phyllostomidae

Anoura geoffrovi
Glossophaga
soricina

Marcego-nectarívoro

IN

Artibeus lituratus

Mocego-frugívoro

IN

Sturnira lilium

Marcego-frugílvoro

PO

Vampvrops lineatus

PRIMATES

Registro

PO

Vespertilionidae

Myotis ap.

Morcego-insetívoro

PO

Callithrichidae

Cllinthrix penicillata

Mico-estrela, sagui

OI
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Ordem

Família

Espécie

Nome popular

Registro

Lagomorpha

Leporidae

Sylvilagus
brasiliensis

Tapeti

PO

Rodentia

Muridae

Bolomys lasiurus

Rato-do-campo

IN

Calomys sp.

Rato-do-campo

PO

Rattus sp.

Rato-de-casa

PO

Mus musculus

Camundongo

PO

Oryxomys sp.

Rato-do-campo

PO

Cavia aperea

Preá

IN

Caviidae

Legenda: OI = observação indireta; IN = informação; PO = provável ocorrência

A área em questão possui características de alteração pela atividade humana
apresentando comunidades de fauna de moderada a baixa diversidade e riqueza, com
a presença de espécies comuns e resistentes às alterações ambientais.
A existência de área de vegetação nativa preservada, e demais
remanescentes, nas adjacências da região favorece a disponibilização de recursos
naturais para a migração da fauna que faz uso da presente área de estudo.
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6. IMPACTOS AMBIENTAIS
Segundo Bolea (1984), impacto ambiental de um projeto é "a diferença entre
a situação do meio ambiente (natural e social) futuro modificado pela realização do
projeto e a situação do meio ambiente futuro, tal como teria evoluído sem o projeto".
Os impactos ambientais são assim qualificados na Resolução Conama n°
001/86: “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas no meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da
população; às atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e
sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais”.
O objetivo principal da fase da estimativa dos impactos é o confronto
quantitativo, em termos de interferência com o ambiente, entre a situação dos
componentes determinados na ausência das obras e aquela consequente à sua
realização.
6.1. METODOLOGIA APLICADA
A análise dos impactos ambientais decorrentes do empreendimento busca
identificar, qualificar e quantificar, quando passíveis de mensuração, os impactos a
serem gerados nas fases de projeto, instalação e operação do empreendimento.
Cada impacto identificado deve ser ordenado e descrito de forma individual
de acordo com os diferentes meios – físico, biótico e socioeconômico – e de acordo
com a fase de sua ocorrência – instalação e operação – de seus agentes causadores,
suas atividades transformadoras e/ou outros impactos.
A classificação dos impactos é efetuada para dimensioná-los a partir de
atributos (parâmetros) estabelecidos em função do contexto em que estão inseridos,
considerando o fator ambiental e as operações a que se referem. O objetivo desta
classificação é padronizar a análise e a qualificação por meio da base comum
fator/impacto, considerando as fases de ocorrência (planejamento, instalação e/ou
operação) e as seguintes características e atributos, cuja aplicação do modelo de AIA
proposto considera que:
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Meio

Indica sobre qual meio – físico, biótico ou socioeconômico – o impacto ira surtir
seus efeitos. Em alguns casos o impacto poderá afetar mais de um meio
simultaneamente.
Quadro 12 - Critérios de avaliação de impacto ambiental - Meio
Critério de Avaliação – MEIO
Físico
Biótico
Socioeconômico



Natureza

Indica se o impacto ambiental e positivo ou negativo, da seguinte forma:
 Impacto positivo ou benéfico: quando a ação resulta na melhoria da
qualidade de um fator ou parâmetro ambiental;
 Impacto negativo ou adverso: quando a ação resulta em um dano a
qualidade de um fator ou parâmetro ambiental.
Quadro 13 - Critérios de avaliação de impacto ambiental - Natureza
Critério de Avaliação – NATUREZA
Positivo ou benéfico
Negativo ou adverso



Forma

Indica se o impacto ambiental é direto ou indireto:
 Impacto direto: resultante de uma simples relação de causa e efeito;
 Impacto indireto: resultante de uma reação secundária em relação a
ação, ou quando e parte de uma cadeia de reações.
Quadro 14 - Critérios de avaliação de impacto ambiental - Forma
Critério de Avaliação – FORMA
Direto
Indireto



Duração

Indica se o impacto ambiental em questão é temporário, permanente ou
cíclico, da seguinte forma:
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 Impacto temporário: quando o efeito (impacto ambiental) possui
duração determinada;
 Impacto permanente: quando, uma vez executada a atividade
transformadora, o efeito não cessa de se manifestar num horizonte
temporal conhecido;
 Impacto cíclico: quando o efeito se manifesta em intervalos de tempo
determinados.
Quadro 15 - Critérios de avaliação de impacto ambiental - Duração
Critério de Avaliação – DURAÇÃO
Temporário
Permanente
Cíclico



Prazo de Ocorrência

Indica se o impacto ambiental ocorre de forma imediata, de médio ou longo
prazo, da seguinte forma:
 Impacto imediato: quando o impacto ambiental (efeito) ocorre no
mesmo momento em que se dá a atividade transformadora (causa);
 Impacto de médio prazo: quando o impacto ambiental (efeito) ocorre
em médio prazo, a partir do momento em que se dá a atividade
transformadora (causa);
 Impacto de longo prazo: quando o impacto ambiental (efeito) ocorre em
longo prazo a partir do momento em que se dá a atividade
transformadora (causa).
Quadro 16 - Critérios de avaliação de impacto ambiental – Prazo de Ocorrência
Critério de Avaliação – PRAZO DE OCORRÊNCIA
Imediato
Médio Prazo
Longo Prazo



Probabilidade

Os impactos ambientais potenciais associados a situações de risco devem ser
avaliados segundo sua probabilidade de ocorrência, conforme os critérios
apresentados a seguir:
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 Impacto certo: aquele cuja possibilidade de ocorrência seja muito
grande ou quando existam evidencias de muitas ocorrências no
passado (mínimo de 1 caso em 1 ou 2 anos, por exemplo);
 Impacto provável: aquele cuja possibilidade de ocorrência seja
razoável ou quando existam evidencias de algumas ocorrências no
passado (no mínimo 1 caso em 3 ou 4 anos, por exemplo).
Quadro 17 - Critérios de avaliação de impacto ambiental – Probabilidade
Critério de Avaliação – PROBABILIDADE
Certo
Provável



Reversibilidade

Indica se o impacto ambiental em questão é reversível ou irreversível,
conforme os seguintes preceitos:
 Impacto reversível: quando o fator ou parâmetro ambiental afetado,
cessada a ação da atividade transformadora, retorna as suas
condições originais;
 Impacto irreversível: quando uma vez ocorrida a ação da atividade
transformadora, o fator ou parâmetro ambiental afetado não retorna as
suas condições originais em um prazo previsível.
Quadro 18 - Critérios de avaliação de impacto ambiental – Reversibilidade
Critério de Avaliação – REVERSIBILIDADE
Reversível
Irreversível



Abrangência

Este parâmetro indica se o impacto ambiental é local, regional ou estratégico
conforme a espacialidade de sua área de interferência:
 Impacto local: quando a ação afeta apenas o próprio sitio e suas
imediações;
 Impacto regional: quando o impacto se faz sentir além das imediações
do sitio onde se dá a ação;
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 Impacto estratégico: quando o componente ambiental afetado tem
relevante interesse coletivo ou nacional.
Quadro 19 - Critérios de avaliação de impacto ambiental – Abrangência
Critério de Avaliação – ABRANGÊNCIA
Local
Regional
Estratégico



Magnitude

A magnitude de um impacto mensura o grau de incidência de alteração
ambiental. A magnitude é definida como a medida de gravidade de alteração de
parâmetro ambiental (consideram-se questões como extensão, periodicidade e grau
de modificação do impacto). Também é definida pela extensão do efeito da ação sobre
a característica ambiental em escala espacial e temporal, sendo classificada como
alta, média ou baixa.
Quadro 20 - Classes de Magnitude
Critério de Avaliação – MAGNITUDE
Baixa
Média
Alta



Importância

Refere-se ao grau de interferência do impacto ambiental sobre diferentes
fatores ambientais, estando relacionada estritamente com a relevância da perda
ambiental. Pode ser pequena, média ou grande, na medida em que tenha maior ou
menor influência sobre o conjunto da qualidade ambiental local.
Quadro 21 - Classes de Importância
Critério de Avaliação – IMPORTÂNCIA
Pequena
Média
Grande
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Significância

É classificada em três graus, de acordo com a combinação dos níveis de
magnitude e importância, ou seja, pouco significativo, significativo e muito significativo.
Quando a magnitude ou a importância apresentar níveis elevados, o impacto é muito
significativo, quando apresentar níveis médios, é significativo e, finalmente, quando a
magnitude e/ou importância são pequenas, o impacto poderá ser classificado como
de pouca significância.
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6.2. IMPACTOS PREVISTOS E MEDIDAS MIGADORAS
Ação

Característica dos
impactos

Impactos
Conflitos
de
uso
ocupação dos solos,
sobre o processo
desenvolvimento
região

Apreciação dos
projetos
Urbanísticos de
Infraestrutura

e
e
de
da

Criação de expectativas
nos setores econômicos e
possibilidades
dos
projetos não atenderem
aos múltiplos interesses e
demandas da sociedade e
dos órgãos envolvidos,
gerando
entraves
e
reação desfavorável ao
empreendimento

Medidas preventivas e mitigadoras

Responsáveis pela
implantação

Meio: Socioeconômico
Fase: Planejamento
Natureza: Positivo
Forma: Indireta
Duração: Permanente
Prazo
de
ocorrência:
Imediato
Probabilidade: Certo
Reversibilidade: Irreversível
Abrangência: Regional
Magnitude: Média
Importância: Média
Significância: Significativo

Buscar soluções compartilhadas para
os conflitos de interesses entre as
esferas governamentais, empresários
e a sociedade civil organizada.

Empreendedor
Licenciador

Consultas aos setores afetados,
especialmente empresários, para
atualizar o conhecimento sobre suas
demandas e assegurar a devida
consideração de seus pontos de vista.

Empreendedor

Meio: Socioeconômico
Fase: Planejamento
Natureza: Negativo
Forma: Indireta
Duração: Temporária
Prazo
de
ocorrência:
Imediata
Probabilidade: Certo
Reversibilidade: Irreversível
Abrangência: Regional
Magnitude: Média
Importância: Média
Significância: Significativo

Garantir a participação social nos
projetos, através de reuniões e
Audiências Públicas que permitam às
partes interessadas formar opinião
sobre as intervenções propostas ou em
andamento e apresentar soluções e
alternativas para as questões mais
relevantes.

Empreendedor
Licenciador

e

Órgão

e

Órgão
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Ação

Impactos

Mobilização de
mão de obra

Movimentação de
Equipamentos e
Maquinário

Característica dos
impactos

Medidas preventivas e mitigadoras

Responsáveis pela
implantação

Dinamização do mercado
de trabalho e perspectivas
de
desenvolvimento
regional.

Meio: Socioeconômico
Fase: Implantação
Natureza: Positivo
Forma: Direta
Duração: Temporária
Prazo
de
ocorrência:
Imediata
Probabilidade: Certa
Reversibilidade: Reversível
Abrangência: Estratégico
Magnitude: Média
Importância: Grande
Significância: Significativo

Contratação preferencial de mão de
obra local, com redução dos custos dos
deslocamentos diários, da sobrecarga
no sistema de transporte e a
consequente melhoria da qualidade de
vida.

Empreendedor e Empresas
Contratadas

Riscos de acidentes com
operários e moradores
Alterações do quadro de
saúde e da realidade
socioeconômica
da
região.

Meio: Socioeconômico
Fase: Implantação
Natureza: Negativo
Forma: Direta
Duração: Temporária
Prazo
de
ocorrência:
Imediato
Probabilidade: Provável
Reversibilidade: Reversível
Abrangência: Local
Magnitude: Média
Importância: Média
Significância: Significativo

Adotar sinalizações adequadas das
obras e procedimentos previstos no
Plano
de
Acompanhamento
e
Monitoramento dos Impactos

Empresas Contratadas

Intensificação
de
processos erosivos com
carreamento de solos pela

Meio: Físico
Fase: Implantação

Adotar procedimentos construtivos
adequados quando da movimentação
de terra

Previsão de campanhas permanentes
de capacitação e sensibilização de
empresários e empregados, com
objetivo de induzir a competitividade,
aumentar
a
produtividade
das
empresas e a responsabilidade
ambiental

Empresas Contratadas

Empresas Contratadas
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Ação

Impactos

- Abertura de Vias
- Pavimentação
- Edificações
- Pátios
Estacionamentos

utilização de práticas
inadequadas
de
construção e retirada da
cobertura vegetal
Assoreamento dos canais
de drenagem pluvial, com
reflexos danosos às terras
e vias marginais
Presença de depósitos de
lixo e entulho na área,
prejudicando
o
andamento e os prazos
das obras
Geração de resíduos
sólidos nos canteiros de
obras, nas escavações e
na pavimentação das vias
de acesso.
Poluição e riscos de
acidentes com veículos
pela queda de material
transportado

Congestionamento
das
vias principais de acesso à
área, por incremento do

Característica dos
impactos
Natureza: Negativo
Forma: Direta
Duração: Temporária
Prazo de ocorrência: Médio
prazo
Probabilidade: Provável
Reversibilidade: Reversível
Abrangência: Local
Magnitude: Média
Importância: Média
Significância: Significativo

Medidas preventivas e mitigadoras
Fiscalização das obras com o objetivo
de garantir os cuidados ambientais
expressos nos documentos
de
licenciamento
(condicionantes
estabelecidas
pelos
órgãos
licenciadores
e
no
Plano
de
Acompanhamento e Monitoramento
dos Impactos).

Responsáveis pela
implantação
Empresas Contratadas
e Órgão Licenciador

Empresas Contratadas

Remover os depósitos de lixo e
entulho;
gerenciar
e
destinar
adequadamente os resíduos gerados
na obra

Meio: Físico
Fase: Implantação
Natureza: Adverso
Forma: Direta
Duração: Temporária
Prazo
de
ocorrência:
Imediata
Probabilidade: Certo
Reversibilidade: Reversível
Abrangência: Local
Magnitude: Média
Importância: Média
Significância: Significativo

Promoção de irrigação sistemática das
vias de serviço, de forma a minimizar a
produção de poeira

Meio: Físico
Fase: Implantação
Natureza: Adverso

Execução de sinalização adequada e
adoção de um sistema de apoio
logístico com regulamentação dos

Aperfeiçoamento dos processos de
monitoramento e fiscalização, visando
o fiel cumprimento das especificações
de projeto, das exigências ambientais,
o controle da erosão e da poluição, a
preservação do entorno e a melhoria
da qualidade de vida

Empresas Contratadas

Empresas Contratadas e
Órgão Licenciador

Empresas Contratadas e
demais órgãos de Trânsito
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Ação

Impactos
tráfego proveniente de
máquinas e transporte de
matéria prima, bem como
eventuais reduções nas
pistas de rolamento
Riscos de acidentes de
trânsito ou de trabalho por
imperícia
ou
pela
movimentação
de
veículos e maquinários

Característica dos
impactos
Forma: Direta
Duração: Temporária
Prazo
de
ocorrência:
Imediata
Probabilidade: Provável
Reversibilidade: Reversível
Abrangência: Regional
Magnitude: Média
Importância: Média
Significância: Significativo

Medidas preventivas e mitigadoras
horários de
proporcionar
comunidade

circulação, visando
a
segurança
da

Para prevenir acidentes que podem ter
consequências
quanto
à
responsabilidade civil e criminal, as
empresas devem manter controle dos
seguintes
itens:
habilitação
do
condutor para a categoria do veículo e
prazo de validade e manutenção
periódica dos itens básicos de
segurança do veículo
Recobrimento dos resíduos e materiais
de construção transportados com lona,
evitando-se
o
excesso
de
carregamento para reduzir emissão de
poeira e riscos de queda de
fragmentos na pista.

Alteração
Cotidiano
População

no
da

Obstrução de acessos
para as populações das
margens e do entorno das
vias
onde
o
empreendimento
será
instalado.

Meio: Socioeconômico
Fase: Instalação
Natureza: Negativa
Forma: Direta
Duração: Temporário
Prazo de ocorrência: Médio
Probabilidade: Provável
Reversibilidade: Reversível
Abrangência: Regional
Magnitude: Média
Importância: Média

Responsáveis pela
implantação

Realizar a sinalização das vias de
acesso, vias do entorno e desvios. A
sinalização deverá ser de forma clara e
propícia aos condutores para o período
noturno.

Empresas Contratadas

Empresas Contratadas

Empresas Contratadas
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Característica dos
impactos
Significância: Significante

Impactos

Atropelamento
e/ou colisão com
Animais

Consiste no trânsito de
operários e máquinas
durante a fase de obras,
podendo
causar
o
atropelamento
de
espécies, além do ruído
produzido
pelos
equipamentos.
O atropelamento em vias
de acesso é causa de
mortalidade para várias
espécies de animais em
obras.
As aves são as principais
vítimas
de
colisões,
respondendo pela maioria
das espécies atingidas,
mais intensamente ainda
em
ambientes
antropizados.

Meio: Biótico
Fase: Instalação
Natureza: Negativa
Forma: Direta
Duração: Temporário
Prazo de ocorrência: Médio
Probabilidade: Provável
Reversibilidade: Reversível
Abrangência: Regional
Magnitude: Baixa
Importância: Baixa
Significância:
Pouco
Significante

Implantar redutores de velocidade.
Inserir placas informativas.
Priorizar atividades que causem ruídos
durante o dia e respeitando o limite
diário de decibéis.

Empresas Contratadas

Depósitos
Bota-Fora

Poluição dos solos e dos
corpos
hídricos
pela
disposição irregular de
resíduos da construção
civil provenientes dos
canteiros de obra.

Meio: Físico
Fase: Instalação
Natureza: Negativa
Forma: Direta
Duração: Temporário
Prazo de ocorrência: Médio
Probabilidade: Provável
Reversibilidade: Reversível
Abrangência: Regional
Magnitude: Média

Priorizar a utilização de áreas
degradadas, após consulta aos órgãos
competentes, como depósito de
resíduos da construção civil inertes,
antes de se proceder à sua
recuperação.

Empresas Contratadas

de

Custo e transtorno no
transporte de bota-fora do
local do empreendimento
para outras áreas

Medidas preventivas e mitigadoras

Responsáveis pela
implantação

Ação

Não executar bota-fora decorrente do
desmatamento, do excedente da
terraplenagem e da decapagem de
jazidas em áreas de preservação

Empresas Contratadas
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Ação

Impactos

Compensação e
Recuperação de
Áreas
Degradadas

Remoção de estruturas
inadequadas
e
recuperação da área com
melhoria do aspecto visual
e
das
condições
ambientais
Aprimoramento do senso
estético
Conservação
ou
restabelecimento
da
cobertura vegetal para
refrear processos erosivos
e contribuir para amenizar
as condições climáticas

Característica dos
impactos
Importância: Média
Significância: Significante

Meio: Biótico
Fase: Implantação
Natureza: Negativa
Forma: Indireta
Duração: Permanente
Prazo de ocorrência: Médio
Probabilidade: Certo
Reversibilidade: Reversível
Abrangência: Local
Magnitude: Média
Importância: Média
Significância: Significativo

Medidas preventivas e mitigadoras

Responsáveis pela
implantação

permanente,
em
unidades
de
conservação ou em áreas especiais de
proteção.
Incorporação
do
excedente
de
resíduos da construção civil no corpo
dos aterros na pavimentação de ruas e
em áreas que necessitem de
recuperação.

Empresas Contratadas

Instalação de sistemas para coleta de
efluentes líquidos (óleos lubrificantes,
graxas e combustíveis) em tanques de
captação, de modo que não sejam
drenados para o interior de corpos
hídricos e nem se infiltrem no solo.

Empresas Contratadas

Execução de projetos de paisagismo
ao longo das faixas de domínio e non
aedificandi das vias públicas, com o
objetivo de aumentar a infiltração das
águas e a recarga dos aquíferos e
isolar estabelecimentos com potencial
para causar ou sofrer os impactos da
poluição atmosférica ou sonora

Empresas Contratadas

Promover campanhas de educação
ambiental
dos
usuários
e
trabalhadores para os cuidados com as
condições paisagísticas do local.

Empresas Contratadas
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Ação

Impactos

Dinamização
Socioeconômica

Efeitos sobre os setores
primário, secundário e
terciário: dinamização da
economia
regional,
alteração da arrecadação
tributária e alteração no
mercado imobiliário.
Criação de oportunidades
para o desenvolvimento
social,
oferecendo
à
comunidade
infraestrutura,
serviços,
equipamentos,
capacitação profissional e
inserção no mercado de
trabalho.
Dinamização do mercado
de trabalho pela geração
de empregos diretos e
indiretos.

Característica dos
impactos
Meio: Socioeconômico
Fase: Operação
Natureza: Positiva/benéfica
Forma: Direta
Duração: Permanente
Prazo de ocorrência: Longo
Probabilidade: Certo
Reversibilidade: Irreversível
Abrangência: Estratégico
Magnitude: Alta
Importância: Alta
Significância:
Muito
Significativo

Medidas preventivas e mitigadoras
Planejamento
de
melhorias
da
infraestrutura urbana e aplicação dos
recursos originados com a elevação
das receitas para revitalização de
áreas.
Estimular
a
implantação
de
equipamentos
institucionais
de
preparação de mão de obra
especializada para atendimento às
novas demandas do setor.
Disciplinamento do comércio e de
outros serviços locais, evitando ações
espontâneas e desordenadas, gerando
conflitos de interesse entre as diversas
necessidades dos usuários.
Organizar adequadamente o espaço,
evitando conflitos entre as áreas
urbanas, as atividades de comércio,
serviços e o tráfego local.

Responsáveis pela
implantação
Órgãos do GDF

Empresários e Órgãos do
GDF

Órgãos do GDF

Órgãos do GDF

Fortalecimento
institucional e articulação
entre órgãos gestores e
executores
do
empreendimento.
Melhoria das condições
de segurança pública pela
ocupação ordenada dos
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Ação

Impactos

Característica dos
impactos

Medidas preventivas e mitigadoras

Responsáveis pela
implantação

espaços,
hoje
desarticulados e sujeitos a
invasões.

Infraestrutura,
Rede
de
Saneamento
Básico
e
Prestação
de
Serviços

Aumento da densidade
populacional local, com
incremento da demanda
por bens e serviços
públicos, especialmente
transporte.

Meio: Socioeconômico
Fase: Operação
Natureza: Negativa
Forma: Direta
Duração: Permanente
Prazo de ocorrência: Longo
Probabilidade: Certa
Reversibilidade: Irreversível
Abrangência: Regional
Magnitude: Média
Importância: Média
Significância: Significante

Fiscalizar e controlar a qualidade
ambiental
com
relação
ao
armazenamento e transporte de lixo,
emissão de odores e poluição visual.

Órgão Licenciador

Intensificação do tráfego
de veículos no local e
adjacências, provocando
congestionamentos
e
deterioração das vias
públicas, agravados por
dificuldades de acesso e
sinalização inadequada

Meio: Socioeconômico
Fase: Operação
Natureza: Negativa
Forma: Direta
Duração: Permanente
Prazo de ocorrência: Longo
Probabilidade: Certo
Reversibilidade: Irreversível
Abrangência: Regional
Magnitude: Média
Importância: Média
Significância: Significativo

Reorganização
dos
meios
de
transporte
público,
criação
de
estacionamentos,
melhorias
na
sinalização e duplicação de trechos
das vias de acesso.

Órgãos do GDF

151

Produto de Consultoria - RAS Setor Comercial do Jardim Botânico (87043588)

SEI 00391-00002385/2020-17 / pg. 152

SETOR COMERCIAL JARDIM BOTÂNICO
RA XXVII – DF

Ação

Impactos

Característica dos
impactos

Medidas preventivas e mitigadoras

Responsáveis pela
implantação

Possibilidade
de
sobrecarga nos sistemas
de adução e reservação
de água, em função do
atendimento às novas
demandas ou por seu
desperdício

Meio: Socioeconômico
Fase: Operação
Natureza: Negativa
Forma: Direta
Duração: Permanente
Prazo de ocorrência: Longo
Probabilidade: Certo
Reversibilidade: Irreversível
Abrangência: Regional
Magnitude: Média
Importância: Média
Significância: Significativo

Articulação para definir as melhores
alternativas para abastecimento de
água e tratamento dos efluentes
sanitários do empreendimento.

Empreendedor,
Órgão
Licenciador e CAESB

Monitoramento e fiscalização da rede
de abastecimento de água, visando
identificar e corrigir irregularidades e
vazamentos.

CAESB

Aumento
da
pressão
sobre a rede elétrica com
riscos
de
perda
e
deterioração
de
equipamentos.

Meio: Socioeconômico
Fase: Operação
Natureza: Negativa
Forma: Direta
Duração: Permanente
Prazo de ocorrência: Longo
Probabilidade: Certo
Reversibilidade: Irreversível
Abrangência: Regional
Magnitude: Média
Importância: Média
Significância: Significativo

Implementar
campanhas
para
racionalização
e
combate
ao
desperdício de energia, água e outros
recursos
naturais,
junto
aos
empresários,
empregados,
comunidades locais e associações de
classe.

Empreendedor e CEB

Monitoramento e fiscalização da rede
de energia elétrica, visando à
manutenção e racionalização do uso
de energia.

CEB

Promover
campanhas
de
sensibilização da população na área
de influência sobre os riscos de
ligações elétricas sobrecarregadas.
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Ação

Impactos
Possibilidade de aumento
nas taxas de doenças
infecciosas pela coleta e
disposição
inadequada
dos dejetos, por falta de
manutenção ou por falhas
no sistema

Característica dos
impactos
Meio: Socioeconômico
Fase: Operação
Natureza: Negativa
Forma: Direta
Duração: Permanente
Prazo de ocorrência: Longo
Probabilidade: Certo
Reversibilidade: Irreversível
Abrangência: Regional
Magnitude: Média
Importância: Média
Significância: Significativo

Medidas preventivas e mitigadoras

Responsáveis pela
implantação

Monitoramento e fiscalização dos
efluentes industriais lançados na rede
de esgoto, exigindo tratamento prévio
quando não se adequarem aos
padrões estabelecidos pela Resolução
357 do CONAMA.

CAESB

Implantação
de
rotinas
para
monitoramento
e
manutenção
preventiva das redes de esgoto.

CAESB
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7. PROGRAMAS AMBIENTAIS
7.1. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL E OBRAS (PGAO)
O Programa de Gestão Ambiental e Obras (PGAO) é uma ferramenta de apoio
que definem as diretrizes para evitar e reduzir os impactos ambientais oriundas das
obras de infraestrutura, novas construções e projetos diversos na etapa de regulação
fundiária. Por meio da implantação de medidas de prevenção e controle da poluição
do solo, da água e do ar; incluindo o controle da erosão do solo, da sedimentação de
materiais em vias de escoamento pluvial, da contaminação do solo por materiais e
resíduos perigosos, da geração e contaminação de resíduos, da contaminação do solo
por meio de vazamentos por materiais e resíduos perigosos, e da geração e transporte
de poeira em suspensão pelo ar no canteiro de obras e arredores. Desta forma, o
presente Programa deve propor soluções ambientais e também reforçar os
cumprimentos das Normas Regulamentadores de Segurança e Medicina do
Trabalho/MTE.
Visa também buscar o planejamento e acompanhamento presencial em campo
para acompanhar e propor melhorias nas atividades executivas de obras que possui
interferências no meio ambiente.
O presente Programa de Gestão Ambiental de Obras (PGAO) deverá abranger
seções da gestão ambiental (Subprogramas) que deverão ser atualizadas, de acordo
com a evolução das atividades da obra e preenchimentos dos relatórios de
monitoramento ambiental, sendo um processo fundamental na melhoria contínua, tais
como:


Subprograma de Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho e do
Meio Ambiente;



Subprograma de Avaliação e Planejamento do canteiro de obras;



Subprograma de Gestão dos Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos;



Subprograma

de

Controle

da

Poluição

do

Solo,

Erosão

e

Sedimentação;


Subprograma de Controle de Ruídos;
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Subprograma de Controle de Emissões Atmosféricas;



Subprograma de Sinalização de Vias e Controle de Tráfego.

Objetivos
Aplicar técnicas que objetivem o respeito às questões ambientais e sociais
dos trabalhadores sem comprometer a qualidade e eficiência dos projetos de
instalação de infraestruturas necessárias para a operação do empreendimento.
Destacam-se como os principais objetivos a serem alcançados:


Supervisionar as atividades de implantação do empreendimento, de
forma a avaliar e fiscalizar as atividades a serem executadas;



Favorecer ações preventivas ao invés de corretivas;



Implantar medidas corretivas para suavizar os danos ambientais
inerentes aos processos construtivos por meio de técnicas adequadas;



Aplicar

técnicas

construtivas

que

minimizem

e/ou

previnam

interferências ambientais de maior impacto ao meio ambiente e às
comunidades;


Regularizar junto aos órgãos ambientais competentes as áreas de
empréstimo, bota-fora e outorga para uso de recursos hídricos;



Monitorar os indicadores de qualidade ambiental;



Definir as diretrizes gerais, garantindo a observância com a Política
Nacional do Meio Ambiente e a conformidade legal ambiental;



Realizar a gestão dos documentos a serem apresentados ao órgão
ambiental licenciador e fiscalizador;



Realizar auditorias e relatórios sistemáticos para avaliar a execução do
dos subprogramas ambientais;



Elaborar planilhas de fiscalização ambiental da obra;

Público Alvo
Todos os envolvidos com as atividades de implantação do empreendimento,
os quais são:
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Empreendedor;



Empresas contratadas e subcontratadas;



Instituições públicas e privadas;



Profissionais envolvidos com a implantação do empreendimento;



População residente da área de influência do empreendimento; e



Órgão ambiental licenciador.

Métodos
De forma geral, independente da atribuição, os métodos aplicados se
resumem a quatro premissas:


Planejamento: Identificar e planejar todas as etapas da fase de
instalação do empreendimento e conhecer o escopo dos demais
Programas Ambientais a serem aplicados. Para isso, prevê-se a
necessidade de delegar funções, montar equipes de trabalho, realizar
a previsão orçamentaria e aplicar treinamentos aos envolvidos.



Monitoramento: Acompanhar todas as ações executadas nos
Programas Ambientais por meio de relatórios, auditorias, planilhas e
reuniões de acompanhamento, com o intuito de minimizar as
interferências geradas pelas obras. São as principais atividades do
monitoramento: organizar o desenvolvimento das atividades na
implantação dos Programas; discutir com os agentes envolvidos no
desenvolvimento dos Programas Ambientais; revisar e adequar as
propostas do PBA; avaliar e atender as solicitações dos técnicos para
otimizar a execução dos programas; promover cronograma integrando
todas as ações propostas em todos os Programas; fiscalizar as obras
para garantir a implementação dos programas; promover encontros
com os profissionais envolvidos nos Programas para discussões sobre
os resultados, procedimentos e discutir com os responsáveis as não
conformidades verificadas em campo.



Atendimento de exigências: Visa cumprir as condicionantes ambientais
constantes nas Licenças Previa e de Instalação (LP e LI) emitidas pelo
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órgão ambiental competente, por meio de apresentação de relatórios
de atendimento as condicionantes. Quanto ao atendimento de
solicitações oriundas da população, prevê-se a disponibilização de
ouvidoria.


Treinamento dos Auditores: Preparar os auditores para a aplicação dos
critérios objetivos da auditoria. As auditorias deverão ser realizadas
conforme a necessidade de cada programa, por meio de check-list de
verificação, analisando os cronogramas de monitoramento, atividades
concluídas, não concluídas e em andamento, além da previsão de
conclusão. Posteriormente, determinam-se as ações corretivas para
manter a qualidade dos estudos ambientais.

Identificação das Ações
Diversas ações serão conduzidas sob a responsabilidade de 2 (dois)
profissionais:
Coordenador e Supervisor. Estes deverão aplicar ações objetivando otimizar
os resultados esperados. Assim, apresentam-se, a seguir, os métodos específicos, de
acordo com o responsável pelas suas aplicações:
Responsabilidade do Coordenador
 Desenvolvimento do Programa
Apresentar a todos os envolvidos na obra o escopo do presente programa,
promovendo, sempre que necessário, reuniões para esclarecer as ações associadas
ao programa, podendo participar os representantes de órgãos ambientais
competentes, Poder Público, instituições interessadas, bem como os profissionais
envolvidos na obra.
 Formação de equipes de trabalho
Definir e contratar os profissionais envolvidos para executar as ações
necessárias previstas nos Programas Ambientais, além de contratar serviços e
materiais necessários para o andamento das obras, previstos ou não nos Programas
Ambientais.
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 Cronograma de Execução das atividades
Definir o cronograma e procedimentos em consonância com as diretrizes de
cada programa. Podem ser utilizadas planilhas semanais, relatórios e/ou auditorias
para acompanhar o cronograma das obras. Os resultados deverão ser apresentados
em reuniões com corpo técnico responsável.
 Intermediador
Intermediar a interlocução entre o empreendedor e os órgãos fiscalizadores,
mantendo-os informados, por meio de emissão de relatórios e reuniões que
contemplem dados adquiridos nos locais de trabalhos levantados pelas inspeções
diárias. Também é de responsabilidade do coordenador a gestão de todos os
documentos necessários para apresentação ao órgão ambiental.
 Atendimento das Condicionantes Ambientais
Supervisionar as ações propostas nos Programas Ambientais e sugerir
adequações das condicionantes das licenças ambientais.
 Disponibilizar Ouvidoria
Responder a todas as solicitações apresentadas pela população envolvida e
demais pessoas interessadas. A comunicação deverá ser de fácil acesso e os canais
disponíveis a quem se interessar ou, de alguma forma, se sentir prejudicado com as
obras de instalação.
Responsabilidade do Supervisor
 Emitir relatórios de inspeção ambiental
Alimentar diariamente informações sobre as condições das obras para
integrar e compor relatório de inspeção ambiental a ser elaborado semanalmente.
Dados sobre segurança, saúde e qualidade ambiental devem estar apresentados no
relatório, além das não conformidades e pendências ambientais levantadas em
campo. Estas informações serão informadas ao coordenador para orientar e punir os
responsáveis, quando necessário.
 Proposta de medidas ambientais
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Sugerir medidas corretivas e/ou preventivas para os impactos diagnosticados
durante o andamento das obras. Essas propostas quando implantadas deverá ser
acompanhada pelo Supervisor, de acordo com as sugestões de correção ou
prevenção, informando ao coordenador os resultados obtidos.
Responsabilidade do Supervisor e Coordenador
 Gerenciamento Financeiro
Desenvolver o gerenciamento financeiro de todos os programas ambientais
de forma integrada para otimizar os recursos necessários a serem aplicados aos
diferentes programas, viabilizando atividades e reduzindo custos.
Fase do empreendimento em que será implementado
Instalação e operação do empreendimento.
Profissionais legalmente habilitados para a execução
Engenheiro Ambiental, Engenheiro Agrônomo, Gestor Ambiental, Biólogo,
Geógrafo ou outro profissional de nível superior com experiência comprovada em
gestão e supervisão de projetos ambientais voltados a empreendimentos de
aproveitamento energético.
7.1.1. SUBPROGRAMA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO AMBIENTE DE
TRABALHO E DO MEIO AMBIENTE
Conforme entendimentos recentes estabelecidos junto à EDUC/IBRAM, ficou
acordado que os aspectos relacionados à educação ambiental dos trabalhadores que
atuarão na implantação do empreendimento, deverão se dar no âmbito da segurança
do trabalho das empresas contratadas, ou seja, sob a responsabilidade das mesmas,
com o intuito de facilitar o envolvimento destes trabalhadores.
Deste modo, o Subprograma de Saúde e Segurança no Trabalho e do Meio
Ambiente deve consistir nas obrigações, direitos e deveres a serem atendidos por
empregados e empregadores com foco na garantia do trabalho seguro, prevenindo a
ocorrência de doenças e acidentes no trabalho, como também, englobar os aspectos
relacionados à educação ambiental dos trabalhadores com vistas à sensibilização dos
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mesmos aos impactos ambientais positivos e negativos possíveis de ocorrerem, em
detrimento às atividades inerentes a implantação do empreendimento, a fim de facilitar
o envolvimento e o cumprimentos das práticas preventivas e mitigadores pelos
trabalhadores.
Além disso, sob a responsabilidade das empresas contratadas, uma gama de
medidas deve ser implementada durante o desenvolvimento das obras com a
finalidade de melhor proteger os trabalhadores num ambiente seguro e saudável. Se
existir sublocação de serviços deverá ficar esclarecido que as empresas sublocadas
passarão a ser também responsáveis pela segurança do trabalhador, seguindo o que
determina a legislação específica.
Ressalta-se a seguir as principais Normas Regulamentadoras que deverão ser
observadas nas atividades de obra:


NR 06 – Equipamento se Proteção Individual;



NR 09 – Riscos Ambientais e Suas Alterações;



NR 04 – Orientações Gerais.

7.1.2. SUBPROGRAMA

DE

AVALIAÇÃO

E

PLANEJAMENTO

DO

CANTEIRO DE OBRAS
As atividades previstas para os canteiros de obra causarão impactos e poluição
que merecem atenção e a elaboração de estratégias para garantir o controle,
mitigação ou minimização desses impactos. Os moradores e trabalhadores são os
alvos do presente Programa de Gestão Ambiental de Obra.
Para estabelecer um equilíbrio socioambiental entre nas diversas atividades,
podemos citar as atividades a seguir como foco principal de controle:


Movimentação de veículos, equipamentos, pessoal e material no canteiro de
obras de forma planejada e organizada;



Execução de serviços de obra como: limpeza e escavação do terreno,
movimentação de terra voltadas as atividades de terraplanagem, compactação no
terreno, execução da fundação, regularização e pavimentação de vias, produção
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de atividades em obra com utilização de concreto, argamassa, carga e descarga,
estocagem de materiais, alvenaria, emissão de particulados, infraestruturas,
infraestrutura de drenagem, etc.


Lavagem de equipamentos, máquinas e veículos no canteiro (betoneira, caminhão
betoneira);



Vazamento de produtos químicos, óleo combustível, diesel etc.;



Geração, movimentação e descarte final dos resíduos de obra (CONAMA
307/2002).
7.1.2.1. Planejamento do Canteiro de Obras
É fundamental prever o projeto de canteiro de obras o qual é estruturado para

evitar e controlar possíveis impactos ambientais, de forma que seja revisado de acordo
com as mudanças na dinâmica do canteiro de obras e atividades, minimizando assim
possíveis não conformidades. As estratégias são discutidas, levando em consideração
a dinâmica da fase de obras e serão revisados com o objetivo de planejar estratégias
ambientais, definir a logística para atender a demanda da produção e dos
colaboradores, considerando o layout, definição dos fluxos de entradas / saídas,
logística das instalações, conforto, instalações de segurança, movimentação e
armazenamento de materiais, geração e armazenamento dos resíduos e treinar a
equipe com as diretrizes definida.
De acordo com as atividades e fase se define o pico de colaboradores para
dimensionar

as

infraestruturas

de

refeitório,

vestiário,

sanitários,

setores

administrativos, almoxarifado, bebedouros, área de vivência, estacionamento, entre
outros. Para cada tipo e etapa da obra as estratégias principais são traçadas
estratégias para evitar e/ou minimizar impactos ambientais, bem como garantir
infraestrutura aos colaboradores. No planejamento do canteiro de obras e atividades
o empregador/ empreendedor deve se atentar aos cumprimentos da Norma
Regulamentador - NR nº 18.
Dentre os pontos principais visados no programa, destacam-se: Instalações
sanitárias; Vestiário; Alojamento; Local de refeições; Cozinha, quando houver preparo
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de refeições; Lavanderia; Área de lazer; e ambulatório, quando se tratar de frentes de
trabalho com 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores.
7.1.3. SUBPROGRAMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E
EFLUENTES LÍQUIDOS
Uma diversidade de resíduos sólidos e efluentes será certamente gerada
durante as atividades construtivas, com destaque para:


Lixos gerados por trabalhadores operando no canteiro de obras, casa de
força e construção do barramento;



Esgotos sanitários gerados nas áreas de obras, principalmente canteiros
de obras, e que envolvem atividades higiênicas e de limpeza; e



Resíduos oleosos provenientes de manutenções de equipamentos e
veículos nas áreas de obras.

Desta forma, preveem-se ações para que estes resíduos não contaminem o
solo, lençol freático e águas superficiais, além de evitar que os próprios trabalhadores
corram risco de contrair doenças causadas pelo surgimento de vetores e pela própria
contaminação por resíduos perigosos. As principais medidas são:
 Acondicionamento dos Resíduos sólidos: Os orgânicos e inorgânicos
deverão ser coletados e acondicionados em recipientes plásticos devidamente
identificados por simbologia e cor, conforme estabelecido pela Resolução CONAMA
n° 275/2001, correspondendo à classificação do tipo de classe a que pertence o
resíduo, sendo que os recipientes deverão ser distribuídos em quantidades
suficientes para atender à demanda da obra. Os resíduos passíveis de serem
reciclados, como metal, madeira e ferro, deverão ser mantidos nas instalações,
acondicionados em caçambas, também identificados para que sejam recolhidos por
empresa contratada especializada em reciclagem de materiais, desde que
devidamente autorizada para a coleta, transporte e reuso destes materiais. Já os
resíduos orgânicos serão dispostos em caçambas até o recolhimento e transporte
para o local adequado a ser definido;
 Os resíduos sanitários gerados pelas atividades humanas serão
encaminhados para fossas sépticas e sumidouros para que seja dado tratamento. A
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construção desses sistemas de tratamento de efluentes deverá estar pautada de
acordo com as normas reguladoras previstas nas NBRs 7229 e 13.969. Se houver a
necessidade, poderão ser implantados banheiros químicos nas áreas de maior fluxo
de operários.
 Quanto aos resíduos oleosos gerados pelas manutenções de veículos
e equipamentos, frisa-se que haverá um local no canteiro de obras para limitar a área
específica de manutenções. Esta área deverá estar devidamente impermeabilizada
e dotada com um sistema de separação de água e óleo. Outra ação importante é
realização da limpeza dos dispositivos de separação de sólidos e óleo com
frequência.
Este subprograma deverá ter início assim que iniciada as obras e findar um
mês após a finalização destas. Vistorias e auditorias deverão ser realizadas pela
equipe do PGA para posterior elaboração de relatório de acompanhamento, que deve
constar a eficiência dos sistemas de coleta, acondicionamento, destinação e
tratamento dos resíduos gerados pelo empreendimento.
7.1.4. SUBPROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO SOLO,
EROSÃO E SEDIMENTAÇÃO
Este Subprograma é justificado pelas significativas modificações que o local
sofrerá em virtude da movimentação dos solos (corte, aterro e escavações) e
decapeamento dos horizontes superficiais do solo, para a construção de acessos e de
instalação de canteiro de obras.
Esses locais de intervenção têm a necessidade de implantação de um sistema
de drenagens para conduzir as águas pluviais e evitar com que as mesmas impliquem
no surgimento de erosões, carreamento de sedimentos e contaminação dos
mananciais.
Desta forma, a aplicação deste programa tem como objetivo preservar as
infraestruturas implantadas, bem como estabilizar o conjunto solo/rocha/vegetação por
meio do disciplinamento do escoamento superficial.
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Vale ressaltar que as vias não pavimentadas deverão ter canaletas nas
margens, podendo ser escavada ou de concreto.
O detalhamento que se segue contém o conjunto de ações necessárias e
planejamento a ser seguido, com vistas a criar e implementar controles e
monitoramentos que envolvem os sistemas de drenagem, erosão, sedimentação e
monitoramento dos contaminantes do solo com objetivo de atender as seguintes
metas:
•

Evitar perdas de solo (erosão) durante a construção no escoamento de águas
pluviais, incluindo proteção do solo armazenado para reaterro;

•

Evitar sedimentação em galerias pluviais ou córregos que recebam as águas
pluviais da obra e de seu entorno;

•

Evitar poluição do ar por material particulado gerado e transportado no canteiro
de obras e em seu entorno;

•

Evitar sempre que necessário - mitigar eventuais contaminações do solo por
materiais e resíduos perigosos (classe "D" conforme Resolução CONAMA nº.
307 e complementos: Resolução CONAMA nº. 448, e Lei nº. 12.305, que institui
a Política Nacional de Resíduos Sólidos).
7.1.4.1. Práticas de Proteção Geral do Solo

Uso de Veículos e Equipamentos
Não é permitido na obra a circulação de veículos, equipamentos e maquinários
com vazamentos de óleos, graxas e combustíveis, entre outros contaminantes no
interior do canteiro de obras. Se houver a contaminação o material deverá
acondicionado sob caixotes e/ou bandejas protegidas com lona amarela, contendo
areia para evitar a contaminação com o solo. Os resíduos gerados serão
encaminhados para a baia de perigosos.
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Principais ações de mitigação/ Kit de Mitigação:


Depositar o material absorvente sobre a área contaminada, após
absorção recolher e destinar o material contaminado à baia de resíduos
perigosos/contaminantes.



Conscientizar os motoristas e operadores quanto a utilização do kit
mitigação e monitorar o local de trabalho.

A utilização das ações acima é uma estratégia remediativa, sendo utilizada para
que possíveis vazamentos possam ser contidos logo que ocorram, impedindo
contaminações mais impactantes em canteiro. O kit de mitigação contém uma caixa
com identificação com pá, material absorvente, luva, que ficarão localizados em focos
de possíveis contaminações do canteiro devidamente sinalizado. O material
contaminado será acondicionado na Central de Resíduos na baia de perigosos.
Lava Bicas – Caminhão Betoneira
O sistema para lavagem da bica dos caminhões betoneira, tendo como objetivo
impedir a contaminação do solo, rede pluvial, nas calçadas pelo escoamento de nata
de cimento e concreto. O projeto da lava bica fornece um local adequado para
lavagem de caminhões. A estrutura deverá ser totalmente impermeabilizada projetado
para promover a separação dos elementos mais pesados, por decantação com um
filtro e sempre que possível com a caixa de reuso, permitindo que a água seja
reaproveitada e parte infiltrada.
Normalmente o motorista do caminhão betoneira se aproxima da borda do lava
bicas, podendo ser em marcha-ré, retrocedendo até que as partes que compõem a
“bica” (passíveis de escoamento) estejam sobre caixa de recebimento. O Motorista do
caminhão então aciona a bomba com jato d’água do caminhão e lava a betoneira,
assegurando que a nata de cimento e os restos de concreto escoem para o sistema.
A manutenção com a utilização de maquinário como o martelete para facilitar
na limpeza grossa. A equipe de produção deverá efetuar a retirada dos resíduos que
serão encaminhados para a caçamba de resíduos Classe A.
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Limpeza e Lavagem nas Vias Públicas
As estratégias da limpeza e lavagem das vias públicas têm por objetivo a
prevenção de perda de solo durante a construção, entretanto, é prudente assumir que
haverá situações quando isto irá ocorrer e será necessário fazer um trabalho de
recuperação: limpeza com varrição mecânica através do vassorão e no último caso a
lavagem da via pública.
Verificar visualmente sinais de saída de sedimentos nas vias próximas aos
portões de entrada e saída de caminhões e verificar se os caminhões estão saindo da
obra devidamente cobertos e limpos. Caso seja identificado qualquer tipo de
interferência da obra nas vias deve ser realizado a limpeza imediata. Realizar a
conscientização dos colaboradores sobre a importância da manutenção das vias e o
uso correto do sistema de lava rodas.
Escavação, Movimentação e Exposição do Solo
Os solos e as terras provenientes de escavações devem ser monitorados e
prever medidas de controle na estocagem de solos e agregados, de modo a prevenir
o arraste por chuva e vento de materiais para vias e demais logradouros públicos ou
diretamente para o sistema de drenagem de águas pluviais.
O material extraído nas escavações quando não contaminados, podem ser
utilizados em aterros sanitários, conforme define o § 3º - Capítulo IV da Lei 4704/2011.
É obrigatório consultar as empresas habilitadas para descarte de solo na Unidade de
Recebimento de Entulho – URE/ SLU, conforme autorizações, com a devida proteção
do entorno e da carga dos veículos executores do transporte, evitando a dispersão de
materiais particulados provenientes da ação da escavação.
Alguns cuidados na atividade:


Utilização do solo em outras obras como reaterro de cortina, estabilização de
taludes e paisagismo;



Utilização do solo na cobertura de áreas degradadas no entorno imediato;



Para a estocagem do solo, é recomendável fazer o depósito em local plano,
formando pilhas regulares não superior a 2 metros de altura. No sentido de
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prevenir a erosão e o carreamento de partículas mais finas, a base da pilha
poderá ser protegida com troncos vegetais (do desmatamento da própria área)
e toda sua superfície deverá ser recoberta com restolhos vegetais;


Procurar não alterar as características do solo removido, evitando a
compactação do material. O revolvimento periódico do solo irá facilitar o
processo de aeração promovendo uma melhor atividade biológica, o que
aumenta a sua fertilidade;



Os caminhões deverão monitorados para garantir o lonamento na carroceria,
evitando a perca do solo durante o transporte, bem como a limpeza do
paralamas e parachoque do caminhão;



Controle de acesso na saída dos caminhões que transportam o solo para
garantir o atendimento das conformidades;



Acesso da obra sendo mantida limpa, bem como o uso do sistema lava rodas
para evitar a saída de sedimentos da pista de acesso à obra;



Controle da qualidade do solo para evitar qualquer tipo de vazamento de óleos,
graxas e possíveis contaminantes no local, principalmente no trajeto dos
caminhões.
Visando a proteção do solo durante a aplicação de pintura e manutenção os

produtos químicos contaminantes (desmoldantes, óleos e graxas e tintas), são
armazenados os materiais sobre caixotes (caixa de contensão) e/ou sob lona plástica,
de modo a evitar contato direto com o solo. Nas atividades de pintura o solo deverá
ser protegido para evitar contaminação e os produtos estocados em áreas ventiladas.
Quaisquer resíduos contaminados gerados na atividade são armazenados na Central
de Resíduos no local destinado para os resíduos perigoso.
Nos monitoramentos será observado o manuseio de produtos contaminantes e
se há manchas destes no solo. Intensificar a conscientização ambiental e a utilização
do kit de mitigação nos casos de vazamento.

167

Produto de Consultoria - RAS Setor Comercial do Jardim Botânico (87043588)

SEI 00391-00002385/2020-17 / pg. 168

SETOR COMERCIAL JARDIM BOTÂNICO
RA XXVII – DF

Caso haja contaminação depositar o material absorvente sobre a área
contaminada, após absorção recolher e destinar o material contaminado à baia de
resíduos perigosos/contaminantes.
Quanto ao solo exposto, a atuação da água de chuva e dos ventos sobre o
terreno com solo exposto é fragilizado pela movimentação de veículos e máquinas e
favorece o carreamento do solo superficial, prejudicando a qualidade do ar com os
particulados em suspensão.
O acesso da obra que possui movimentação de cargas e execução de obras
deverão ser forrados com camadas brita mista (BGS), para facilitar a movimentação
e favorecer a diminuição da velocidade do fluxo de infiltração da água que precipita
sobre o canteiro e o controle da geração de poeira, evitando carreamento de
sedimentos para área externa.
Taludes
Os taludes deverão ser monitorados e se possível prever estabilização para
evitar qualquer tipo de processo erosivo. As principais estratégias de estabilização
são:
•

Jateamento de argamassa, também conhecido como “chapisco” nos locais que
possui o solo exposto com maior declividade (acima de 30%) para evitar
ruptura;

•

Posicionamento de lona para evitar a susceptibilidade de erosões e
carreamento de sedimentos, auxiliando ainda na infiltração das águas pluviais.

•

Cobertura vegetal (ex: gramíneas) oferece proteção ao solo, favorece a
infiltração e diminui a velocidade de escoamento das águas pluviais. Ressaltase que as raízes funcionam como biocanais, criando rotas e abrindo caminhos
que ampliam a infiltração da água.

•

Geomantas são revestimentos flexiveis que possui a intenção de gerar um
reforço em uma camada de solo para a reduzir os impactos das gotas de chuva
e o desprendimento de partículas durante o escoamento. Pode se optar na
aplicação da geomantar pulverizar um conjunto de sementes que ao
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germinarem e desenvolverem reforçam a proteção já concedida pela manta,
tornando assim a cobertura mais efetiva no combate a erosão.
Nas cristas dos taludes (parte superior) deverão ser monitorados diariamente
buscando sinais de erosão, se necessário, adotar novas estratégias de estabilização.
7.1.4.2. Drenagem de Águas Pluviais
Os sistemas de drenagem urbana existentes na área de estudo, quando
regularizados (autorizados por autoridade competente), deverão ser implantados
utilizando bases conceituais de um sistema tradicional, sendo constituído de sarjetas,
canaletas, bocas de lobo, galerias, poços de visitas, reservatórios de amortecimento
e lançamento final.
Parte das águas pluviais são infiltradas diretamente no solo e parte direcionada
para as caixas coletoras de drenagem pluvial. Na construção da rede de drenagem as
seguintes medidas preventivas devem ser obedecidas para que sejam mínimas as
interferências com o meio ambiente:
•

Monitoramento para garantir que não sejam destinados sedimentos nas bocas
de lobo;

•

No período chuvoso serão observadas o direcionamento das águas pluviais,
tendo em vista os locais que possuem ocupação de projeções e obras,
minimizando a necessidade de abertura de valas para facilitar a drenagem no
local;

•

Visando atenuar o impacto causado por essa implantação, a concepção de
drenagem de águas pluviais utilizará o mínimo possível de sistema de
drenagem convencional e terá seu enfoque voltado ao sistema de drenagem
sustentável. O sistema de drenagem, sob o princípio da sustentabilidade
ambiental, deverá: a. preservar a maior quantidade possível de vegetação que
ajudar no processo de infiltração; b. reter o maior volume de água precipitada
possível, na maior quantidade de tempo; c. devolver o maior volume de água
precipitada possível ao subsolo com o uso de pavimentação permeável nas
áreas abertas como estacionamentos e calçadas;
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•

O trajeto da rede de drenagem de águas pluviais deve ser adequado às
diretrizes urbanísticas, ambientais, e de regularização fundiária;

•

A supressão de espécies arboreas apenas se houver interferência no trajeto
projetado para a rede de drenagem de águas pluviais;

•

Executar as obras nos períodos em que não ocorram chuvas volumosas ou de
longa duração, bem como suspender as atividades quando da ocorrência
desses fenômenos naturais;

•

Instruir a comunidade local sobre a forma de deposição adequada de resíduos
sólidos para evitar seu carreamento pela rede pluvial para os corpos d’água;

•

Executar limpezas periódicas na rede de drenagem de águas pluviais;

•

Monitorar durante a estação seca o eventual escoamento de líquidos pela rede
de drenagem de águas pluviais para evitar o lançamento de efluentes não
pluviais.
Conforme a figura abaixo, as rotinas do canteiro e o cronograma de execução

dos serviços devem estar atentos à sazonalidade das precipitações e do nível do
índice pluviométrico em Brasília - DF (fonte: INMET / BDMEP - banco de dados
meteorológicos

para

ensino

e

pesquisa,

disponível

em

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep).

Figura 48 – Índice de precipitação pluviométrica (Inmet, 2022).
As principais medidas corretivas para a atividade são:
•

Repor o solo na vala escavada, compactando-o nos trechos sob pavimentação;
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•

Repor a camada de asfalto danificada pela implantação da rede de drenagem
de águas pluviais com a qualidade similar ou superior a anterior;

•

Repor a cobertura vegetal nos pontos de lançamento de águas pluviais para
otimizar a infiltração;

•

Executar a limpeza na rede de drenagem de águas pluviais para remover os
resíduos sólidos e reduzir a carga poluente;

•

Identificar e coibir os lançamentos de efluentes não pluviais, informando as
autoridades competentes e se possível com evidências fotográficas;

•

Executar as obras nos períodos em que não ocorram chuvas volumosas ou de
longa duração, bem como suspender as atividades quando da ocorrência
desses fenômenos naturais;

•

Instalar equipamentos de dissipação de energia nos pontos de lançamento das
águas pluviais nos corpos receptores.
7.1.5. SUBPROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS
Os procedimentos construtivos para a execução do projeto da implantação

do Setor Comercial Jardim Botânico envolverão um conjunto de atividades que
alteram os níveis de ruído na AID, gerando incômodo à população rural do entorno
durante todo período de obras. Dentre as atividades de maior impacto, destaca-se o
aumento da circulação de veículos pesados a serviço das empreiteiras associadas
às obras, movimentação de terras e escavações, escavações em rocha, detonações,
uso de ferramentas e circulação de pessoal.
Como abordado no diagnóstico, devido à baixa densidade, as alterações dos
níveis de ruídos serão pouco perceptíveis à população residente no entorno, porém
bastante perceptíveis aos trabalhadores envolvidos na obra. Assim, algumas
medidas corretivas devem constar no PAC para minimizar os incômodos gerados:
 Quanto aos trabalhadores: deverão portar e utilizar, obrigatoriamente,
EPIs específicos (protetor auricular, dentre outros) para os locais de maior incidência
sonora durante a fase de instalação. Já na operação, a maior incidência é restrita ao

171

Produto de Consultoria - RAS Setor Comercial do Jardim Botânico (87043588)

SEI 00391-00002385/2020-17 / pg. 172

SETOR COMERCIAL JARDIM BOTÂNICO
RA XXVII – DF

interior da casa de força, ficando, assim, estabelecida a necessidade dos
trabalhadores locados neste local em utilizar EPIs específicos para minimizar os
efeitos dos ruídos gerados;
 Detonações: As escavações do túnel de adução e as detonações serão
programadas segundo um plano específico de fogo, respeitando os horários
noturnos;
 Quanto aos ruídos gerados por geradores: Enclausuramento destes,
instalação de uma base de concreto antivibratória e manutenções preventivas
frequentes;
 Quanto aos ruídos gerados por equipamentos e veículos: A principal
medida é a realização de manutenções frequentes de todas as máquinas e motores
de veículos e equipamentos; e
 Monitoramento: Monitorar a alteração dos níveis de ruídos nos canteiros
de obras mais próximos de sedes de propriedades rurais, de acordo com base na
redação da NBR 10.151/03.
7.1.6. SUBPROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
Diversas são as atividades durante a fase de instalação passíveis de
alteração da qualidade do ar na área de influência do Setor Comercial Jardim
Botânico, como: movimentação de veículos, atividades de terraplanagem, cortes e
aterros e escavações.
Assim, mesmo que este impacto seja pouco significativo, algumas medidas
são apresentadas para minimizar os efeitos sobre os trabalhadores e proprietários
rurais, sendo os mais afetados aqueles residentes próximos ou às margens dos
principais acessos não pavimentados que servirão de trajeto para caminhões e
máquinas acessarem a área do empreendimento.
Como ações básicas, recomenda-se a umectação dos solos nas áreas de
intervenção, como canteiro de obras, e estradas não pavimentadas, por meio de
aspersores fixos e caminhões pipa. Assim, objetiva-se minimizar o impacto de
dispersão dos particulados de poeira desprendidos do solo para o ar devido ao
constante movimento de veículos pesados.
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Deve-se proceder à umectação numa frequência determinada de forma a não
comprometer as atividades da obra e nem facilitar a propagação de particulados.
Além disso, deverá estar previsto um maior número de aspersores fixos e de
caminhões pipa para os períodos mais secos e de maior ação dos ventos.
Quanto aos particulados emitidos pelos próprios equipamentos e veículos,
obrigatoriamente deverão ser realizadas manutenções frequentes de todos os
motores e equipamentos, com rigoroso monitoramento efetuado pela equipe do PGA.
Além disso, esses veículos deverão ter suas velocidades de deslocamento
restringidas para diminuir a emissão de poeira em função da menor movimentação
deste material particulado depositado.
Sobre a poluição atmosférica provocada pelo funcionamento de geradores
movidos a diesel, recomenda-se o uso de filtros ou outros acessórios para o controle
das emissões, além de realizar manutenções preventivas de forma constante. Se
necessário, caberá ao órgão ambiental estipular os padrões aceitáveis para as
emissões dos poluentes oriundos desses equipamentos.
No canteiro de obras estará previsto, desde o início de sua instalação, o
monitoramento da qualidade do ar por meio de medições de partículas totais em
suspensão com Amostrador de Grande Volume.
Os trabalhadores, por estarem diretamente expostos à poluição do ar, serão
os mais afetados. Como medida, recomenda-se a utilização de EPIs pertinentes,
como máscaras, óculos de proteção, dentre outros.
Desta forma, tem-se um subprograma para monitorar e controlar a emissão
de poeiras e de poluentes emitidos por veículos e equipamentos, na fase de
instalação do empreendimento. De certo, deverá ter um tempo suficiente de ajustes
para adequar o método de umectação nas áreas de maior concentração de
particulados para aumentar a eficiência do método e minimizar os efeitos negativos
de tal impacto.
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7.1.7. SUBPROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONTROLE DE
TRÁFEGO
Deverá ser adotado um sistema de sinalização de trânsito com placas
que indiquem: velocidade máxima permitida, acessos às áreas de construção,
atenção a trechos perigosos de alto declive, tráfego de máquinas pesadas,
presença de trabalhadores no local, acesso irrestrito a veículos não autorizados,
dentre outras. Esse sistema deverá ser implantado em todos os acessos ao
empreendimento e fixado desde o início da fase de instalação do empreendimento.
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7.2. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL
A Educação Ambiental corresponde ao conjunto de processos que possibilita
às pessoas uma compreensão crítica e global do meio ambiente, no intuito de que
essas possam adotar uma posição questionadora e participativa frente às questões
relacionadas com a conservação e a utilização adequada dos recursos naturais, com
vistas à melhoria da qualidade de vida, consolidando a construção de relações sociais,
econômicas e culturais capazes de respeitar e incorporar as diferenças, e a liberdade
para decidir caminhos alternativos de desenvolvimento (MEDINA, 2002).
Segundo a Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação
ambiental, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, sendo um
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente
de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em
caráter formal e não formal.
Como meio de se efetuar uma educação ambiental eficaz, a comunicação
social é justificada pela importância e necessidade de transparência e de criação de
canais de diálogo ativos e receptivos, de comunicação direta e informativa com a
população residente na AID do empreendimento.
Neste contexto, já se encontra em execução o Programa de Educação
Ambiental no Setor Habitacional Jardim Botânico, sendo efetuadas atividades que
possibilita a compreensão das mudanças geradas com a implantação de
empreendimentos no Setor, com o debate e reflexão com a população sobre o papel
de cada ator social na preservação e desenvolvimento sustentável.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implantação do Setor Comercial Jardim Botânico, na região proposta, e com
as características descritas no presente estudo, possivelmente estará associada a
uma serie de impactos ambientais nos meios físico, biótico e socioeconômico, embora
com diferentes significâncias. Mesmo se tratando de um projeto em uma área já
determinada e prevista é inerente a ocorrência de impactos.
A maior incidência dos impactos negativos significativos ocorrerá na fase de
instalação do empreendimento. Na fase de operação, a quantidade de impactos dessa
natureza e significância reduz-se consideravelmente e avaliando os benefícios à
população e à Região Administrativa Jardim Botânico – RA XXVII – DF pode-se
considerar que o empreendimento é benéfico.
Ao comparar os impactos positivos, os quais majoritariamente são muito
significativos, é possível observar que terão maior expressividade durante a fase de
operação. Esse comportamento deve-se ao grande impacto positivo em questão
social e econômica que o empreendimento representa para o meio.
Diante desse panorama, é importante ressaltar que todos os impactos
negativos verificados neste estudo estão acompanhados de medidas de mitigação,
monitoramento ou controle a serem executadas pelo empreendedor e demais órgãos
e entes do Distrito Federal envolvidos no processo. Ademais, a adoção dos programas
propostos poderá contribuir positivamente para a melhoria da qualidade ambiental da
região, tendo em vista que esses programas serão alvo de monitoramento periódico.
A proposta de gestão compõe os programas ambientais capazes de promover
a mitigação e controle dos impactos negativos, além de prever a potencialização dos
impactos positivos, ou oportunidades, que a instalação do empreendimento oferece.
Dessa forma, conclui-se que o empreendimento em questão é viável do ponto
de vista técnico, econômico, social e ambiental, desde que haja a implantação dos
Programas Ambientais aqui propostos e as orientações e considerações da Licença
Ambiental, garantindo a correta condução socioambiental durante o período das obras
e da operação do empreendimento.
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