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SIAGUA Sinopse do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito Federal 

SIESG Sinopse do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito Federal 

SLU Serviço de Limpeza Urbana 

SMLN Setor de Mansões do Lago Norte 

SNIS Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

SSP Secretaria de Segurança Pública 

SUAS Sistema Único de Assistência Social 

TMGCA Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual 

UC Unidade de Conservação 

UTI Unidade de Terapia Intensiva 

VMP Valor Máximo Permitido 

VN Hemisfério Norte 

VS Hemisfério Sul 

ZEE Zoneamento Ecológico Econômico 

ZUR Zona de Uso Restrito 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

 

1.1. Número do Processo de Licenciamento Ambiental 

 391.000.569/2013 

 
 

1.2. Razão Social e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

 Razão Social  Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB. 

 CNPJ: 09.335.575/0001-30. 

 Endereço  Setor Comercial Sul Quadra 06 Lotes 13/14, Bloco A, 5º Andar, Edifício SEDHAB, 

Asa Sul – Brasília/DF. 

 Telefone  (61) 3214-1802. 

 Representante Legal: Rafael Oliveira. 

 

 

1.3. Empresa Vencedora do Certame dos Avisos de Chamamento nº 04 e 05/2012 – CODHAB 

 Nome  José Celso Gontijo Engenharia S.A. 

 CNPJ  06.056.990/0001-56. 

 CF/DF  07.451.683/001-97. 

 Endereço  SHCS/EQS 114/115 Conjunto A Bloco 1, Salas 10 a 18 e 28 a 36, Centro Comercial 

CasaBlanca, Asa Sul – Brasília/DF. 

 
 

1.4. Empresa Responsável pela Elaboração do EIA/RIMA 

 Nome  ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA. 

 CNPJ  05.834.374 / 0001-26. 

 CREA – DF  nº 7.044 / RF. 

 Endereço  Comércio Local Sudoeste – CLSW, Quadra 102, Bloco “A”, Lojas 01-03 – subsolo, 

Brasília – Distrito Federal. 

 Telefone  (61) 3341-3969. 

 E-MAIL ecotech@ecotechambiental.com.br. 
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2. INTRODUÇÃO 

O presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi elaborado para avaliar a viabilidade ambiental do 

parcelamento de solo urbano de interesse social denominado ITAPOÃ PARQUE – TRECHOS 1 e 2, 

definido, a partir de então, apenas como ITAPOÃ PARQUE. O Estudo atende ao Termo de Referência 

emitido pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – Brasília Ambiental – IBRAM. 

 

A poligonal do parcelamento ITAPOÃ PARQUE está limitada ao sul por via local da ARIS Itapoã; à 

oeste pela faixa de domínio da rodovia DF-001; ao norte, pela faixa de domínio da vicinal VC-263, que 

faz a conexão entre as rodovias DF-001 e DF-440; e à leste, pela ARIS Itapoã (na porção sul) e por área 

sem ocupação (porção norte), definida como zona de uso restrito – ZUR, de acordo com o atual 

rezoneamento da APA do São Bartolomeu. 

 

O parcelamento ITAPOÃ PARQUE está incluído na Política Habitacional do Governo do Distrito 

Federal, no âmbito do Programa Morar Bem. O programa teve início em 10 de maio de 2011 e é 

movido por meio da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano 

(SEDHAB) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (CODHAB). Segundo o GDF, o 

objetivo do programa é: "... o provimento de solução habitacional completa com infraestrutura e 

equipamentos públicos; adensamento de áreas urbanas para otimização da infraestrutura implantada; e 

financiamento das unidades habitacionais, por intermédio do Programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV)" do Governo Federal. 

 

O Governo do Distrito Federal irá participar fornecendo cessão do terreno ao Fundo de Arrendamento 

Residencial (FAR) para famílias com renda de até R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), e por 

financiamento repassado ao Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social (FUNDHIS) para famílias 

com renda de R$ 1.600,00 a R$ 5.000,00, nos termos da Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009 

e alterações posteriores. As famílias a serem contempladas deverão satisfazer aos critérios da Lei 

Distrital nº 3.877/2006. 

 

Em 12 de novembro de 2012, a CODHAB tornou público os Avisos de Chamamento nº 04 e 05/2012, 

para a seleção de empresas do ramo de construção civil, com comprovada capacidade técnica, 

interessadas em implantar empreendimento habitacional em área de propriedade do Distrito Federal. 
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Os Editais de Chamamento nº 04 e 05/2012-CODHAB tiveram por objeto: “... a seleção de empresa do 

ramo da construção civil, com comprovada Capacidade Técnica, para a partir de um Plano de 

Ocupação e de Diretrizes Urbanísticas pré-estabelecidas, elaborar e aprovar os projetos urbanísticos, 

arquitetônicos e complementares das unidades habitacionais, dos equipamentos públicos, de 

infraestrutura, bem como construir as unidades habitacionais e os equipamentos públicos, executar as 

obras infraestrutura interna e externa dentro da poligonal do empreendimento, e elaborar e aprovar o 

estudo ambiental a ser definido pelo órgão competente do GDF, ou sua complementação e/ou 

atualização, quando for o caso, para obtenção de todas as licenças necessárias”. 

 

Em 15 e 20 de março de 2013, a CODHAB publicou no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, 

respectivamente, as Resoluções nº
s
 62/2013 e 69/2013, que homologaram a empresa JOSÉ CELSO 

GONTIJO ENGENHARIA S.A. como vencedora dos dois certames – Editais de Chamamento nº
s 
04 e 

05/2012 - CODHAB. 

 

O parcelamento de solo urbano figura entre as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, 

conforme anexo I da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 237/1997. 

Tal Resolução regulamenta alguns dispositivos da Constituição Federal e da Política Nacional de Meio 

Ambiente que tratam do licenciamento ambiental, estabelecendo que: “todas as atividades e 

empreendimentos que utilizam recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, 

deverão se submeter ao prévio licenciamento ambiental”. 

 

Para elaboração deste EIA e do respectivo RIMA referente ao parcelamento ITAPOÃ PARQUE, a 

JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. contratou a empresa especializada em meio ambiente 

ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA. 

 

O EIA foi elaborado a partir do Estudo Preliminar Urbanístico (Tomo IV) e das Diretrizes Urbanísticas 

– DIUR 01/2012 (Tomo IV) referentes ao Setor Habitacional Itapoã. A DIUR 01/2012 - SEDHAB foi 

elaborada pela Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – 

SEDHAB, órgão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Distrito Federal – DF, e abrange 

três áreas principais, sendo duas áreas ocupadas com parcelamentos urbanos em processo de 

regularização, que correspondem à Área de Regularização de Interesse Social – ARIS Itapoã e à Área 

de Regularização de Interesse Específico – ARINE Itapoã, e uma área destinada à expansão do Itapoã, 

segundo o PDOT/2009 e sua atualização estabelecida pela Lei Complementar nº 854/2012. Essa área 

de expansão corresponde ao parcelamento objeto deste EIA - ITAPOÃ PARQUE. 
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Este EIA teve por objetivo realizar o diagnóstico ambiental da área a ser parcelada, quanto aos meios 

físico, biótico e antrópico, apresentando propostas de infraestruturas necessárias, e, a partir destas 

informações, avaliando os impactos ambientais do Estudo Preliminar Urbanístico (Plano de Ocupação) 

pela SEDHAB, proposto pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – 

CODHAB, sob os meios diagnosticados, propondo, ainda, medidas de controle para os impactos 

ambientais negativos e programas de monitoramento ambiental, para aqueles que são mais relevantes 

sob o ponto de vista ambiental. 

 

Assim, a elaboração deste EIA é de suma importância na condução do processo de parcelamento do 

solo pretendido, uma vez que apresenta as medidas preventivas, mitigadoras, compensatórias e planos 

de acompanhamento e monitoramento que deverão ser executados para evitar, minimizar e compensar 

os impactos ambientais negativos a serem gerados pelo empreendimento em suas fases de instalação e 

operação. 

 

2.1. Estudos ambientais ou empreendimentos similares próximos ao empreendimento 

A partir de levantamento de dados secundários verificou-se que existe o processo de licenciamento nº 

391.000.605/20019 – IBRAM, de interesse da TERRACAP, o qual foi autuado em 22/05/2009, para 

licenciamento ambiental do Setor Habitacional Itapoã, quanto às Etapas 1 e 2, correspondente à ARIS 

ITAPOÃ, e Etapa 3, destinada à expansão do Itapoã (ITAPOÃ PARQUE), uma vez que a Etapa 4 já foi 

licenciada como “Condomínio Mansões entre Lagos”.  
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Figura 1 – Em preto, poligonal das Etapas 1 e 2 (ARIS ITAPOÃ) e Etapa 3 (expansão do Itapoã – ITAPOÃ 

PARQUE). 

Fonte: Processo nº 391.000.605/20019 – IBRAM.  

 

Esse processo está no Grupo de Análise e Aprovação de Parcelamentos do Solo e Projetos 

Habitacionais – GRUPAR, que tem por objetivo centralizar e agilizar a tramitação dos processos de 

regularização de parcelamentos do solo já existentes, em decorrência da política habitacional do 

Distrito Federal. Não consta no referido processo qualquer estudo ambiental.  

 

Cabe destacar que a ARIS ITAPOÃ se situa na Área de Influência Direta – AID (meios físico, biótico e 

antrópico) do ITAPOÃ PARQUE. 
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Ressalta-se que foi autuado o processo nº 391.000.569/2013 – IBRAM para o licenciamento ambiental 

da área de expansão do Itapoã (ITAPOÃ PARQUE), objeto de estudo desse EIA, separadamente das 

Etapas 1 e 2, uma vez que essas tratam-se de ARIS e consta na Tabela 2B, Anexo II, como área de 

regularização, que faz parte da estratégia de regularização fundiária, nos termos da Lei Federal nº 

11.977, de 7 de julho de 2009, visando à adequação de assentamentos informais consolidados, por meio 

de ações prioritárias nessas Áreas de Regularização, de acordo com a Lei Complementar nº 854/2012 

que altera a LC 803/2009 – PDOT, enquanto que a área de expansão do Itapoã (ITAPOÃ PARQUE) – 

A-27, conforme Anexo II Mapa 2 e Tabela 2D da LC nº 854/2012, faz parte das áreas que integram a 

estratégia de oferta de áreas habitacionais, que tem o objetivo de atender à demanda habitacional a 

partir de projetos e programas de iniciativa pública voltados a diferentes faixas de renda. 

 

Ainda, conforme levantamento de dados secundários, constatou-se que existe EIA/RIMA elaborado 

para o licenciamento ambiental do parcelamento denominado Condomínio Mansões Entre Lagos, o 

qual está situado na ARINE ITAPOÃ. Esse estudo foi elaborado em 1998 pela empresa Ambiental de 

Engenharia, todo o diagnóstico, prognóstico e conclusão de viabilidade do empreendimento foram 

realizados no âmbito de Área de Influência Direta – AID, que consiste na poligonal do parcelamento, 

dessa forma, não consta no estudo qualquer restrição a parcelamento e ocupação na área da poligonal 

do ITAPOÃ PARQUE. A Figura 2 mostra a poligonal do Condomínio Mansões Entre Lagos. 
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Figura 2 – Em vermelho, poligonal do Condomínio Mansões entre Lagos, que consiste em sua AID. 

Fonte: Ambiental de Engenharia, 1998. 

 

Também foi elaborado EIA/RIMA visando ao licenciamento ambiental do parcelamento de solo urbano 

de interesse social – PARANOÁ PARQUE, o qual já possui licença de instalação, e está inserido na 

AID (meios físico e biótico) do ITAPOÃ PARQUE.  

 

Neste EIA não consta qualquer restrição ao parcelamento e ocupação na área do ITAPOÃ PARQUE, 

uma vez que apenas uma parte do ITAPOÃ PARQUE está situada na AII de meio físico do 

PARANOÁ PARQUE e que os diagnósticos, prognósticos e conclusão de viabilidade deste 

empreendimento tiveram como foco suas ADA e AID. 
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Figura 3 – Área de influência indireta – AII de meio físico do PARANOÁ PARQUE, destacada em amarelo. A 

elipse na cor vermelha destaca o trecho da AII que está sobreposta a uma parte da área do ITAPOÃ PARQUE. 

Fonte: Ecotech Ambiental, 2012. 
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3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

 

3.1. Nome do Empreendimento 

 

 ITAPOÃ PARQUE 

 

3.2. Área Total do Parcelamento 

 

 250 hectares 

 

3.3. Localização Geográfica 

O parcelamento ITAPOÃ PARQUE está localizado na Região Administrativa do Itapoã – RA XXVIII, 

sua poligonal está limitada ao sul por via local da ARIS Itapoã; à oeste pela faixa de domínio da 

rodovia DF-001; ao norte, pela faixa de domínio da vicinal VC-263, que faz a conexão entre as 

rodovias DF-001 e DF-440; e à leste, pela ARIS Itapoã (na porção sul) e por área sem ocupação 

(porção norte), definida como zona de uso restrito – ZUR, de acordo com o atual rezoneamento da 

APA do São Bartolomeu (Mapa 01 – Localização e Acessos Viários, Tomo III). 

 

A principal via de acesso à área é a rodovia DF-001 (EPCT), podendo também ser acessada por via 

local do sistema viário interno das ARIS e ARINE Itapoã. 

 

3.4. População Estimada 

O Estudo Preliminar Urbanístico do ITAPOÃ PARQUE prevê a construção de 12.112 unidades 

habitacionais de uso residencial multifamiliar. Considerando a média para os empreendimentos 

habitacionais de interesse social do DF de 3,37 habitantes por unidade imobiliária, conforme Plano 

Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS e demonstração algébrica no Quadro 1, a 

população foi estimada em 40.818 habitantes, o que representa 24,20% da população máxima estimada, 

tendo em vista a área total do Setor Habitacional Itapoã de 1.124,53 hectares, constante nas Diretrizes 

Urbanísticas – DIUR 01/2012 – SEDHAB (Tomo IV) e a densidade máxima permitida de 150 hab./ha, 

conforme PDOT/2009 e sua atualização realizada por meio da Lei Complementar nº 854/2012. 
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Quadro 1 – Demonstrativo algébrico do cálculo do coeficiente da densidade média de habitantes por unidade 

habitacional para o parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE 

N1º = MÉDIA DE HABITANTES POR DOMÍCÍLIO NO DF – IBGE (2010) 

Domicílios = 774.021 

Habitantes = 2.570.160 
N1º hab/dom = 3,32 

N2º = MÉDIA DE HABITANTES POR DOMICÍLIO NO DF – Cadastro Individual na SEDHAB 

(10.000 primeiros colocados) * 

Domicílios = 10.000 

Habitantes = 44.989 
N2º hab/dom = 4,49 

N3º = MÉDIA DE HABITANTES POR DOMICÍLIO NO DF – Cadastro Entidades na SEDHAB 

(10.000 primeiros colocados) * 

Domicílios = 10.000 

Habitantes = 23.662 
N3º hab/dom = 2,36 

N4º = MÉDIA DE HABITANTES POR DOMICÍLIO NO DF – Cadastrados na SEDHAB * 

N4º hab/dom = (N2º + N3º) / 2  N4º hab/dom = 3,42 

N5º = MÉDIA DE HABITANTES POR DOMICÍLIO PARA O ITAPOÃ PARQUE  

N5º hab/dom = (N1º + N4º) / 2 N5º hab/dom = 3,37 

*  Os valores de domicílios e habitantes citados teve como base Despacho elaborado pelo Núcleo de Estudos 

da Demanda Habitacional de Interesse Social do DF, corroborado pelo Diretor de Planejamento Habitacional da 

Subsecretaria de Habitação da SEDHAB, para os 10.000 primeiros cadastros para as unidades habitacionais de 

interesse social cujo órgão gestor é a CODHAB. 

 

3.5. Número de Unidades Imobiliárias Projetadas 

De acordo com o Estudo Preliminar Urbanístico (Tomo IV) estão previstas 12.112 unidades 

imobiliárias de uso residencial multifamiliar. 

 

3.6. Históricos dos Títulos de Propriedade do Imóvel 

A poligonal, objeto do parcelamento de solo urbano ITAPOÃ PARQUE, é constituída pelos lotes 03, 

04, 05 e 06, conforme Planta de Situação Fundiária (Tomo V). 

 

De acordo com as Certidões de Ônus dos lotes 03 e 06, esses pertenciam à União Federal, a qual os 

doou para o Distrito Federal, por meio de contrato de doação datado de 23 de janeiro de 2013. Nas 

Certidões é informado que “a doação destina-se à implantação de projeto de provisão habitacional de 

interesse social nos lotes 03 e 06, por meio do “Programa Minha Casa Minha Vida””. Segue anexas as 

referidas Certidões (Tomo IV). 
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Com relação aos lotes 04 e 05, conforme Escritura Pública de Doação que a TERRACAP faz ao 

Distrito Federal (Tomo IV), esses eram de propriedade da TERRACAP que os doou para o DF, em 

13/06/2013.  

 

Atualmente existem ocupações nestes lotes, sendo que o lote 03 está ocupado pela Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL e os lotes 04 a 06 pelo Exército Brasileiro. No entanto, esses não são 

proprietários da área, estando em fase de negociação a desmobilização das estruturas e a devida 

desocupação desses lotes por parte dessas Instituições. 

 

3.7. Compatibilização do Projeto com o PDOT e demais legislações urbanísticas 

Esse item foi devidamente atendido nos itens 4.1 – Zoneamento Territorial e 5 – LEGISLAÇÃO 

AMBIENTAL E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL. 

 

3.8. Justificativa da Localização do Empreendimento 

 

3.8.1. Ponto de vista urbanístico 

A localização do empreendimento teve por justificativa sua definição prévia na Lei Complementar nº 

803/2009, que aprovou a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, e na Lei 

Complementar nº 854/2012, que atualizou o PDOT, em que a poligonal do ITAPOÃ PARQUE 

corresponde à área definida como Área de Expansão do Itapoã – A-27, conforme Anexo II Mapa 2 e 

Tabela 2D da LC nº 854/2012. 

 

A referida área faz parte das áreas que integram a estratégia de oferta de áreas habitacionais, sendo que 

essa estratégia tem o objetivo de atender à demanda habitacional a partir de projetos e programas de 

iniciativa pública voltados a diferentes faixas de renda. 

 

Mediante tal previsão no próprio PDOT, a SEDHAB, responsável pelo planejamento urbano e 

territorial do Distrito Federal – DF, que tem, dentre suas competências, a definição de diretrizes 

urbanísticas para novos parcelamentos urbanos, nos termos da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro 

de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, elaborou as Diretrizes Urbanísticas – DIUR 

01/2012 (Tomo IV) para o Setor Habitacional Itapoã, que contempla três áreas, duas ocupadas com 

parcelamentos urbanos em processo de regularização, que correspondem à Área de Regularização de 

Interesse Social – ARIS Itapoã e à Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE Itapoã, e 

uma destinada à expansão do Itapoã, objeto desse estudo ambiental, cujo parcelamento foi denominado 

como ITAPOÃ PARQUE. 
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A DIUR 01/2012 aponta que a maior parte da referida área tem potencialidade para ocupação urbana, a 

partir de um diagnóstico prévio realizado para fins de planejamento, o qual será melhor detalhado nesse 

estudo ambiental.  

 

Após a aprovação da DIUR 01/2012, por meio da Portaria nº 30/2013 - SEDHAB, publicada em 

24/06/2013 no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, foram publicados os Editais de 

Chamamento nº 04 e 05 de 2012 para a seleção de empresas do ramo de construção civil, com 

comprovada capacidade técnica, interessadas em implantar empreendimento habitacional em área de 

propriedade do Distrito Federal, bem como a homologação do resultado, que teve a empresa JOSÉ 

CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. como vencedora dos dois certames.  

 

A partir desses trâmites houve então a elaboração do Estudo Preliminar Urbanístico pela vencedora dos 

certames e sua devida aprovação pela SEDHAB (Tomo IV), sendo esse utilizado como base para 

elaboração desse estudo ambiental a fim de verificar a viabilidade ambiental desse empreendimento, 

por meio da avaliação de sua localização, dos aspectos ambientais da área (diagnóstico ambiental), dos 

aspectos legais incidentes, dos impactos ambientais a serem gerados e de suas respectivas medidas de 

controle e programas de monitoramento ambiental cabíveis. 

 

Portanto, a localização do empreendimento se justifica por meio de toda essa base urbanística que foi 

definida seja por dispositivos legais seja por aprovação de diretrizes urbanísticas e de estudo preliminar 

urbanístico (Plano de Ocupação) pelo órgão competente pelo planejamento urbano e territorial do DF. 

 

Além disso, a região em que o parcelamento está inserido é caracterizada por ser um vetor de expansão 

urbana, com forte pressão para a ocupação dos espaços próximos, visto haver dois grandes 

aglomerados urbanos nas adjacências (Paranoá e Itapoã), com facilidade de acesso, urbanização e 

disponibilidade de equipamentos públicos. 

 

3.8.2. Ponto de vista ambiental 

Como exposto anteriormente, a localização do empreendimento foi definida pelo PDOT (LC 803/2009 

e LC 854/2012), bem como a SEDHAB, órgão responsável pelo planejamento urbano e territorial do 

DF, elaborou e aprovou as Diretrizes Urbanísticas - DIUR nº 01/2012 para o Setor Habitacional do 

Itapoã, que contempla a poligonal do ITAPOÃ PARQUE. 
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Na DIUR 01/2012 consta um diagnóstico prévio que abrange desde os aspectos legais até os aspectos 

socioeconômicos e ambientais, mostrando que a maior parte da poligonal do empreendimento é 

passível de ocupação urbana, havendo restrição quanto ao trecho que possui sobreposição com a zona 

de uso restrito – ZUR da Área de Proteção Ambiental – APA da bacia do rio São Bartolomeu, 

conforme seu rezoneamento estabelecido pela Lei Distrital nº 1.149/1996. 

 

Além disso, para elaboração desse estudo foram realizados levantamentos de campo em que se 

constatou que a área do empreendimento tem suas características originais em bom estado de 

conservação, com a ocorrência predominante de cerrado sentido restrito. Foram observadas gramíneas 

exóticas, sobre tudo nas bordas do cerrado, e flora lenhosa, exótica e nativa, sobretudo nas áreas da 

ANATEL e área, atualmente ocupada pelo Exército Brasileiro, a exemplo de jamelões, jacarandás, 

mangueiras, abacateiros, jerivás, faveiros, pequis, sucupiras, entre outras. 

 

A área apresenta características físicas, como tipo de solo - latossolo e relevo plano, evidenciando a 

possibilidade de ocupação urbana por não ocorrer restrição ambiental física. Com relação à fauna e 

flora locais, os impactos negativos, sobretudo na porção norte do parcelamento, onde apresenta 

vegetação nativa em bom estado de conservação, podem ser mitigados. Ainda, que exista trechos da 

poligonal do parcelamento que apresentam interferência com a Área de Proteção de Manancial – APM 

Cachoeirinha e com a Zona de Uso Restrito – ZUR da APA do São Bartolomeu, isso não inviabiliza a 

localização do empreendimento, mas será devidamente analisada ao longo do EIA em capítulos 

específicos. 

 

Por fim, a instalação do empreendimento no local determinado resultará na ocupação desse espaço 

vago e permitirá a conexão e a interação das regiões próximas. Haverá, também, o melhor 

aproveitamento da infraestrutura e equipamentos públicos já existentes naquela região, bem como o 

incentivo à sua ampliação e modernização. Logo, sua instalação permitirá atingir os objetivos 

almejados pelo PDOT e pelo GDF por meio do Programa Morar Bem, com a geração de impactos 

positivos nas esferas sociais, econômicas e ambientais da região. 
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3.9. Aspectos Metodológicos 

Os aspectos metodológicos referentes ao levantamento de dados sejam primários ou secundários, 

visando à elaboração do diagnóstico ambiental e prognóstico dos impactos ambientais para 

desenvolvimento do presente Estudo, estão descritos a seguir: 

 Análise do Termo de Referência emitido para elaboração do estudo ambiental (Tomo IV); 

 Produção de plano de trabalho, divisão do escopo de trabalho, definição de cronograma e estratégia 

de desenvolvimento do estudo; 

 Formação de equipe técnica multidisciplinar; 

 Aquisição e compatibilização de dados cartográficos, formando um banco de dados espaciais no 

ambiente do Sistema de Informações Geográficas - SIG. Todos os dados espaciais foram referenciados 

ao sistema geodésico SIRGAS 2000; 

 Reunião técnica precursora com equipe multidisciplinar de especialistas para coordenação das 

atividades de campo, coleta de dados primários e secundários, apresentação dos dados do 

empreendimento (Estudo Preliminar Urbanístico, editais de chamamento) e coleção de mapas que 

integram o SIG. Neste momento foram discutidas e definidas as áreas de influência do 

empreendimento, com auxílio do SIG, considerando as características físicas, bióticas, antrópicas, 

urbanismo e infraestrutura e sua relação quanto a possíveis impactos ambientais, na visão crítica de 

toda a equipe técnica e de coordenação; 

 Compêndio e estudo da legislação pertinente, nos níveis federal e distrital; 

 Reuniões entre equipe responsável pelo estudo ambiental, projeto urbanístico, infraestrutura, 

empreendedor e construtora, para discussão e esclarecimentos em relação à proposta a ser implantada;  

 Reconhecimento prévio das características físicas, bióticas e antrópicas da área de estudo, bem 

como, posterior, elaboração dos mapas temáticos para subsidiar a confecção do estudo ambiental. Este 

componente de geoprocessamento envolveu a obtenção de diversos dados temáticos, organizados em 

mapa no ambiente de Sistema de Informações Geográficas – SIG (ArcGis 9.3 – ESRI®); 

 Coleta de amostras de água na AID e geração dos laudos laboratoriais com resultados das análises; 

 Elaboração dos relatórios temáticos que em conjunto consubstanciam o capítulo de diagnóstico 

ambiental do EIA; 

 Análise crítica do empreendimento frente às características ambientais apresentadas no 

diagnóstico. Trata-se da fase que integra os diversos estudos e especula a respeito dos prováveis 

cenários promovidos com as intervenções propostas pelo empreendimento. Esta etapa exigiu reuniões 

com equipe técnica para discutir a integração entre as áreas temáticas. Como resultado foi gerado o 

prognóstico de impactos ambientais, nas fases de instalação e ocupação do parcelamento, considerando 

os meios físico, biótico e antrópico estudados; 
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 A parte propositiva do EIA foi desenvolvida por meio de soluções técnicas, que visam eliminar ou 

mitigar os impactos ambientais negativos, potencializar os positivos e, ainda, monitorar os efeitos 

durante a instalação e operação do empreendimento. Estes dados foram apresentados pelos 

especialistas, que avaliaram a viabilidade das soluções conforme as características naturais e sociais da 

área de estudo. As propostas foram discutidas de forma multidisciplinar, buscando consonância com a 

proposta do Estudo Preliminar Urbanístico do parcelamento de solo; 

 Análise conclusiva da coordenação e equipe técnica do estudo quanto à viabilidade ambiental do 

empreendimento. 

 

3.9.1. Laudos técnicos 

Os métodos e análises dos laudos técnicos foram contemplados no seguinte item: 

 6.2.11 – Caracterização qualitativa da água. 
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4. ZONEAMENTO 

Este item espacializa a ADA do ITAPOÃ PARQUE em relação aos seguintes zoneamentos: 

 Territorial  correlaciona a área objeto deste estudo em relação ao PDOT/DF; 

 Ambiental  correlaciona a área objeto deste estudo em relação às unidades de conservação a 

nível federal e distrital, e 

 Hidrográfico  correlaciona a área objeto deste estudo em relação ao Mapa Hidrográfico do DF 

(ano 2011), fundamental para a gestão ambiental que considera a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e gerenciamento. 

 

4.1. Zoneamento Territorial 

O planejamento territorial do Distrito Federal é estabelecido pela Lei Complementar nº 803, de 

25/04/2009, a qual aprovou a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - 

PDOT/DF. 

 

O PDOT institui o Macrozoneamento do Distrito Federal, com a divisão de seu território nas seguintes 

zonas (art. 59): Macrozona Urbana, Macrozona Rural e Macrozona de Proteção Integral. A Macrozona 

Urbana se divide em: 

“I – Zona Urbana do Conjunto Tombado; 

II – Zona Urbana de Uso Controlado I; 

III – Zona Urbana de Uso Controlado II; 

IV – Zona Urbana Consolidada; 

V – Zona Urbana de Expansão e Qualificação; 

VI – Zona de Contenção Urbana”. 

 

De acordo com os dispositivos da Lei Complementar nº 803/2009 e Lei Complementar n° 854/2012, 

que atualiza a LC 803/2009, a ADA do ITAPOÃ PARQUE está inserida em Zona Urbana de Uso 

Controlado II, conforme indica o Mapa 03 – PDOT (Tomo III). 

 

A Zona Urbana de Uso Controlado II é composta por “áreas predominantemente habitacionais de baixa 

e média densidade demográfica, com enclaves de alta densidade, (...) sujeitas a restrições impostas pela 

sensibilidade ambiental e pela proteção dos mananciais destinados ao abastecimento de água (...)” 

(PDOT, 2009). 
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A Zona Urbana de Uso Controlado II deverá compatibilizar o uso urbano com a conservação dos 

recursos naturais, por meio da recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos, de acordo 

com as seguintes diretrizes: 

“Art. 71 –  

(...) 

I – 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, respeitadas 

as restrições de uso determinadas para o Setor Militar Complementar e o Setor de 

Múltiplas Atividades Norte; 

II – respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às Unidades de 

Conservação englobadas por essa zona e demais legislação pertinente; 

(...)” (PDOT, 2009). 

 

O ITAPOÃ PARQUE faz parte da estratégia de oferta de áreas habitacionais, conforme inciso XXXIV 

do art. 1º da Lei Complementar nº 854/2012, que altera o inciso XXVII do art. 135 da Lei 

Complementar nº 803/2009 – PDOT. 

 

“A estratégia de oferta de áreas habitacionais tem o objetivo de atender à demanda habitacional a partir 

de projetos e programas de iniciativa pública voltados a diferentes faixas de renda. A oferta de áreas 

habitacionais deverá ser promovida mediante a urbanização de novos núcleos ou mediante a otimização 

de localidades urbanas com infraestrutura subutilizada, com vazios residuais ou com áreas obsoletas” 

(PDOT, 2009). 

 

De acordo com a Lei Complementar Distrital n° 854/2012, em seu art. 1°, inciso XXXIV, que altera o 

parágrafo 1° do art. 135 da LC 803/2009, a área do ITAPOÃ PARQUE é definida como área especial 

de interesse social, correspondendo à Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, nos termos da Lei 

Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, voltada à formulação de programas de 

habitação social. 

 

Conforme Art. 136 da Lei Complementar n° 803/2009, as ZEIS, devem atender à: 

“Art. 136 –  

(...) 

I – mescla de tipologias residenciais, com ênfase na habitação coletiva e no uso 

misto;  

II – oferta de unidades imobiliárias voltadas a diferentes faixas de renda;  

III – articulação com áreas consolidadas;  
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IV – estruturação de sistema de espaços livres no que se refere à vegetação, ao 

mobiliário urbano, aos espaços de circulação de pedestres e ciclistas, ao sistema 

viário e aos equipamentos comunitários;  

V – adoção de parâmetros urbanísticos compatíveis com a oferta de sistema de 

transporte coletivo eficiente”. 

 

Segundo Anexo II, Mapa 2 e Tabela 2D da LC nº 854/2012, referente às áreas de oferta de áreas 

habitacionais, a área do ITAPOÃ PARQUE é denominada A-27 (Figura 4), na RA do Itapoã, onde a 

densidade é média e o coeficiente de aproveitamento máximo é 4. 

 

 

Figura 4 – Anexo II, Mapa 2 – Estratégias de regularização fundiária e de oferta de áreas habitacionais (trecho). 

Em destaque elipse em cor vermelha, mostrando a área de expansão do Itapoã – A27 (ITAPOÃ PARQUE). 

Fonte: Lei Complementar nº 854/2012 – atualização do PDOT/2009. 

 

Considera-se como densidade demográfica ou populacional o valor resultante da divisão entre o 

número de habitantes e a área total das porções territoriais indicadas no anexo III, Mapa 5, LC nº 

803/2009, ficando definidos os seguintes valores de referência: 

“Art. 39 –  

(...) 

I – densidade muito baixa: valores até 15 (quinze) habitantes por hectare;  

II – densidade baixa: valores superiores a 15 (quinze) e até 50 (cinquenta) 

habitantes por hectare; 
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III – densidade média: valores superiores a 50 (cinquenta) e até 150 (cento e 

cinquenta) habitantes por hectare; 

IV – densidade alta: valores superiores a 150 (cento e cinquenta) habitantes por 

hectare”. 

 

 

 

Figura 5 – Mapa 5 – Densidade Demográfica Bruta (trecho) da LC 

854/2012 – PDOT, elipse em verde representa a ADA. 
 

Fonte: Lei Complementar nº 854/2012 – atualização do PDOT/2009. 
 

A densidade demográfica definida para cada porção territorial poderá variar dentro de uma mesma 

porção, de acordo com as diretrizes urbanísticas estabelecidas pelo órgão gestor do desenvolvimento 

territorial e urbano do Distrito Federal, desde que seja preservado, como média bruta, o valor de 

referência estipulado neste artigo e que sejam observadas as condicionantes ambientais (PDOT, 2012). 

 

4.1.1. Conectores Ambientais 

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” (art. 144, LC nº 803/2009 – PDOT). 

 

No PDOT (2009) é estabelecida a Estratégia de Integração Ambiental do Território, que “visa 

promover maior integração e articulação entre os espaços naturais e construídos, favorecendo o fluxo 

biótico e a manutenção dos aspectos funcionais dos ecossistemas naturais e construídos, de forma a 

assegurar a biodiversidade local, para a contínua melhoria da qualidade de vida” (Art.141, LC nº 

803/2009). A integração ambiental, segundo o PDOT (art. 142) será reforçada pela configuração e 

implantação de conectores ambientais. 
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De acordo com o art. 145 do PDOT/2009, a referida estratégia de integração comporta ações ao longo 

dos conectores ambientais, que são: 

“Art. 145 –  

(...) 

I – integração e articulação da gestão das unidades de conservação e demais áreas 

protegidas; 

II – criação de parques lineares com a finalidade de interligar unidades e áreas 

protegidas já constituídas e de estabelecer espaços contínuos que reforcem a 

vocação de conexão; 

III – recuperação e manutenção das Áreas de Preservação Permanente ao longo 

dos cursos d’água compreendidos em conectores localizados em ambiência rural 

ou urbana; 

IV – demarcação das reservas legais de propriedades rurais em áreas que 

estabeleçam, sempre que possível, espaços contínuos e compatíveis com a função 

de conexão entre ecossistemas; 

V – articulação com as instituições federais responsáveis por áreas vocacionadas 

para a função de conexão de ecossistemas, com a finalidade de proteção e 

manutenção desses espaços; 

VI – incentivo ao desenvolvimento de atividades compatíveis com a proteção do 

meio ambiente, tais como ecoturismo e agroecologia; 

VII – realização de pesquisas e estudos acerca da biota local e do fluxo gênico, 

para melhor compreensão dos processos bióticos em curso e orientação de 

medidas necessárias à manutenção e recuperação da qualidade ambiental desses 

espaços; 

VIII – integração e articulação de equipamentos e parques urbanos e ecológicos 

com os demais espaços naturais protegidos, por meio da valorização e ampliação 

da arborização urbana de áreas públicas e particulares; 

IX – conscientização da população, com vistas à criação e à manutenção de áreas 

verdes e espaços arborizados em lotes urbanos residenciais, comerciais, 

industriais e de prestação de serviços, bem como à manutenção de vegetação 

nativa em sítios e chácaras situadas em áreas urbanas; 

X – incentivo à arborização urbana por meio da ampliação da arborização de vias 

e espaços públicos e da venda orientada e apoio técnico para o plantio de mudas 

de espécies nativas. 

Parágrafo único. Compete ao órgão gestor da política ambiental o detalhamento 

das ações e a proposição de projetos voltados para a implementação da presente 

estratégia ambiental.” 

 

Nas proximidades da ADA, a uma distância de 2,8 km situa-se o conector ambiental 14 – Ribeirão 

Sobradinho/Córrego Paranoazinho (Mapa 03 – PDOT (Tomo III)). 
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O conector ribeirão Sobradinho/córrego Paranoazinho segue pelo curso do córrego Paranoazinho e do 

ribeirão Sobradinho, até sua foz no rio São Bartolomeu. Esses dois conectores não possuem correlação 

nem conexão com a poligonal do empreendimento. 

 

4.1.2. Áreas de Proteção de Manancial – APM 

As Áreas de Proteção de Mananciais – APM são definidas como porções do território que apresentam 

situações diversas de proteção em função da captação de água destinada ao abastecimento público. São 

aquelas destinadas à recuperação ambiental e à promoção do uso sustentável nas bacias hidrográficas a 

montante dos pontos de captação de água destinada ao abastecimento público, sem prejuízo das 

atividades e ações inerentes à competência da concessionária de serviço público autorizada a captar e 

distribuir água de boa qualidade e em quantidade suficiente para o atendimento da população (PDOT, 

2009). 

 

Conforme art. 96 da LC nº 803/209, “poderão ser definidas novas APMs mediante lei complementar 

específica, para proteção de novas captações implantadas por concessionária autorizada, devendo o 

sistema de abastecimento ser aprovado previamente pelos órgãos outorgantes e licenciadores”. “As 

APMs definidas por poligonal nesta Lei Complementar poderão ser extintas após a desativação da 

captação por parte da concessionária de serviço público autorizada, mediante lei específica”. 

 

O art. 97 da LC 803/2009 dispõe quanto às diretrizes para as APMs, as quais estão relacionadas a 

seguir: 

“Art. 97 – São diretrizes para as APMs definidas nesta Lei Complementar: 

I – manter preservadas as áreas com remanescentes de vegetação nativa, admitida 

a supressão mediante estudo prévio a ser avaliado pelo órgão gestor; 

II – recuperar, prioritariamente, as áreas degradadas localizadas em Áreas de 

Preservação Permanente e em áreas destinadas à reserva legal; 

III – incentivar a implantação de sistemas agroflorestais e a ampliação da área de 

vegetação nativa, cujo manejo favoreça a conservação do solo e a proteção dos 

corpos hídricos; 

IV – proibir o parcelamento do solo urbano e rural, exceto os parcelamentos com 

projetos já registrados em cartório, aqueles incluídos na Estratégia de 

Regularização Fundiária de que trata o Título III, Capítulo IV, Seção IV, aqueles 

em que haja necessidade de adequação em parcelamentos regulares já existentes e 

parcelamentos ou assentamentos rurais consolidados pendentes de regularização 

até a data de publicação desta Lei Complementar (inciso alterado pela LC nº 

854/2012); 
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V – implantar obras de saneamento básico e drenagem de águas pluviais, de 

coleta e varrição de lixo e atividades mitigadoras dos impactos causados pelo 

processo de urbanização; 

VI – proibir o lançamento de sistemas de drenagem de águas pluviais a montante 

do ponto de captação de água do manancial, à exceção das APMs do São 

Bartolomeu e do Engenho das Lages; 

VII – exigir, nas áreas com atividades agropecuárias, a utilização de tecnologias 

de controle ambiental para a conservação do solo e para a construção de estradas; 

VIII – proibir a instalação de indústrias poluentes e postos de combustíveis, sendo 

que os postos de combustíveis já instalados e devidamente licenciados devem 

adotar tecnologias para controle de poluição; 

IX – proibir as atividades de forte impacto sobre os recursos hídricos, tais como 

suinocultura em escala comercial, matadouros e abatedouros, à exceção das 

APMs do Pipiripau e do Engenho das Lages, onde tais empreendimentos podem 

ser aprovados mediante processo de licenciamento ambiental; 

X – proibir a exploração de minerais; 

XI – proibir, nos corpos hídricos, práticas potencialmente poluidoras ou 

geradoras de risco à captação; 

XII – promover programas específicos de educação ambiental”. 

 

A porção sul da ADA está inserida na APM do Cachoeirinha (Mapa 3 – PDOT, Tomo III), que 

corresponde a 13,82% (37,565 hectares) da área de sua poligonal e a 4,08% da área da referida APM, a 

qual possui aproximadamente 920,7 ha. Cabe ressaltar que 46,30%, aproximadamente 426,32 hectares, 

desta APM encontra-se ocupada por uso urbano, que abrange as ARIS e ARINE Itapoã, e a ARINE La 

Font. 

 

A ADA se encontra a uma distância de 50 metros da APM do Taquari (Figura 6), referente à rodovia 

DF-001, que separa a poligonal da ADA da referida APM e que se trata de um divisor de águas. 

 

As referidas APMs foram definidas por meio do art. 96 da LC 803/2009. 
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Figura 6 – APMs Taquari e Cachoeirinha em relação à ADA. 

 

4.2. Zoneamento Ambiental e Áreas Ambientalmente Protegidas 

De acordo com Mapa Ambiental do Distrito Federal – SEMARH (2006) e o Mapa 2A – Áreas 

Ambientalmente Protegidas (Tomo III), a ADA se encontra inserida na Área de Proteção Ambiental 

– APA da bacia do rio São Bartolomeu, que consiste em unidade de conservação de uso sustentável, 

cujo órgão gestor é o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – 

Brasília Ambiental – IBRAM. 

 

A Resolução do CONAMA nº 428/2010 dispõe que para o licenciamento ambiental de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, que possam afetar unidade de conservação (UC) 

específica ou sua zona de amortecimento (ZA), com fundamento no EIA/RIMA, e que estejam 

inseridos em faixa de 3,0 quilômetros a partir do limite da UC, cuja ZA não esteja estabelecida, o órgão 

ambiental licenciador, neste caso o IBRAM, solicitará autorização do órgão responsável pela 

administração da respectiva UC. 
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Quanto ao raio de 3 quilômetros, nos casos das áreas urbanas consolidadas, APA ou Reserva Particular 

do Patrimônio Natural – RPPN, não é necessário solicitar autorização ao órgão gestor, conforme §2º, 

art. 1º da referida Resolução. 

 

Assim, conforme o disposto no inciso 1º, art. 5º da Resolução do CONAMA nº 428/2010, o órgão 

ambiental deverá solicitar autorização, quanto ao processo de licenciamento ambiental, ao setor do 

IBRAM responsável pela gestão da citada APA e das UCs inseridas no raio de 3 km da ADA. 

 

O Quadro 2 apresenta as UCs distritais inseridas no raio de 3,0 quilômetros da ADA, bem como a 

APA do Planalto Central, UC federal, que está limítrofe ao empreendimento, mas que não necessita 

solicitar autorização ao seu gestor, de acordo com o §2º, art. 1º da citada Resolução do CONAMA. 

 

A categorização das UCs distritais está apresentada levando em consideração proposta do IBRAM para 

recategorização das UCs (Processo nº 391.000.912/2012), a qual foi gerada devido à Lei Complementar 

Distrital nº 827/2010, que institui o Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza – 

SDUC. 

 

Quadro 2 – Unidades de Conservação inseridas no raio de 3,0 km da ADA 

Áreas Protegidas Nome 
Instrumento Legal 

(criação) 
Categoria Órgão gestor 

Área de Proteção 

Ambiental 

Planalto Central 
Decreto Federal s/nº 

(11/01/2002) 

Uso Sustentável 

ICMBIO 

Lago Paranoá 
Decreto Distrital nº 

12.055 (14/12/1989) 

IBRAM 

Parque Ecológico Cachoeirinha 
Lei Complementar 

Nº 614 (14/06/02) 

Floresta Distrital Pinheiros 

URB 101/99 

Decreto Distrital 

Nº 24.057 (16/09/03) 

Decreto Distrital 

Nº 22.473 (16/10/01) 

 

 Área de Proteção Ambiental – APA 

A APA é uma categoria de unidade de conservação, cujo objetivo principal é conservar a diversidade 

de ambientes, de espécies e de processos naturais pela adequação das atividades humanas às 

características ambientais da área, seus potenciais e limitações. 
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As APAs podem incluir terras de propriedade privada, não exigindo, portanto, a desapropriação de 

terras. Assim, uma APA não impede o desenvolvimento de uma região, permite a manutenção das 

atividades humanas existentes, e apenas orienta as atividades produtivas de forma a coibir a predação e 

a degradação dos recursos naturais e assegurar a manutenção dos processos ecológicos. 

 

 APA da bacia do rio São Bartolomeu 

Essa APA foi criada por meio do Decreto Federal nº 88.940, de 07 de novembro de 1983, e sua gestão 

foi transferida ao GDF pela Lei Federal nº 9262, de 12 de janeiro de 1996.  

 

Trata-se de uma UC da categoria de uso sustentável, cujo gestor é o órgão ambiental do DF – IBRAM. 

Foi criada com o objetivo principal de proporcionar o bem-estar futuro das populações do Distrito 

Federal e de parte do Estado de Goiás, bem como assegurar condições ecológicas satisfatórias às 

represas da região. 

 

A referida UC teve seu zoneamento instituído por meio da Instrução Normativa nº 02/1988 da 

SEMA/SEP/CAP, posteriormente, foi realizado o seu rezoneamento por meio da Lei Distrital nº 

1.149/1996. 

 

Conforme o rezoneamento estabelecido para a APA, a ADA está inserida nas zonas de Uso Intensivo I 

– ZUI 1 e de Uso Restrito – ZUR (Mapa 2B – Áreas Ambientalmente Protegidas – Rezoneamento 

da APA da bacia do rio São Bartolomeu, Tomo III), definidas a seguir, de acordo com a referida 

Lei.  

“Art. 3 –  

(...) 

I – Zona de Uso Restrito – ZUR, que corresponde às áreas a serem inundadas por 

reservatórios e às bordas das chapadas e encostas onde se encontram 

remanescentes de vegetação nativa, com interesse para recarga de lençóis 

freáticos, proteção das bordas e encostas e manutenção de estoques genéticos, nas 

quais se permitem os seguintes usos: 

a) conservação; 

b) conservação de pastagem nativa; 

c) agropecuária extensiva; 

d) empreendimentos localizados, da categoria extrativismo mineral, classe 2, de 

acordo com o que dispõe o Decreto federal de 15 de fevereiro de 1991, publicado 

no Suplemento do Diário Oficial da União de 18 de fevereiro de 1991, pág. 1; 

(...) 
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VIII – Zona de Uso Intensivo 1 – ZUI 1, que corresponde às parcelas dos 

sistemas de terra ST1 e ST3, onde se permite a utilização para fins urbanos nos 

termos da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 

Federal – PDOT, em consonância com o disposto nos arts. 13, I, e 14 da Lei 

Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e com a Resolução nº 10, de 14 de 

dezembro de 1988, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, nas 

quais se permitem os seguintes usos: 

a) conservação; 

b) conservação de pastagem nativa; 

c) urbano, nas zonas urbanas consolidadas e protegidas; 

d) silvicultura; 

e) agropecuária extensiva; 

f) agricultura intensiva; 

g) empreendimentos localizados, das categorias industrial, comercial, 

institucional, de prestação de serviços, extrativismo mineral e rural; 

(...)”. 

 

Portanto, conforme a citada Lei de rezoneamento da APA do São Bartolomeu, na Zona de Uso Restrito 

– ZUR não consta dentre seus usos o uso urbano, diferentemente da Zona Uso Intensivo - ZUI 1. Um 

trecho da porção Norte da ADA do empreendimento está inserida na ZUR, que corresponde a 11,89% 

(29,73 ha) da poligonal da ADA e a 0,62% da ZUR, a qual possui aproximadamente 4.807,968 ha . 

 

 

 Demais Áreas Protegidas 

 

Área de Preservação Permanente – APP 

A ADA não apresenta quaisquer categorias de APP, de acordo com o diagnóstico ambiental realizado 

na área e as definições de APPs constantes na Lei Federal nº 12.651/2012. 

 

4.3. Zoneamento Hidrográfico 

De acordo com o Mapa 04 – Zoneamento Hidrográfico (Tomo III), elaborado a partir do Mapa 

Hidrográfico do Distrito Federal (2011) – SEMARH/ADASA que possui escala de 1:150.000, a ADA 

encontra-se inserida na unidade hidrográfica do ribeirão Sobradinho e do lago Paranoá, que se 

localizam, respectivamente, nas bacias hidrográficas dos rios São Bartolomeu e Paranoá, região 

hidrográfica do rio Paraná. 
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No entanto, cabe ressaltar que foi verificado em campo que a rodovia DF-001, a qual delimita a oeste a 

ADA, trata-se de um divisor de águas. Dessa forma, considerando a escala do Mapa da ADASA e a 

verificação em campo, a ADA encontra-se inserida na unidade hidrográfica do ribeirão Sobradinho, 

que se localiza na bacia hidrográfica do rio São Bartolomeu e região hidrográfica do rio Paraná. 

 

 Bacia Hidrográfica do rio São Bartolomeu 

A bacia do rio São Bartolomeu está situada na porção centro leste do DF e abrange os núcleos urbanos 

de Sobradinho, Planaltina, São Sebastião, Jardim Botânico e parte de Sobradinho II e Itapoã. Drena a 

maior parte da área do DF, correspondente a 2.657 km², ou seja, cerca de 46% do total do território.  

 

Divide-se em 11 (onze) unidades de gerenciamento: alto rio São Bartolomeu; baixo rio São 

Bartolomeu; médio rio São Bartolomeu; ribeirão Cachoeirinha, Maria Pereira, Papuda, Saia Velha, 

Santana, Sobradinho e Taboca e; rio Pipiripau. Os principais afluentes da citada bacia são os ribeirões 

Pipiripau, Sobradinho, Taboca, Santo Antônio da Papuda, Mestre d’Armas, Santana, Cachoeirinha e 

Saia Velha (SEMARH/ADASA, 2011). 

 

 

 



44 

5. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL 

Este item analisa a compatibilização do parcelamento urbano de interesse social ITAPOÃ PARQUE 

em relação à legislação ambiental federal e distrital, com descrição das limitações impostas ou não por 

cada arcabouço legal, no âmbito federal e/ou distrital, conforme consta no item nº 1 do TR, que trata 

das Diretrizes Gerais do EIA/RIMA. 

 

5.1. Legislação Federal 

Os aspectos legais relativos ao parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE estão apresentados no 

Quadro 3, que trata da legislação federal. 

 

Quadro 3 – Legislações Federais aplicadas à atividade do parcelamento de solo denominado ITAPOÃ 

PARQUE 

ATO LEGAL ABRANGÊNCIA 
DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS RELACIONADOS AO 

EMPREENDIMENTO 

Constituição Federal 
Competência e Proteção 

ao Meio Ambiente 

Para assegurar a efetividade do direito de ter o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o art. 225, em seu §1º, IV, exige 

para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio 

de impacto ambiental. 

Nesse sentido, devido ao parcelamento de solo para fins 

urbanos poder causar degradação ao meio ambiente, o IBRAM 

pediu a elaboração deste EIA para que por meio desse sejam 

identificados os impactos ambientais da instalação e ocupação 

do empreendimento denominado ITAPOÃ PARQUE e 

propostas as respectivas medidas de controle dos efeitos 

negativos causados. 

Lei nº 5.197/1967 Proteção à Fauna 

Trata da proibição de utilização, perseguição, destruição, caça 

ou apanha de animais, incluindo seus ninhos e abrigos. 

Durante a implantação do parcelamento de solo denominado 

ITAPOÃ PARQUE deve ser retirado os ninhos e abrigos 

eventualmente encontrados, sob a supervisão de profissional 

habilitado. 

Lei nº 6.766/1979 
Parcelamento de 

Solo Urbano 

A atividade em licenciamento ambiental é um parcelamento de 

solo urbano e, por esta razão, submete-se aos dispositivos 

desta Lei Federal. 

O parcelamento de solo para fins urbanos é admitido apenas 

em zonas urbanas definidas pelo Plano Diretor, conforme 

dispõe o art. 3º. Nesse sentido, o PDOT/DF insere a ADA em 

análise na macrozona urbana e, na Zona Urbana de Uso 

Controlado II, possibilitando assim o parcelamento de solo na 

área objeto deste estudo. 

O parágrafo único do art. 3º não permite que se parcele o solo: 

I – em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de 

tomadas as providências para assegurar o escoamento das 

águas: não há terrenos alagadiços na área do parcelamento; 

Il – em terrenos que tenham sido aterrados com material 

nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados: 

a ADA em análise nunca serviu como local de aterro de 

resíduos sólidos, principalmente de materiais nocivos; 
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ATO LEGAL ABRANGÊNCIA 
DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS RELACIONADOS AO 

EMPREENDIMENTO 

III – em terrenos com declividade igual ou superior a 30% 

(trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das 

autoridades competentes: a ADA possui declividade inferior a 

30%; 

IV – em terrenos onde as condições geológicas não 

aconselham a edificação: a poligonal do parcelamento 

estudada não possui quaisquer restrições geológicas para 

instalação de edificações; 

V – em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a 

poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua 

correção. 

Lei nº 6.938/1981 

Estabelece a Política 

Nacional do Meio 

Ambiente – PNMA 

“Art. 10 – A construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras 

de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente 

poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento de órgão estadual competente, integrante do 

SISNAMA, e do IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo 

de outras licenças exigíveis.” 

Com base neste artigo e outros dispositivos legais que tratam 

do licenciamento ambiental, tem-se que a atividade de 

parcelamento de solo deve ser licenciada por tratar-se de um 

empreendimento cuja construção e funcionamento podem ser 

efetiva e potencialmente poluidores. Desta forma, o órgão 

ambiental distrital (IBRAM) determinou o licenciamento 

ambiental do empreendimento objeto desse estudo. 

Lei nº 7.804/1989 

Altera as Leis n
os

 

6.938/81, 7.735/89 e 

6.803/80 

Estabelece na PNMA ser o licenciamento um dos instrumentos 

instituídos como requisito para implantação de quaisquer 

atividades poluidora ou modificadora do meio ambiente. 

O empreendimento de parcelamento de solo a ser implantado 

tem potencial poluidor e, por isso, requer a aplicação do 

instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente conhecido 

por licenciamento ambiental. 

Lei nº 9.433/1997 
Política Nacional de 

Recursos Hídricos 

Com objetivo de assegurar a quantidade e a qualidade da água 

para os diversos usos, criou-se o regime de outorga de direito 

de uso de recursos hídricos (art. 11), sujeitando-se a esse 

instrumento da Política de Recursos Hídricos, o lançamento 

em corpo de água de resíduos líquidos (água pluvial), tratados 

ou não, com a finalidade de sua diluição, transporte ou 

disposição final e a extração de água de aquífero subterrâneo 

para consumo (art. 12, II e III). 

O art. 14 dispõe que a outorga é efetivada por ato da 

autoridade competente do Poder Executivo, sendo no Distrito 

Federal essa atribuição da ADASA. 

O uso de recursos hídricos sem a respectiva outorga constitui 

infração e fica sujeita às penalidades previstas na Lei, 

conforme dispõem os arts. 49 e 50. 

Caberá a obtenção de outorgas para o parcelamento, tanto para 

o lançamento de águas pluviais quanto para a captação de 

águas subterrâneas para abastecimento de água do 

empreendimento. 

   

   



46 
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DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS RELACIONADOS AO 

EMPREENDIMENTO 

Lei nº 9.605/1998 
Lei de Crimes 

Ambientais – LCA 

O art. 60 dispõe que é crime ambiental “Construir, reformar, 

ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do 

território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços 

potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos 

órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas 

legais e regulamentares pertinentes”. 

A CODHAB requereu ao IBRAM a Licença Prévia – L.P., 

assim está seguindo as diretrizes legais relacionadas ao 

processo de licenciamento ambiental. 

Lei nº 9.985/2000 

Sistema Nacional de 

Unidades de 

Conservação – SNUC 

Institui as categorias, objetivos e diretrizes das Unidades de 

Conservação. 

O parcelamento situa-se na APA da bacia do rio São 

Bartolomeu, unidade de conservação de uso sustentável sob 

gestão do IBRAM (órgão distrital). 

A implantação e funcionamento do parcelamento de solo 

ITAPOÃ PARQUE não têm óbices legais em relação ao uso 

do solo, exceto no trecho localizado na porção norte da 

poligonal do empreendimento, tendo em vista o rezoneamento 

da referida APA. 

Lei nº 10.257/2001 
Estatuto das Cidades 

Política Urbana 

O parágrafo único do art. 1º dispõe que esta Lei estabelece 

normas que regulam o uso da propriedade urbana em prol, 

entre outros, do equilíbrio ambiental. 

Nesse sentido, estabeleceu-se entre as diretrizes da política 

urbana, especificamente no art. 2º: 

IV – o planejamento do desenvolvimento das cidades, da 

distribuição espacial da população e das atividades 

econômicas do território sob sua área de influência, de modo a 

evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

VI – alínea ‘g’ – trata do ordenamento e controle do uso do 

solo para evitar a poluição e a degradação ambiental; 

VIII – padrões de expansão urbana compatíveis com os limites 

da sustentabilidade ambiental, social e econômica do território. 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente 

natural. 

As diretrizes urbanísticas do parcelamento de solo ITAPOÃ 

PARQUE, bem como seu Estudo Preliminar Urbanístico e o 

Projeto Urbanístico devem estar em consonância com todas as 

diretrizes apresentadas acima. 

Lei nº 12.305/2010 
Política Nacional de 

Resíduos Sólidos 

Esta Lei sujeita as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela 

geração de resíduos sólidos, aos seus ditames. 

A implantação e a ocupação do parcelamento de solo ITAPOÃ 

PARQUE gerarão resíduos classificados, quanto à origem, em 

resíduos: resíduos sólidos urbanos (domiciliares e de limpeza 

urbana) (i); comerciais e de serviços (ii); industriais (iii) e da 

construção civil (iv). 

De acordo com o art. 20, estão sujeitos à elaboração de plano 

de gerenciamento de resíduos sólidos, os geradores de 

resíduos: dos serviços públicos de saneamento básico; de 

serviços de saúde; comerciais e de serviços que, mesmo não 

sendo perigosos, por sua natureza, composição ou volume, 

requer planejamento para o correto manejo; da construção 

civil, nos termos das normas estabelecidas pelos órgãos do 
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EMPREENDIMENTO 

SISNAMA. 

Portanto, é necessário elaborar para a instalação do 

parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE o PGRCC e para a 

etapa de ocupação o PGRS para as atividades apontadas pelo 

Poder Público como grande gerador de resíduos sólidos. 

O art. 21 estabelece o conteúdo mínimo desses planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

Já o art. 24 integra os planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos ao processo de licenciamento ambiental. 

Conforme dispõe o art. 27, as pessoas físicas ou jurídicas 

referidas no art. 20 são responsáveis pela implementação e 

operação integral do plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos aprovado pelo órgão competente – IBRAM, na forma 

do art. 24. 

O art. 30 institui a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos, a ser implementada na etapa de 

ocupação pelos comerciantes, consumidores e titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos. 

O art. 47 proíbe a destinação ou disposição final de resíduos 

sólidos ou rejeitos em quaisquer corpos hídricos, a céu aberto 

ou a sua queima. 

Lei nº 12.651/2012 Novo Código Florestal 

Determina no art. 25 os instrumentos para estabelecimento de 

áreas verdes urbanas pelo poder Público, sendo área verde 

urbana definida como “espaços, públicos ou privados, com 

predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou 

recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de 

Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, 

indisponíveis para construção de moradias, destinados aos 

propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade 

ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção 

ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações 

culturais” (inciso XX, art. 3º). A seguir são apresentados os 

instrumentos que podem ser aplicados ao parcelamento 

ITAPOÃ PARQUE:  

III - o estabelecimento de exigência de áreas verdes nos 

loteamentos, empreendimentos comerciais e na implantação de 

infraestrutura; e 

IV - aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da 

compensação ambiental. 
 

O art. 26 da referida Lei também é aplicável ao parcelamento, 

uma vez que trata da supressão de vegetação nativa para uso 

alternativo do solo, em que uso alternativo do solo é definido 

como “substituição de vegetação nativa e formações 

sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades 

agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de 

energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos 

ou outras formas de ocupação humana” (inciso VI, art. 3º).  

Esse artigo dispõe que para a supressão de vegetação nativa 

será necessária prévia autorização do órgão estadual 

competente do Sisnama. O que será devidamente atendido no 

âmbito do licenciamento ambiental do parcelamento. 
 

Ainda conforme esse artigo em seu § 4
o
 “O requerimento de 

autorização de supressão de que trata o caput conterá, no 

mínimo, as seguintes informações: 
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I - a localização do imóvel, das Áreas de Preservação 

Permanente, da Reserva Legal e das áreas de uso restrito, por 

coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de 

amarração do perímetro do imóvel; 

II - a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 

4
o
 do art. 33; 

III - a utilização efetiva e sustentável das áreas já 

convertidas; 

IV - o uso alternativo da área a ser desmatada”.  

Resolução do CONAMA 

nº 001/1986 

Avaliação de Impacto 

Ambiental 

Esta norma considera impacto ambiental como qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade 

dos recursos ambientais. 

Para evitar, corrigir, minimizar ou compensar os efeitos 

adversos sobre o ambiente é necessário identificar os impactos 

e planejar as respectivas medidas de controle, procedimento 

efetuado com a elaboração e apresentação do EIA. 

Resolução do CONAMA 

nº 006/1986 

Modelos de Publicação 

de Pedidos de 

Licenciamento 

Regulamenta o conteúdo das publicações de requerimento e 

recebimento das 3 modalidades de licença ambiental no Diário 

Oficial e nos periódicos. 

Foi realizada a publicação do requerimento da Licença Prévia 

- L.P. nos moldes dessa normativa e nas etapas das Licenças 

de Instalação e de Operação devem também ser seguidos esses 

parâmetros. 

Resolução do CONAMA 

nº 237/1997 

Procedimentos e 

Critérios do 

Licenciamento 

Ambiental 

A construção e o funcionamento de empreendimentos que 

utilizam recursos ambientais e podem ser efetiva ou 

potencialmente poluidores dependem de licenciamento do 

órgão ambiental. 

No anexo I, que relaciona as atividades sujeitas ao 

licenciamento ambiental, figura o parcelamento de solo. 

Logo, a construção e a ocupação do parcelamento de solo 

ITAPOÃ PARQUE são objeto de licenciamento ambiental 

pelo IBRAM, que exigiu a apresentação deste EIA para avaliar 

os impactos ambientais e as medidas de controle dos efeitos 

negativos. 

Resolução do CONAMA 

nº 275/2001 

Código de Cores para 

Coleta Seletiva de 

Resíduos Sólidos 

Estabelece as cores dos recipientes de acondicionamento dos 

resíduos sólidos com vistas à coleta seletiva. 

Durante as obras de instalação e a ocupação do parcelamento 

de solo ITAPOÃ PARQUE deve ser incentivada e promovida 

a coleta seletiva de resíduos, utilizando como referência o 

código de cores, quando couber, para segregar os resíduos 

gerados em relação ao seu tipo. 

Resolução do CONAMA 

nº 307/2002, alterada 

pelas Resoluções do 

CONAMA nº 431/2011 e 

448/2012 

Gestão de Resíduos da 

Construção Civil 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gerenciar 

os resíduos sólidos provenientes da construção civil. 

Essas práticas serão aplicadas durante a etapa de implantação 

do parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE, de forma que os 

resíduos sólidos inevitavelmente gerados durante as obras 

sejam segregados, acondicionados e armazenados para coleta, 

tratamento e destinação final adequada. 
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Resolução do CONAMA 

nº 357/2005, Alterada 

pelas Resoluções do 

CONAMA nº 410/2009 e 

430/2011 

Classificação dos Corpos 

d’Água 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Para o parcelamento objeto deste estudo cabe executar 

programa de monitoramento, o qual é recomendado nesse 

EIA, visando monitorar a qualidade de água do corpo receptor 

diretamente afetado pelo sistema de drenagem pluvial – 

ribeirão Sobradinho, bem como do efluente pluvial na saída da 

última bacia de detenção quanto à drenagem pluvial que será 

interligada ao sistema público já existente, que lança no 

córrego Cachoeirinha, de forma a avaliar as possíveis 

alterações advindas destes lançamentos e buscando-se manter 

a qualidade desses corpos receptores em conformidade com a 

classe II estabelecida pela referida resolução. 

Resolução do CONAMA 

nº 396/2008 

Classificação das Águas 

Subterrâneas 

A classificação das águas subterrâneas indica a sua qualidade e 

os possíveis usos, refletindo diretamente no parcelamento de 

solo ITAPOÃ PARQUE por ser a água subterrânea a fonte 

temporária projetada para extração de água com a finalidade 

de abastecimento público. 

Resolução do CONAMA 

nº 428/2010 

Trata da Autorização do 

Órgão Administrador de 

UC no Âmbito do 

Licenciamento 

Ambiental 

“Art. 1º - O licenciamento de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental que possam afetar UC 

específica ou sua Zona de Amortecimento, assim considerados 

pelo órgão ambiental licenciador, com fundamento em 

EIA/RIMA, só poderá ser concedido após autorização do 

órgão responsável pela administração da UC (...). 

 

(...) §2º Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da 

publicação desta Resolução, o licenciamento de 

empreendimento de significativo impacto ambiental, 

localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do limite da 

UC, cuja ZA não esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao 

procedimento previsto no caput, com exceção de RPPNs, 

APAs e Áreas Urbanas Consolidadas”. 

Considerando que o parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE 

causará impacto direto sobre a APA do São Bartolomeu, o 

GRUPOHAB responsável pelo licenciamento ambiental –

deverá solicitar autorização ao setor do IBRAM, gestor da 

referida APA e das UCs elencadas no Quadro 2, antes da 

emissão da primeira licença. 
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5.2. Legislação Distrital 

Os aspectos legais referentes ao parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE estão apresentados no 

Quadro 4, que trata da legislação distrital. 

 

Quadro 4 – Legislações Distritais aplicadas à atividade de parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE 

ATO LEGAL ABRANGÊNCIA 
DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS RELACIONADOS AO 

EMPREENDIMENTO 

Lei Orgânica 
Constituição do Distrito 

Federal 

Exige para construção e funcionamento de atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. 

O IBRAM determinou a apresentação desse EIA para avaliar 

os impactos ambientais e as medidas de controle com vistas a 

subsidiar a deliberação sobre a concessão das Licenças 

Ambientais, que ocorrerá no âmbito do GRUPOHAB. 

Lei Complementar nº 

803/2009, atualizada pela 

Lei Complementar nº 

854/2012 

Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial – 

PDOT 

O PDOT é o instrumento básico da política territorial e de 

orientação aos agentes públicos e privados sobre a forma de 

ocupação do solo no Distrito Federal. 

A ocupação do vazio urbano, o melhor aproveitamento da 

infraestrutura instalada e a oferta de área habitacional por meio 

de programas habitacionais, visando à implantação do 

parcelamento ITAPOÃ PARQUE, estão em consonância com 

os objetivos do PDOT. As diretrizes urbanísticas propostas 

para o parcelamento e seu Estudo Preliminar Urbanístico 

também estão compatíveis com o disposto no PDOT referente 

à zona urbana em que está inserido (Zona Urbana de Uso 

Controlado II) e tendo em vista o parágrafo único do art. 39 da 

LC 803/2009. 

 

Além disso, o referido parcelamento faz parte da estratégia de 

oferta de áreas habitacionais, conforme inciso XXXIV, art. 1º 

da LC nº 854/2012, que altera o inciso XXVII, art. 135 da LC 

nº 803/2009 – PDOT 

  

O parcelamento também foi enquadrado como ZEIS (Zona 

Especial de Interesse Social), conforme art. 1°, inciso XXXIV, 

parágrafo 1° da LC 854/2012, voltada à formulação de 

programas de habitação social. 

Lei Complementar n° 

827/2010 

Sistema Distrital de 

Unidades de Conservação 

da Natureza – SDUC 

Institui o SDUC, bem como estabelece critérios e normas para 

a criação, implantação, alteração e gestão das UCs no território 

do Distrito Federal. 

O empreendimento não irá impactar diretamente UC distrital – 

APA do São Bartolomeu. 

Lei nº 041/1989 
Política Ambiental do 

Distrito Federal 

Obriga a realização de estudo de impacto ambiental para 

construção, instalação e operação de empreendimentos ou 

atividades potencialmente causadores de significativa 

degradação ao meio ambiente. 

Considerado pelo IBRAM como empreendimento cuja 

construção e funcionamento podem causar significativa 

degradação ao meio ambiente, exigiu-se a elaboração deste 

EIA para possibilitar a análise dos impactos ambientais 

efetivos ou potenciais da atividade do parcelamento de solo. 
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ATO LEGAL ABRANGÊNCIA 
DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS RELACIONADOS AO 

EMPREENDIMENTO 

Lei nº 992/1995 
Parcelamento de Solo 

para Fins Urbanos 

Estabelece os procedimentos para aprovação do parcelamento 

de solo, entre os quais destaca a etapa do licenciamento 

ambiental. 

Lei nº 1.869/1998 

Instrumentos de 

Avaliação de Impacto 

Ambiental 

A avaliação do impacto ambiental de atividades e 

empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente 

poluidores pode ser efetuada com a apresentação do seguinte 

instrumento: EIA. 

A definição do instrumento específico compete ao órgão 

ambiental do Distrito Federal, de acordo com as características 

do empreendimento em processo de licenciamento ambiental. 

O IBRAM exigiu a apresentação deste EIA para avaliar os 

impactos ambientais e as medidas de controle da construção e 

da ocupação do parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE. 

Lei nº 2.725/2001 
Política Distrital de 

Recursos Hídricos 

Institui a Política de Recursos Hídricos e cria o Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito Federal. 

Tem como objetivo promover a utilização racional e integrada 

dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento humano 

sustentável. 

É instrumento da Política Distrital de Recursos Hídricos a 

obtenção de outorga do direito de uso de recursos hídricos, que 

será objeto de requerimento junto à ADASA, tanto para 

lançamento de águas pluviais quanto para perfuração e uso de 

poços tubulares profundos para abastecimento de água 

provisório. 

Lei nº 3.232/2003 
Política Distrital de 

Resíduos Sólidos 

Estabelece os princípios, procedimentos, normas e critérios 

referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, 

coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos no Distrito Federal, visando ao controle da poluição e 

da contaminação, bem como à minimização dos impactos 

ambientais. 

As atividades geradoras de resíduos sólidos são responsáveis 

pelo acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 

tratamento e disposição final, pelo passivo ambiental oriundo 

da desativação de sua fonte geradora e pela recuperação de 

áreas degradadas. 

Portanto, durante a etapa de implantação do parcelamento 

ITAPOÃ PARQUE a construtora deve se responsabilizar pelo 

gerenciamento dos resíduos da construção civil. Ao iniciar sua 

ocupação, os usuários que gerarem volume caracterizado como 

grande devem se responsabilizar pelo manejo de seus resíduos 

sólidos. 

Decreto nº 12.960/1990 

Regulamenta a Política 

Ambiental do Distrito 

Federal 

A instalação e funcionamento de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 

efetiva ou potencialmente poluidores, capazes de causar 

degradação ambiental, dependem de licenciamento ambiental. 

Por ser o parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE um 

empreendimento utilizador de recursos naturais, 

potencialmente poluidor e capaz de degradar o ambiente, a 

CODHAB requereu ao IBRAM a Licença Ambiental para que 

se permita construir e ocupar a poligonal do parcelamento. 

   

   



52 

ATO LEGAL ABRANGÊNCIA 
DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS RELACIONADOS AO 

EMPREENDIMENTO 

Decreto nº 14.783/1993 
Patrimônio Ecológico do 

Distrito Federal 

Define as espécies arbóreo-arbustivas tombadas como 

patrimônio ecológico do Distrito Federal e que são imunes ao 

corte em áreas urbanas. 

Portanto, as árvores existentes na ADA foram inventariadas, 

visando assim se aplicar a compensação florestal por meio do 

plantio de 30 mudas de árvores típicas do Cerrado para cada 

árvore nativa suprimida e de 10 mudas de nativas para cada 

árvore exótica ao Cerrado erradicada devido à implantação do 

parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE. 

Decreto nº 23.585/2003 
Altera dispositivos do 

Decreto nº 14.783/1993 

Define que a erradicação de um espécime nativo ou de um 

espécime exótico, acarretará ao seu responsável, a 

obrigatoriedade do plantio de 30 (trinta) e 10 (dez) mudas, 

respectivamente, de espécies nativas, podendo essa 

quantidade, a critério do órgão ambiental, ser reduzida em até 

50% (cinquenta por cento), desde que a compensação seja 

revertida em benefício do meio ambiente, dos Parques 

Ecológicos e de Uso Múltiplo e das UCs do Distrito Federal na 

forma de prestação de serviço, doação de equipamento e/ou 

execução de obras por intermédio de acordo formal. 

Desta forma, até 50% da compensação florestal definida para o 

empreendimento, a partir do inventário efetuado na ADA, 

poderá ser convertida, desde que autorizada pelo órgão 

ambiental, em benefício do meio ambiente, dos Parques 

Ecológicos e de Uso Múltiplo e das UCs do Distrito Federal na 

forma de prestação de serviço, doação de equipamento e/ou 

execução de obras. 

Decreto nº 28.864/2008 
Regulamenta a Lei nº 

992/1995 

O art. 14 dispõe que o licenciamento ambiental deve obedecer 

à legislação pertinente e, sempre que possível, os estudos 

ambientais devem ser realizados e examinados 

concomitantemente aos estudos e projetos urbanísticos. 

Resolução ADASA nº 

350/2006 

Outorga do direito de uso 

dos recursos hídricos em 

corpos de água 

Estabelece os procedimentos gerais para requerimento e 

obtenção de outorga do direito de uso dos recursos hídricos em 

corpos de água de domínio do Distrito Federal e em corpos de 

água delegados pela União e Estados. 

 

O empreendimento já possui outorga prévia para perfuração de 

um poço tubular, e solicitará as demais outorgas prévias 

conforme a quantidade necessária de poços a serem perfurados 

para abastecimento de água do parcelamento, em caráter 

provisório. Posteriormente, serão solicitadas as outorgas de 

uso desses poços conforme a fase do empreendimento e a 

necessidade de seu uso. 

Resolução ADASA nº 

009/2011 
Outorga de Lançamento 

Estabelece os procedimentos gerais para requerimento e 

obtenção de outorga de lançamento de águas pluviais em 

corpos hídricos de domínio do Distrito Federal. 

O projeto de concepção de drenagem pluvial desenvolvido 

para o parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE prevê a 

realização de 01 lançamento, em consonância com o disposto 

na referida resolução quanto à vazão máxima de lançamento 

de 24,4 L/s x ha. Além disso, prevê as bacias de qualidade e 

quantidade de forma a atender a referida resolução. 
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EMPREENDIMENTO 

Instrução Normativa do 

IBRAM n° 76/2010 

Cálculo da Compensação 

Ambiental  

Estabelece procedimentos para o cálculo da Compensação 

Ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental negativo e não mitigável, licenciados pelo IBRAM, 

conforme instituído pelo art. 36 da Lei Federal nº 9.985, de 

18/07/2000. 

Deverá ser calculada compensação ambiental para o 

empreendimento objeto deste estudo, porém em sua fase de 

instalação. 
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

6.1. Áreas de Influência 

 

6.1.1. Área Diretamente Afetada – ADA 

Para definição da ADA foi considerada a poligonal do projeto do parcelamento, a qual possui 250 

hectares e abrange Área de Parcelamento Futuro – APF e áreas onde serão criados os lotes para 

ocupação urbana, em que estão previstos espaços livres de uso público – ELUP (praças, parque linear, 

áreas livres de uso comum destinadas a atividades de lazer, esportes e contemplativas) e usos 

residencial (multifamiliar), comercial, prestação de serviços, institucional, industrial, equipamentos 

públicos comunitários – EPCs, equipamentos privados, equipamentos públicos urbanos. 

 

Também foram consideradas as faixas de domínio da rodovia DF-001 e da vicinal VC-263, uma vez 

que estas contribuem para o sistema de drenagem pluvial do parcelamento, bem como a faixa de 

domínio da DF-001 sofrerá interferências do sistema viário do empreendimento, para interligação deste 

com a referida rodovia.  

 

A rodovia DF-001 faz parte do Grupo I das faixas de domínio, de acordo com o Decreto Distrital nº 

27.365/2006, para esse Grupo a faixa de domínio é de 130 metros, dividida simetricamente em relação 

ao eixo do canteiro central. A parte leste da faixa de domínio da DF-001 delimita o parcelamento à 

oeste. Quanto à vicinal VC-263, esta faz parte do Grupo IV das faixas de domínio, em que a faixa é de 

40 metros. Esta faixa delimita o parcelamento ao norte. 

 

Desta forma, a ADA abrange a poligonal do projeto do parcelamento e as faixas de domínio da rodovia 

DF-001 e da vicinal VC-263. Para sua delimitação cartográfica foi utilizada a poligonal constante dos 

Editais de Chamamento nº 04 e 05 de 2012, totalizando 271,80 hectares. 

 

A ADA está limitada ao sul por via local da ARIS Itapoã; à oeste pela rodovia DF-001; ao norte, pela 

vicinal VC-263, que faz a interligação entre as rodovias DF-001 e DF-440; e à leste pela ARIS Itapoã 

(na porção sul) e por área sem ocupação (porção norte), definida como zona de uso restrito – ZUR, 

conforme o atual rezoneamento da APA do São Bartolomeu (Mapa 16 – Carta Imagem, Tomo III). 
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 Uso Atual na ADA 

Esse item descreve detalhadamente os usos existentes na ADA, de forma a propiciar melhor avaliação 

dos impactos ambientais a serem gerados pela proposta de uso e ocupação pretérita apresentada por 

meio do Estudo Preliminar Urbanístico do ITAPOÃ PARQUE. 

 

A identificação do uso atual do solo na ADA baseou-se em atividades de geoprocessamento, com a 

digitalização, análise e interpretação de imagens aéreas e a realização de visitas em campo para a 

identificação dos componentes naturais e urbanizados, sendo utilizado o Mosaico Aerofotogramétrico – 

2009 em escala 1:4.000 e a chave de identificação adaptada de Ribeiro & Walter, 2008, 

respectivamente, este último para classificação das fitofisionomias encontradas na ADA. 

 

A caracterização da ADA apontou a presença de 08 (oito) grandes classes de utilização de solo, 

conforme observado no Mapa 12 – Uso, Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal – ADA (Tomo III) 

e que são discriminados no Quadro 5, com as respectivas áreas. 

 

Quadro 5 – Área de abrangência, em hectares, das classes de uso de solo na ADA 

CLASSIFICAÇÃO DE USO DO SOLO ÁREA (ha) 

Área Degradada 17,81 

Cerrado Denso 18,87 

Cerrado Ralo 119,73 

Cerrado Típico 88,68 

Edificações 1,38 

Gramíneas Exóticas 22,50 

Vegetação Arbórea 1,53 

Via 1,31 

TOTAL 271,8 

 

Foi identificada a predominância da classe cerrado ralo e antropizado, com a ocupação de 44,05% da 

ADA, conforme Figura 7. Somado à classe de uso denominado cerrado típico, essas duas 

fitofisionomias do Cerrado abrangem mais de 80% da ADA. A vegetação é predominantemente 

arbórea e arbustiva nos mosaicos preservados, com áreas de transição para indivíduos de pequeno 

porte, isolados e entremeados a gramíneas nativas e exóticas ao Cerrado. 
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Figura 7 – Percentual de classes de uso de solo existentes na ADA. 

 

6.1.2. Área de Influência Direta – AID 

 

AID – Meios Físico e Biótico 

Para definição da AID dos meios físico e biótico foram consideradas as delimitações físicas, como 

topografia, a possibilidade de encaminhamento dos efluentes sanitários para a Estação de Tratamento 

de Esgoto – ETE Paranoá, a qual se encontra inserida na unidade hidrográfica do lago Paranoá, bem 

como as bacias de drenagem dos córregos Capoeira do Bálsamo, Tamanduá e Cachoeirinha, e parte da 

bacia do ribeirão Sobradinho e do rio Paranoá, que apresentam remanescentes de vegetação do bioma 

Cerrado e consequentemente maior possibilidade de ocorrência de espécies de fauna silvestre, ao 

mesmo tempo em que servem como corredores ecológicos, além disso, o ribeirão Sobradinho e o 

córrego Cachoeirinha poderiam ser corpos receptores do sistema de drenagem pluvial do 

empreendimento, tendo em vista divisor de águas no terreno. 

 

Cabe destacar que a AID abrange parte das APAs da bacia do lago Paranoá, rio São Bartolomeu e 

Planalto Central. 

 

Desta forma, a AID está delimitada a Oeste pelas bacias de drenagem dos córregos Capoeira do 

Bálsamo e Tamanduá, pela margem do lago Paranoá até sua barragem; ao Sul pelo rio Paranoá até o 

exutório do córrego Cachoeirinha; a Leste pelo ribeirão Sobradinho, a partir da rodovia de DF-440, até 

a confluência com o córrego Capão da Erva, pelo próprio Capão da Erva, pelo limite leste da bacia de 

drenagem do córrego Cachoeirinha até o exutório deste; ao Norte pelo limite da bacia de drenagem do 

córrego Capoeira do Bálsamo, pelo afluente do ribeirão Sobradinho e pelo próprio ribeirão Sobradinho 

até a rodovia DF-440 (Mapa 14 – Áreas de Influência – Meios Físico e Biótico, Tomo III). 
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 Uso Atual na AID 

O Mapa 13 – Uso, Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal – AID (Tomo III) e Quadro 6 representa 

as classes de recobrimento do solo na AID referente aos meios bióticos e físico, vetorizadas nos 

Sistemas de Informações Geográficas ArcGIS. Foram identificadas 13 classes (tipos) de recobrimento 

do solo, onde as quatro primeiras, nesta ordem, (formação savânica, vegetação antropizada, área rural e 

área urbana) perfazem mais de 74% da AID. 

 

Quadro 6 – Uso e ocupação do solo na AID 

TIPO DE USO ÁREA (ha) PORCENTAGEM (%) 

Estação de Tratamento de Esgoto 25,48 0,31 

Pomar 55,18 0,67 

Parque Urbano 57,51 0,70 

Água 6,61 0,08 

Área Degradada 143,52 1,74 

Área Rural 1.264,08 15,35 

Área Urbana 1.124,30 13,65 

Formação Campestre 256,66 3,12 

Formação Florestal 425,08 5,16 

Formação Savânica 1.894,09 23,00 

Silvicultura I 888,41 10,79 

Silvicultura II 267,18 3,24 

Vegetação Antropizada 1.827,76 22,19 

TOTAL 8.236 100 

 

AID Meio Antrópico 

Foi considerada como AID a Região Administrativa do Itapoã, RA XXVIII, na qual o empreendimento 

está inserido e que sofrerá impactos diretos negativos e positivos com relação ao meio antrópico (Mapa 

15 – Áreas de Influência – Meio Antrópico, Tomo III). 

 

 

6.1.3. Área de Influência Indireta – AII 

 

AII – Meios Físico e Biótico 

A AII foi definida como as unidades hidrográficas do ribeirão Sobradinho e do rio Paranoá, tendo como 

base o Mapa Hidrográfico do Distrito Federal (SEMARH/ADASA, 2011), a AID dos meios físico e 

biótico e a bacia hidrográfica como unidade de análise, planejamento e gestão ambiental (Mapa 14 – 

Áreas de Influência – Meios Físico e Biótico, Tomo III). 
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AII – Meio Antrópico 

A AII abrange as Regiões Administrativas do Paranoá, Lago Sul e Lago Norte, uma vez que a 

população da RA Itapoã se dirige a essas outras RAs para suprir necessidades relacionadas ao meio 

antrópico, como empregos, prestação de serviços e serviços públicos que a RA do Itapoã não consegue 

atender, seja pela escassez seja pela qualidade dos serviços (Mapa 15 – Áreas de Influência – Meio 

Antrópico, Tomo III). 

 

6.2. Meio Físico 

 

6.2.1. Geologia 

De acordo com ZEE-DF (2012), a configuração das rochas que ocorrem no Distrito Federal é atribuída 

aos grupos Canastra, Paranoá, Araxá e Bambuí, contribuindo, respectivamente, com 15%, 65%, 5% e 

15% da área total do DF. Estas unidades lito-estratigráficas são limitadas por superfícies de 

cavalgamentos regionais denominados Sistema de Cavalgamento Paranã (Grupo Paranoá sobre Grupo 

Bambuí), Sistema de Cavalgamento São Bartolomeu (Grupo Canastra sobrepondo os grupos Paranoá e 

Bambuí), Sistema de Cavalgamento Descoberto (Grupo Araxá sobre Grupo Paranoá). Para os grupos 

Canastra e Paranoá propõe-se idades de formação de 1.200 a 900 milhões anos enquanto os grupos 

Bambuí e Araxá foram originados entre 800 e 570 milhões de anos. Os quatro conjuntos litológicos 

apresentam contexto tectônico regional e de ambientes de formação mais complexos e não serão 

tratados com evidência neste trabalho. 

 

Área Diretamente Afetada – ADA 

A partir da interpretação de dados de campo das áreas de afloramentos rochosos e do conhecimento do 

Mapa Geológico do Distrito Federal, constatou-se que a ADA é constituída por litotipos pertencentes 

aos Grupos Paranoá (MNPpq3 e MNPpr3) conforme Mapa 05 – Geológico (Tomo III) e Quadro 7 

abaixo. 

 

Ressalta-se que o Mapa 05 – Geológico (Tomo III), que abrange a ADA e AID, foi elaborado em 

escala de 1:100.000 com base no Inventário Hidrogeológico dos Recursos Hídricos Superficiais do 

Distrito Federal de 1998. 
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Quadro 7 – Unidades geológicas que abrangem a ADA e AID
 

GRUPO GEOLÓGICO UNIDADE GEOLÓGICA 

Canastra MNPcf * 

Paranoá 

MNPpr4 * 

MNPpq3 

MNPpr3 

* Nota: As descrições das unidades geológicas MNPpq4 e MNPpcf encontram-se na AID. 

 

 MNPpq3 – Quartzito Médio 

Segundo Campos (2004), esta unidade é composta por quartzitos finos a médios, brancos ou rosados, 

silicificados e intensamente fraturados. Apresentam estratificações cruzadas variadas e mais raramente 

marcas onduladas. Sustenta o relevo de chapadas elevadas em cotas superiores a 1.200 metros. Vale 

ressaltar que a Unidade MNPpq3 presente não aflora na superfície da ADA devido à espessa cobertura 

de solo.  

 

A exposição dessa unidade foi visualizada na AID (Foto 1), pois a parte da ADA composta pelo 

quartzito está aterrada. 

 

 

Foto 1 – Afloramento de quartzito médio. 

Localização: 204.343 E / 8.259.581 N. 
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 MNPpr3 – Metarritmito Arenoso 

Segundo Freitas-Silva & Campos (1998) esta unidade corresponde a um metarritmito arenoso, 

caracterizado por intercalações de bancos decimétricos a métricos de quartzitos finos, brancos e 

laminados com camadas de materiais pelíticos (compostos por metassiltitos e ardósias) com cores cinza 

escuros quando frescos e, passam para tons rosados e a avermelhados, quando próximos à superfície. A 

Unidade MNPpr3 não aflora na superfície da ADA devido à espessa cobertura de solo. 

 

Área de Influência Direta – AID 

 

 MNPpr4 – Metarritmito Argiloso 

Esta unidade é composta por intercalações de materiais sílticos e argilosos além de delgados estratos de 

quartzitos finos rosados a avermelhados. Os níveis arenosos apresentam estruturas do tipo laminações 

cruzadas, laminações truncadas por ondas e hummockys. Esta unidade apresenta espessuras variando de 

100 a 150 metros (FREITAS-SILVA & CAMPOS, 1998). 

 

 MNPcf – Carbonato Filito 

Freitas-Silva & Dardenne (1994) abordaram a estratigrafia regional do Grupo Canastra, que é composta 

por sericita filitos, clorita filitos, calcifilitos, quartzo-sericita filitos com lentes e níveis de quartzitos, 

metarritmitos e raras lentes de mármores finos próximos à base da sequência.  Os mencionados autores 

apresentam a definição mais atualizada do grupo, que se subdivide em três formações: Formação Serra 

do Landim, unidade basal; Formação Paracatu, unidade intermediária; e Formação Chapada dos Pilões. 

 

A unidade MNPcf é composta por carbonato filito e correlacionável com as formações Serra do 

Landim e Paracatu, que são  constituídas por margas e lentes de calcário que gradam para calci-filitos e 

calci-xistos. 

 

Área de Influência Indireta – AII 

A geologia da AII foi determinada com base em dados secundários, onde foram identificadas as 

mesmas unidades geológicas pertencentes à ADA e a AID. Além das Unidades Ardósia e Psamo-

Pelito-Carbonatada. 

 

 MNPpa – Ardósia 

Esta unidade é constituída por um expressivo conjunto de ardósias homogêneas de cor cinza 

esverdeada, que passam a tons vermelhos característicos com a alteração intempérica e por ocasionais 

lentes irregulares de quartzitos, que ocupam varias posições estratigráficas (CAMPOS, 2004 e 

FREITAS & CAMPOS, 1998). 
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 Unidade MNPppc – Psamo-Pelito-Carbonatada 

Esta unidade é composta por lentes de metacalcários, camadas e lentes de quartzitos pretos e grossos 

interdigitados com metassiltitos e metargilitos com cores amareladas, que passam a tons rosados 

quando alterados (CAMPOS, 2004). Segundo Freitas & Campos (1998) as lentes de mármores finos 

podem conter estruturas algais do tipo estromatólitos colunares e cônicos. Sua espessura varia de 120 a 

150 metros. 

 

6.2.2. Geomorfologia 

O Distrito Federal situa-se em uma das porções mais elevadas do Planalto Central, que, segundo King 

(1956) e Braun (1971), apud Martins & Baptista (2008) corresponde às remanescentes dos 

aplainamentos resultantes dos ciclos de erosão Sul-americano e Velhas, desenvolvidos entre o Terciário 

Médio e Superior respectivamente. 

Segundo Ab’saber (1977), as características geomorfológicas da paisagem, no domínio morfoclimático 

do cerrado, resultam de prolongada interação de regime climático tropical semi-úmido com fatores 

litológicos, edáficos e bióticos. 

 

A compartimentação geomorfológica do DF abrange dois pediplanos, superfícies residuais de 

aplainamento nas cotas mais elevadas, depressões interplanálticas e planícies (CODEPLAN, 1984). 

 

A compreensão da evolução geomorfológica se faz pela determinação dos sistemas morfodinâmicos e 

da compartimentação geomorfológica para região de estudo. No DF a paisagem é compartimentada 

pelo controle lito-estrutural, sendo as feições mais marcantes o Domo de Brasília e as bacias estruturais 

onde se localizam os vales do rio São Bartolomeu (rochas do Canastra), do rio Descoberto (rochas do 

Araxá) e o Vale do rio Maranhão (porções carbonáticas do PPC do Paranoá). 

 

Segundo a compartimentação geomorfológica proposta por Martins (1998), considera a organização 

das características descritivas do relevo em função da altimetria e declividade, individualizando cinco 

compartimentos: Chapadas Elevadas, Rebordos, Escarpas, Planos Intermediários e Planícies. 

 

 Chapadas Elevadas 

Representam 20,41 % dos compartimentos identificados no DF. Os solos predominantes são 

representados por latossolos espessos. São entendidos como superfícies de topos aplainados mais 

elevadas dentro da região do DF, sendo sustentada por quartzitos do Grupo Paranoá (Unidade Q3), 

formando a Chapada da Contagem e do Pipiripau. 
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 Rebordos 

São definidos como áreas de transição entre os residuais de aplainamento associados a couraças 

lateríticas e compreendem a 11,72% dos compartimentos no DF. Delineiam grande parte dos limites 

entre outros compartimentos, individualizando as Chapadas Elevadas e Planos Intermediários, assim 

como Escarpas e Planícies. 

 

 Escarpas 

São definidas como ruptura brusca do relevo, identificando-se, no DF, áreas contínuas com a presença 

dessa feição, como nas porções de contato entre o Domo de Brasília e áreas dissecadas das bacias mais 

significativas, destacando a porção norte do DF. Representam 3,91% das áreas representativas. 

 

 Planos Intermediários 

Representam 43,31% dos compartimentos geomorfológicos no DF. São entendidos como superfícies 

residuais de aplainamento que foram dissecadas pela atuação dos principais rios da região. Definem 

porções planas extensivamente distribuídas na região, localizada em áreas intermediárias às Chapadas 

Elevadas e limitadas por Rebordos e Escarpas. 

 

 Planícies 

Representam 19,42% dos compartimentos correspondendo à determinada superfície limitada pelos 

principais rios da região e pelos Planos Intermediários, em áreas com cotas inferiores, associadas às 

calhas de drenagem dos cursos d’água mais significantes do DF. 

 

Área Diretamente Afetada – ADA 

Conforme se observa no Mapa 08 – Geomorfológico (Tomo III) e na proposta de compartimentações 

geomorfológicas do DF pela CODEPLAN (1994), a ADA se localiza no Pediplano Brasília, com cotas 

que variam de 950 a 1.200 m. 

 

Os trechos geomorfológicos da área do levantamento são modelados, em sua maioria, sobre o Quartzito 

Médio (Q3) e, minoritariamente, sobre o Metarritmito Arenoso (R3) e apresentam relevo suave 

ondulado nos domínios de latossolo. Sob o ponto de vista geomorfológico, não há impedimentos para a 

implantação e operação do parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE. 
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Área de Influência Direta – AID 

As compartimentações geomorfológicas presentes na AID estão descritas abaixo e ilustradas no Mapa 

08 – Geomorfológico (Tomo III). O citado mapa, referente à ADA e AID, foi elaborado em escala de 

1:300.000 a partir do Atlas do Distrito Federal confeccionado pela CODEPLAN em 1994. 

 

 O Pediplano Contagem-Rodeador apresenta cotas mais elevadas, entre 1.200 a 1.400 m. Essas 

áreas são representadas por chapadas, chapadões e interflúvios tabulares. 

 O Pediplano de Brasília está embutido no Pediplano Contagem-Rodeador, ocupa uma extensa 

área, com cotas que variam de 950 a 1.200 m; 

 Depressões Interplanálticas e o Planalto Dissecado do Alto Maranhão abrangem áreas menores e 

mais baixas que os outros compartimentos, com altitudes entre 800 a 950 metros; 

 As planícies aluviais e alveolares correspondem às áreas mais baixas e de formações mais 

recentes. 

 

Área de Influência Indireta – AII 

A geomorfologia da AII foi determinada com base em dados secundários, onde foram identificadas as 

mesmas compartimentações geomorfológicas pertencentes à AID.  

 

6.2.3. Hidrogeologia 

O estudo da água subterrânea, além de tratar do fluxo em formações saturadas, inclui o movimento da 

água em meios não saturados, nos quais a distribuição de umidade constitui papel importante no ciclo 

hidrológico e em muitos processos geológicos (FEITOSA & MANOEL FILHO, 1997). 

 

O Distrito Federal está situado, no contexto brasileiro, na denominada Província Hidrogeológica do 

Escudo Central, a qual inclui parcialmente a Faixa de Dobramentos Brasília e se estende para Norte 

/Noroeste, ocupando a Faixa de dobramentos Paraguai/Araguaia e a parte sul do Cráton Amazônico. 

Esta Província é amplamente dominada por aquíferos fraturados cobertos por mantos de intemperismo 

(solos e rochas alteradas) com características físicas e espessuras variáveis (CAMPOS, 2004). 

 

O polígono do Distrito Federal está situado em um alto regional que não apresenta grandes drenagens 

superficiais, sendo um divisor natural de três grandes bacias hidrográficas. Por isso, as águas 

subterrâneas têm funções estratégicas na manutenção de vazões dos cursos superficiais e no 

abastecimento de núcleos rurais, urbanos e condomínios situados fora do Sistema Integrado de 

Abastecimento da CAESB ou ainda em áreas onde não existem sistemas alternativos de captação de 

pequenas drenagens. 
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A ADA, segundo Freitas-Silva & Campos (1998), contempla o sistema aquífero Paranoá, que é 

dividido em cinco subsistemas (S/A, A, R3/Q3, R4 e PPC), no caso do terreno em questão, somente foi 

identificado o subsistema R3/Q3. 

 

Em estudos hidrogeológicos comumente se classificam as unidades geológicas de acordo com a 

importância das rochas para os aquíferos, em função das suas propriedades intrínsecas (porosidade e 

permeabilidade), condições de ocorrência (extensão, espessura e estrutura) e explotabilidade (fácil 

regular ou difícil) (GONÇALVES et al., 2007). 

 

Em hidrogeologia costuma-se, conforme as características hidrogeológicas similares, dividir os 

aquíferos da região em estudo nos domínios poroso e fraturado. 

 

 Domínio Poroso 

Os aquíferos do domínio poroso estão associados ao manto de intemperismo, no qual a água está 

armazenada nos espaços intergranulares dos materiais constituintes (solos e saprólitos) (GONÇALVES 

et al., 2007). 

 

Segundo Gonçalves et al. (2007) os aquíferos porosos são armazenadores de água e possuem 

importante papel no processo de recarga do aquífero. Freitas-Silva & Campos (1998) propõem quatro 

sistemas baseado na condutividade hidráulica e espessuras dos solos, são eles P1, P2, P3 e P4. Os 

sistemas são descritos no Quadro 8 e estão apresentados em ordem decrescente de importância 

hidrogeológica.  

 

Quadro 8 – Caracterização dos sistemas de aquíferos do domínio poroso no Distrito Federal e entorno 

Sistema Solos Predominantes 
Condutividade 

Hidráulica (m/s) 

Espessuras médias 

– Total/Saturada 

(m) 

Unidade Subjacente 

P1 
Latossolo vermelho e 

Neossolo quartzarênico 
10

-6 
a 10

-4 
> 20/10 

Grupo Paranoá (Q3, 

R3, S). 

P2 Latossolo vermelho-amarelo 10
-7

 a 10
-6

 >20/>10 
Paranoá (A e S), 

Canastra e Bambuí. 

P3 Nitossolo 10
-7

 a 10
-8

 10 a 5/variável Paranoá (PPC e R4). 

P4 
Cambissolo e Neossolo 

litólico 
Muito baixa 

Pouco metros/muito 

raso a ausente 

Paranoá (A, R4, 

PPC), Araxá e 

Canastra 

Fonte: Adaptado de Campos e Freitas-Silva (1998) e Souza e Campos (2001). 



65 

 Domínio Fraturado 

Segundo Campos (2004), os aquíferos do domínio fraturado são caracterizados pelos meios rochosos, 

onde os espaços ocupados pela água são representados por descontinuidades planares, ou seja, planos 

de fraturas, microfraturas, diáclases, juntas, zonas de cisalhamento e falhas. 

 

Esses aquíferos do domínio fraturado são livres ou confinados, de extensão lateral variável, 

anisotrópicos e heterogêneos, compondo o sistema de águas subterrâneas profundas, por estarem 

restritos a zonas que variam de alguns metros a centenas de metros. 

 

Os parâmetros hidrodinâmicos deste domínio são muito variáveis em função do tipo de rocha e, 

inclusive, variando significativamente em um mesmo tipo litológico, sendo a densidade das 

descontinuidades do corpo rochoso o principal fator que controla a condutividade hidráulica desses 

aquíferos. 

Esse domínio é dividido em quatro conjuntos distintos, denominados de sistemas aquíferos Paranoá, 

Canastra, Araxá e Bambuí. O sistema Paranoá foi subdividido nos subsistemas S/A, A, R3/Q3, R4 e 

PPC. 

 

A recarga dos aquíferos do domínio fraturado ocorre através do fluxo vertical e lateral de águas de 

infiltração a partir da precipitação pluviométrica. A morfologia da paisagem é importante fator 

controlador das principais áreas de recargas regionais (CAMPOS, 2004). 

 

Área Diretamente Afetada – ADA 

Na ADA existem dois domínios distintos: as águas subterrâneas profundas e as águas subterrâneas 

rasas, respectivamente, atribuídas aos aquíferos dos domínios fraturado e poroso. 

 

A ADA, segundo Freitas-Silva & Campos (1998), contempla o sistema aquífero Paranoá, que é 

dividido em cinco subsistemas (S/A, A, R3/Q3, R4 e PPC), no caso do terreno em questão, somente foi 

identificado o subsistema R3/Q3. Conforme Mapa 6 – Hidrogeológico (Tomo III), na ADA ocorre os 

sistemas P1 (domínio poroso), desenvolvido sobre o subsistema R3/Q3 – intercalações de quartzito e 

metassiltito (R3) e unidade quartzito (Q3) (domínio fraturado). 

 

O sistema P1 caracteriza aquíferos do tipo intergranulares contínuo, livres, de grande extensão lateral, 

com importância hidrogeológica local relativa elevada. Assim, representa o sistema com maior risco 

natural à contaminação por diversos tipos de poluentes potenciais (ZEE-DF, 2012). 
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O subsistema R3/Q3 apresenta importância hidrogeológica relativa local muito alta, com média de 

vazões de 12.200 L/h, associada a uma incidência muito baixa de poços secos, condutividade hidráulica 

média de 1,6 x 10
-6

, alta ocorrência de poços com vazões maiores que 20.000 L/h e suas águas têm 

excelentes qualidades físico-químicas. Ocupa uma área de 25% do Distrito Federal, o que aumenta sua 

importância local (ZEE-DF, 2012). O citado aquífero pode ser classificado também como um 

reservatório subterrâneo fraturado, anisotrópico, livre ou confinado, descontínuos, vinculados a 

metassedimentos areno-argilosos de baixo grau metamórfico e apresenta grande importância 

hidrogeológica local. 

 

Área de Influência Direta – AID 

O comportamento hidrogeológico na AID apresenta dois domínios distintos: as águas subterrâneas 

profundas e as águas subterrâneas rasas, respectivamente, atribuídas aos aquíferos dos domínios 

fraturado e poroso, conforme Mapa 06 – Hidrogeológico (Tomo III), elaborado em escala de 

1:100.000 a partir do inventário hidrogeológico dos recursos hídricos superficiais do Distrito Federal de 

1998. 

 

 Domínio Poroso 

As características pedológicas e geológicas dos sistemas do domínio poroso presentes na AID estão 

expostas no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Caracterização simplificada dos 3 sistemas do domínio poroso na AID do empreendimento 

SISTEMA 
SOLOS 

PREDOMINANTES 

UNIDADES GEOLÓGICAS 

SUBJACENTES 

ESPESSURA DA ZONA 

SATURADA MÉDIA 

P1 

Latossolos vermelho-

amarelos de textura 

arenosa. Areias 

quartzosas. 

Q3, R3 e R4. 10 m 

P3 

Latossolos vermelhos e 

argilosos. Localmente 

Cambissolos 

R4. Porções do Grupo Canastra. < 15m 

P4 
Cambissolos litólicos e 

Litossolos rasos. 
Grupo Canastra. Solos rasos. 

Fonte: Souza & Campos, 2001 (adaptado). 

 

 Domínio Fraturado 

Segundo Souza & Campos (2001), adaptado, o domínio Fraturado da AID é dividido conforme 

Quadro 10 abaixo. 
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Quadro 10 – Classificação dos sistemas e subsistemas aquíferos do domínio fraturado na AID 

SISTEMA SUBSISTEMA VAZÃO MÉDIA (l/h) LITOLOGIA PREDOMINANTE 

Paranoá 
Q3/R3 12.200 

Quartzitos (Q3) e intercalações de quartzitos e 

metassiltitos (R3) 

R4 6.100 Solos Rasos. 

Canastra F 7.500 Filitos 

Fonte: Souza & Campos, 2001 (adaptado). 
 

Área de Influência Indireta – AII 

As características hidrogeológicas da AII são semelhantes as da AID, sendo ambas compostas pelos 

mesmos sistemas dos domínios poroso e fraturado, além do domínio poroso P2 e dos subsistemas A e 

S/A do domínio fraturado. 

 

 Ensaios de Infiltração 

Os métodos de infiltração in situ têm como principal característica avaliar a infiltração da água 

verticalmente, possibilitando a avaliação do potencial superficial dos solos à recarga nos períodos de 

excedente hídrico (GASPAR et al, 2007). Foram utilizados os métodos: anéis concêntricos para o 

ensaio de infiltração superficial e open end hole para ensaio de infiltração em profundidade. 

 

Estes dois métodos foram realizados simultaneamente em cada um dos três pontos situados na área em 

estudo. A localização dos pontos teve como objetivo abranger os diferentes comportamentos do 

Latossolo em áreas mais e menos preservadas. 

 

Tais métodos serão melhores detalhados em seguida. O Mapa 11 – Risco à Contaminação das Águas 

Subterrâneas (Tomo III) mostra a localização dos ensaios de infiltração na ADA e respectivas classes 

de solos. 

 

a) Anéis Concêntricos 

A primeira etapa consiste em cravar os cilindros metálicos na superfície do solo, golpeando-os com 

uma estaca de madeira, até uma profundidade “I”. É importante que os golpes sejam bem distribuídos 

ao longo do perímetro do cilindro para evitar uma deformação desigual do solo. Para verificar se os 

cilindros foram cravados o mais horizontalmente possível utiliza-se um nivelador (Figura 8A). 

 

Nesse tipo de infiltrômetro a água é adicionada nos dois compartimentos do anel, sendo que a função 

do anel externo é evitar a horizontalidade do movimento da água no solo (Figura 8D). Dessa forma, o 

anel externo deve ser preenchido antes de adicionar água no cilindro interno e ter o nível d’água sempre 

acima do nível no anel interno para garantir que a água do anel interno infiltrará verticalmente (Figura 

8C). 
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Ao se preencher o cilindro interno (Figura 8B) é medido o valor h0, sendo registrado no instante t0. 

Após o decorrer de um tempo tf é medida a altura hf. 

 

  

 

 

Figura 8 – (A) Nivelamento dos anéis concêntricos para que o experimento seja o mais preciso possível. (B) 

Cilindro preenchido por água. (C) Rebaixamento do nível da água no cilindro interno. Nível externo sempre 

acima do nível interno. (D) Desenho esquemático dos anéis cilíndricos, as setas indicam o fluxo d’água no 

anel interno exclusivamente vertical. 

Localização: 201.770 E / 8.257.943 N.  

 

Durante a execução do ensaio, a água infiltrada no solo a partir do compartimento externo apresenta 

uma tendência natural de fluir vertical e lateralmente. A saturação do solo nas porções imediatamente 

abaixo do compartimento externo permite que a água infiltrada a partir do compartimento interno 

infiltre predominantemente na direção vertical. Com a trena é medida a altura da coluna d'água, 

somente do compartimento interno, no tempo inicial e final. 

 

Para evitar que ocorra infiltração com componente lateral a partir do compartimento interno, é 

necessário vistoriar constantemente o nível da água no compartimento externo, que deve sempre 

apresentar um nível d'água mais elevado que o do compartimento interno (SOUZA & CAMPOS, 

2001). 

D 

A 

C 

B 



69 

A estimativa da condutividade hidráulica vertical é realizada através da aplicação da Equação: 

 

 0. .ln /v

t

hI
k U m s

t h




 

 

 

Sendo: 

KV – condutividade hidráulica vertical; 

U – fator de correção (1/60.000); 

I – profundidade cravada pelo cilindro (mm); 

h0 – coluna de água inicial (mm); 

ht – coluna de água final (mm); 

t – tempo de ensaio (min.). 

 

Os dados adquiridos no campo foram usados para obter a estimativa do coeficiente hidráulico em 

superfície (Kv). O Quadro 11 contém os valores calculados de Kv em cada ensaio. 

 

Quadro 11 – Valores calculados de coeficiente hidráulico superficial (Kv), nos ensaios utilizando o método dos 

anéis concêntricos e suas localizações 

ENSAIO Kv (m/s) LOCALIZAÇÃO 

1 1,50x10
-4

 201.770 E / 8.257.943 N 

2 7,41x10
-6 

201.908 E / 8.256.967 N 

3 8,07x10
-5 

201.222 E / 8.259.289 N 

 

a) Open end Hole 

Os ensaios do tipo open end hole, utilizados para a avaliação da condutividade hidráulica vertical (Kv) 

nas profundidades de 50, 100, 150 e 200 cm, por meio da utilização de poços de observação feitos com 

escavadeiras e revestidos por tubos de PVC liso com raio de 50 cm, cravados no fundo para evitar a 

perda de água entre o tubo e a parede do solo. O objetivo de cravar os tubos no solo é garantir que a 

área de infiltração seja restrita ao fundo do poço. A Figura 9 exemplifica como é realizado o ensaio de 

infiltração open end hole. 

 

Com a utilização de uma trena mediu-se a profundidade (H) de cada cano (do fundo até a boca do 

cano). Cada cano foi então preenchido com água até uma altura inicial (h0). A água infiltra pelo fundo e 

o nível da água diminui gradativamente até uma altura final (hf). O tempo em que a água levou de h0 até 

hf foi criteriosamente medido com um cronômetro digital. 
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A estimativa da condutividade hidráulica em profundidade é realizada aplicando-se a seguinte equação: 

 

0.2,303.lg
4.

v

t

hr
k

t h




 

 

 

Sendo: 

kv – condutividade hidráulica (m/s); 

r – raio do tubo (m); 

∆t – intervalo de tempo do ensaio (s); 

h0 – coluna de água inicial (m); 

ht – coluna de água final (m). 

 

  

 

 

50cm

100 cm

150cm 200 cm

Ensaio de Infiltração “in situ” 

Entrada de água

Saída da água

Superfície do terreno

 

Figura 9 – (A) Perfuração do solo com trado manual. (B) Disposição prática de arranjo de tubos PVC. (C) Tubo 

de PVC indicando coluna de água inicial h0. (D) Ilustração do arranjo de tubos PVC, mostrando seus 

comprimentos e direção do fluxo da água. Tubos com raio igual a 50 cm  

Localização: 201.908 E / 8.256.967 N. 

Fonte: Fiori, 2010. 

 

50 cm 

100 cm 

150 cm 

200 cm 

A B 

C 

h0 

D 
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Em geral, em cada ensaio foram realizadas várias medidas para verificação da variação da 

condutividade hidráulica vertical com o tempo. Para estimativa de Kv, foram feitas medidas das 

variações da altura da coluna de água num intervalo de tempo. 

 

Os dados adquiridos no campo foram usados para obter a estimativa do coeficiente hidráulico em 

profundidade (Kv). O Quadro 12 apresenta os resultados dos ensaios de infiltração. 

 

Quadro 12 – Valores calculados de coeficiente hidráulico superficial (Kv), pelo método open end hole 

ENSAIO Kv50 (m/s) Kv100 (m/s) Kv150 (m/s) Kv200 (m/s) 

1 3,97x10
-5

 2,22x10
-6

 1,56x10
-6 

5,12x10
-7

 

2 1,64x10
-5 

2,10x10
-6

 1,29x10
-6 

7,13x10
-7

 

3 1,19x10
-5

 1,34x10
-6

 2,40x10
-6

 6,79x10
-7

 

 

b) Discussões 

A condutividade hidráulica, expressa por uma dimensão de distância dividida por uma dimensão de 

tempo (ex. m/s), representa um coeficiente de proporcionalidade (K) que depende das características do 

meio, incluindo, porosidade, tamanho, distribuição, forma e arranjo das partículas, além da viscosidade 

e massa específica do fluido (FEITOSA et al., 2008). Sob o ponto de vista prático, representa à maior 

ou menor facilidade de um determinado meio em conduzir água (AZEVEDO, 2012). 

 

Os ensaios foram realizados com o intuito de observar o comportamento do solo em suas diferentes 

condições de preservação, já que o latossolo predomina na ADA. Os resultados obtidos com os testes 

de infiltração realizados na ADA apresentaram comportamento semelhante em todos os pontos, porém 

os maiores valores de condutividade hidráulica foram registrados nos primeiros centímetros em 

superfície. Geralmente, os valores de K diminuem com o aumento da profundidade. 

 

Os valores dos ensaios considerando a condutividade hidráulica se mantiveram altos na superfície (da 

ordem de 10
-4

 a 10
-6

) para todos os pontos, como é possível observar no gráfico apresentado na Figura 

10. 
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Figura 10 – Análise comparativa das condutividades hidráulicas verticais calculadas a partir do método anéis 

concêntricos. 

 

Os valores de condutividade hidráulica mensurados através do método open end hole, tendem a 

diminuir com a profundidade, em função do aumento do próprio peso da seção (que reduz a 

porosidade). Portanto, pode-se concluir que a estruturação do solo é fator fundamental no controle da 

condutividade hidráulica. 

 

O gráfico da Figura 11 mostra os ensaios realizados utilizando o método open end hole, destacando a 

diminuição da Kv em profundidade na passagem dos furos. Isto se deve à diferença de textura, 

selecionamento e granulometria no perfil de solo.  
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Figura 11 – Análise comparativa dos ensaios utilizando o método open end hole. Observa-se a 

diminuição no valor da Kv conforme o aumento da profundidade. 

 

6.2.4. Pedologia 

Segundo Souza & Campos (2001), o Distrito Federal possui três principais classes de solos, que são os 

Latossolos Vermelho, Latossolos Vermelho-Amarelo e Cambissolos, que representam 85% da 

cobertura do território. Entre os 15% de solos restantes, podem ser encontrados Plintossolos, 

Neossolos, Gleissolos, Nitossolos, Argissolos, Chernossolos e Organossolos. 

 

Área Diretamente Afetada – ADA 

Quanto à caracterização dos solos da ADA, realizou-se levantamento de campo de algumas classes 

lindeiras, para identificação e classificação táctil-visual expedita, com a finalidade de avaliar seu 

comportamento geral, sua classificação e sua permeabilidade. 

 

O Mapa 07 – Solos (Tomo III) ilustra todas as classes de solo encontradas na ADA, sendo que esse 

Mapa, no âmbito da ADA, foi elaborado em uma escala de 1:2.000 considerando os levantamentos 

realizados em campo e o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos elaborado pela EMBRAPA em 

2006. 
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As coberturas identificadas são formalizadas, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(EMBRAPA, 2006), como: 

 

 Latossolos (LV e LVA) 

Resultam de um alto grau de intemperismo e lixiviação, formando uma estrutura bastante porosa. 

Abrange a maior área do Distrito Federal, cerca de 55%, com mantos de até 20 metros de espessura, 

profundos e bem drenados, formados a partir de rochas metamórficas de baixo grau (ardósia, siltitos, 

metarritmitos, quartzitos e filitos) ricas em quartzo e sílica. Tais solos têm maior porção de argila com 

estrutura 1:1 e minerais silicatados altamente resistentes, como o quartzo e o rutilo (EMBRAPA, 2006). 

 

A principal diferença entre o Latossolo Vermelho e o Latossolo Vermelho-amarelo é o valor da matiz 

no horizonte B. 

 

 Características pedológicas dos solos amostrados na ADA 

O latossolo da ADA apresenta estrutura microagregada, macroporosa, colapsível, e alta erodibilidade se 

submetido a fluxo de escoamento pluvial concentrado. A textura é arenosa-siltosa. Representa um solo 

com intenso desenvolvimento pedogenético, intensa transformação e remoção de elementos móveis por 

meio de reações de dissolução e oxi-redução, além de significativas quantidades de óxidos/hidróxidos 

de ferro e alumínio. O Latossolo ocorre na ADA em condições de terreno plano, apresenta colorações 

que variam de vermelho a amarelado. Os perfis de solo são menores que um metro. A Foto 2 

exemplifica o tipo de solo. 
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Foto 2 – Exemplo do latossolo na ADA. 

Localização: 201.634 E / 8.257.641 N. 

 

Área de Influência Direta – AID 

Tendo como base o trabalho realizado pelo Serviço Nacional de Levantamento de Solos (EMBRAPA, 

2006), identificou-se que a AID possui seis classes de solos, Latossolo Vermelho, Latossolo Vermelho 

Amarelo, Cambissolo, Gleissolo, Neossolo Quartzênico e Plintossolo Pétrico (Mapa 07 – Solos, Tomo 

III). Abaixo (Quadro 13) segue breve descrição de cada classe solo. 

 

O Mapa 07 – Solos (Tomo III), no âmbito da AID, foi elaborado em escala de 1:100.000 de acordo 

com o Mapa de Reconhecimento dos Solos do Distrito Federal de 1978 atualizado em 2004. 
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Quadro 13 – Classes de solos encontradas na AID 

CLASSES DE SOLO CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Plintossolo Pétrico (FF) Cascalhento, relevo suave ondulado ou bordas de chapadas 

Cambissolo (Cb) Pouco desenvolvidos, presença de horizonte diagnóstico Bi (B incipiente) 

Gleissolo (G) São permanente ou periodicamente saturados por água 

Neossolo Quartzarênico (RQ) 
Textura arenosa; em geral cores mais claras, com ampla predominância de 

grãos de quartzo 

Latossolo Vermelho (LV) Textura argilosa; perfis profundos; associado às regiões mais planas 

Latossolo Vermelho-Amarelo 

(LVA) 
Textura argilosa; boa estruturação 

 

 Características pedológicas dos solos amostrados na AID 

O Latossolo apresenta características semelhantes aos da ADA, apresenta colorações que variam de 

vermelho a amarelado.  

 

O perfil de solo realizado no Latossolo Vermelho-amarelo demonstrado na Figura 12A possui 

espessura de aproximadamente 129 cm. O solo é composto por horizontes O, A, B1 e B2. Essa 

separação foi baseada na variação de cor. 

 

O horizonte O é constituído por detritos vegetais e substância húmicas na superfície. A espessura desse 

horizonte é aproximadamente 5 cm. O horizonte A contém estrutura granular e espessura de 25 cm. 

 

Horizonte B latossólico possui maior estruturação que o horizonte A. É dividido em B1 e B2. Onde B1 

apresenta estrutura grumosa, é próximo ao horizonte A e possui espessura de 70 cm. O horizonte B2 é 

composto por estrutura grumosa e grãos de quartzo bem visíveis, grãos esses advindos da unidade 

Quartzito Inferior do Grupo Paranoá. A cor desse horizonte é vermelho amarelado. 

 

Os solos menos desenvolvidos (Cambissolos) ocorrem na AID e com aproximadamente 100 cm de 

espessura. A vegetação local é de cerrado ralo e o relevo é ondulado, o que contribui para solos pouco 

espessos. A rocha parental e também substrato é o ritmito argilo-arenoso da unidade litoestratigráfica 

Ritmito-4, do Grupo Paranoá. A Figura 12B exemplifica o tipo de solo. 
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Os Gleissolos ocorrem na AID e são presentes em condições de terreno plano a suavemente ondulado. 

O perfil possui espessura total aproximadamente igual a 93 cm, sendo o relevo local plano. A rocha é o 

metarritmito argiloso R-4 (Grupo Paranoá). De modo geral, o solo possui deficiência de drenagem e 

elevada pegajosidade. Esta deficiência de drenagem pode gerar solos com caráter redutor (Fe 
2+

), fator 

reforçado pela coloração geral do perfil (acinzentada). A Figura 12C mostra o padrão do Gleissolo 

encontrado na AID. 

 

A associação das classes de solos Organossolo e Gleissolo presentes na AID ocorrem em condições de 

terreno plano a suavemente ondulado, geralmente nas proximidades de drenagens. Os Organossolos são 

solos pouco evoluídos, constituídos por material orgânico de coloração preta, cinzenta muito escura ou 

brunada, resultantes de acumulação de restos vegetais, em graus variáveis de decomposição, em 

condições de drenagem restrita. A Figura 12D mostra o padrão dessa associação de solos encontrada 

na AID na beira do córrego Indaiá. 

 

  

A 

A 

B 
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Figura 12 – Solos identificados na AID: (A) Latossolo vermelho - amarelo. (B) Cambissolo distrófico. Em 

situação de relevo suave ondulado, com presença de pedregosidade e rochosidade. (C) Gleissolo Háplico 

distrófico. (D) Associação de Gleissolos e Organossolos no leito do córrego Indaiá.  

Localizações: (A) 204.239 E / 8.258.800 N (B) 204.207 E / 8.258.703 N (C) 202.168 E / 8.259.615 N (D) 

203.891 E / 8.260.849 N. 

 

Área de Influência Indireta – AII 

As características pedológicas da AII são semelhantes as da AID. 

 

6.2.5. Declividade e altimetria 

A declividade associada aos outros fatores do meio físico e biótico, como solo, altimetria, cobertura 

vegetal, é fundamental para a determinação da suscetibilidade da área aos processos erosivos. Segundo 

o ZEE-DF (2012), a associação da declividade com a altimetria fornece as informações necessárias 

para a definição do compartimento geomorfológico. 

 

Segundo as classes de declive adotadas por Duarte et al (2004), relevos planos variam entre 0 a 3%, 

relevo suave ondulado entre 3 a 6%, relevo ondulado entre 3 a 12%, relevo forte ondulado entre 12 a 

20%, relevo forte ondulado mais montanhoso entre 20 a 40%, relevo montanhoso entre 40 a 60% e 

relevo maior que 60% é fortemente montanhoso. 

 

 

 

C D 
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Área Diretamente Afetada – ADA 

Baseando-se conta a classificação dada por Duarte et al (2004), o relevo dentro da ADA é plano. A 

distribuição da declividade pode ser verificada no Mapa 09 – Declividade (Tomo III). 

 

A Altimetria representa o relevo da área. É calculada a partir das cotas ou altitudes altimétrica da área 

em questão. Conforme Mapa 10 – Altimetria (Tomo III), as cotas variam entre 1.135 a 1.180 metros. 

 

Área de Influência Direta – AID 

Conforme o Mapa 09 – Declividade (Tomo III), a AID possui variação de relevo entre 0 a 50%, com 

predominância da classe 0 a 10%. As classes acima desse valor são encontradas nas margens dos cursos 

d’água. 

 

Área de Influência Indireta – AII 

Devido à dimensão da área em estudo, os dados referentes à declividade e à altimetria da AII não serão 

discutidos no presente relatório. A justificativa para afirmação anterior é de que esses fatores não serão 

afetados durante a instalação e ocupação do parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE. 

 

6.2.6. Aspectos geotécnicos 

Do ponto de vista de estabilidade geotécnica pode-se afirmar que a maior parte dos conjuntos 

litoestratigráficos locais apresenta excelentes condições geotécnicas (ZEE-DF, 2012). As unidades 

geológicas presentes na área não oferecem impedimentos para a viabilização da expansão urbana. 

 

Quanto às classes de solo, os aspectos geotécnicos são derivados das propriedades físicas e químico-

mineralógicas representadas pela textura, estrutura, permeabilidade, densidade/resistência, presença do 

lençol freático e de surgências e comportamento erosivo/erodibilidade. Devido à natureza dos 

sedimentos formadores das unidades litoestratigráficas dos Grupos Paranoá que compõem a ADA, não 

são esperados dos solos da região comportamentos instáveis ou expansivos. A capacidade de carga dos 

Latossolos analisados tanto em campo como na bibliografia é satisfatória. Além do que, como são 

considerados solos maduros, não apresenta qualquer grau de atividade. No conjunto, os latossolos 

apresentam baixa erodibilidade (PASTORE & FONTES, 1998). 
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A declividade baixa do terreno, o submete a pequenos fluxos superficiais de água (fluxo laminar), que 

associados às propriedades físicas do solo representam as melhores condições geotécnicas para 

instalação de obras de engenharia civil, com baixo potencial erosivo. Essas características tornam o 

risco geotécnico da ADA nulo. 

 

Diante de todo exposto, em relação às possibilidades de risco geológico, e considerando que a área 

encontra-se em terreno geologicamente estável, longe de encostas íngremes ou terrenos cársticos, o que 

impossibilita a ocorrência de deslizamentos de terra e queda de blocos, inundações e colapso de 

terreno. Tudo isso torna o risco geológico da região da ADA nulo. 

 

6.2.7. Potencialidade à ocupação urbana 

A área de parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE foi estudada in loco com o objetivo de diagnosticar 

regiões que apresentam potencialidade à ocupação urbana, conforme caracterização por meio de 

levantamento de dados primários na ADA das seguintes áreas temáticas: geologia, geomorfologia, 

hidrogeologia, pedologia, geotecnia, declividade e altimetria. 

 

Com os diagnósticos obtidos e explanados neste EIA, conclui-se que o parcelamento e a ocupação da 

ADA é viável, considerando os aspectos físicos da área citados acima. 

 

6.2.8. Riscos à ocupação urbana 

Os riscos à ocupação estão estritamente ligados ao tipo de uso proposto para a ADA, conforme Estudo 

Preliminar Urbanístico. Está previsto dentre os usos propostos para área, o uso industrial, que apresenta 

a possibilidade de contaminação, portanto, o risco existe, conforme explanado a seguir: 

 

 Risco à contaminação do aquífero 

Em relação aos aspectos hidrogeológicos, as regiões mais sensíveis a qualquer ocupação urbana são 

aquelas situadas nas chapadas, por serem áreas de recarga, com alta permeabilidade do solo e baixa 

declividade. Segundo Campos & Souza (2001) a associação dos latossolos em função dos valores de 

condutividade hidráulica vertical relativamente elevado, apresenta as melhores condições de recarga. 

 

Tendo como base os preceitos acima, caracterizou-se o risco à contaminação de água subterrânea da 

ADA conforme a classificação descrita no Mapa de Potencial de Recarga de Águas Subterrâneas, 

obtido junto ao sítio da DASA (http://www.adasa.df.gov.br). 

 



81 

Os resultados obtidos com essas análises mostram que a ADA se encontra numa situação de alto risco à 

contaminação, conforme Mapa 11 – Risco à Contaminação das Águas Subterrâneas (Tomo III). Os 

latossolos possuem textura areno-siltosa, o que favorece a infiltração de água e de outros líquidos que 

possam contaminar o aquífero. 

 

6.2.9. Restrições à ocupação urbana 

A ADA é favorável à recarga natural do aquífero, é composta por latossolos, possui uma declividade 

baixa e está situada num terreno geologicamente estável. Essas características permitem concluir que a 

área do parcelamento ITAPOÃ PARQUE não possui características físicas que possam restringir à 

ocupação. 

 

6.2.10. Uso da água nos cursos d’água 

De acordo com o Plano Diretor de Água e Esgoto do Distrito Federal (PLD, 2000), os usos dos 

recursos hídricos no DF podem ser divididos em duas categorias: 

 Usos Consuntivos: capazes de reduzir a disponibilidade hídrica espacial e temporalmente de rios, 

lagos e de água subterrânea, como o abastecimento público, irrigação e dessedentação de animais 

(agropecuária), e uso industrial, e; 

 Usos Não-Consuntivos: retornam à fonte de suprimento praticamente a totalidade da água 

utilizada, podendo haver alguma modificação no seu padrão temporal de disponibilidade, como 

recreação, lazer, piscicultura, geração de energia, assimilação e diluição de efluentes pluviais e 

sanitários. 

 

Conforme Mapa 04 – Zoneamento Hidrográfico (Tomo III), no interior da ADA não há nenhum 

corpo hídrico superficial, conforme verificado in loco. O único uso (consuntivo) presente na ADA é 

proveniente de captações subterrâneas de água. 

 

A seguir, o Quadro 14 apresenta os usos consuntivos e não consuntivos identificados na AID, de 

acordo com o PLD (2000) e SIESG (2012). 
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Quadro 14 – Usos da água identificados na AID 

UNIDADE 

HIDROGRÁFICA 
USO CONSUNTIVO USO NÃO-CONSUNTIVO 

Lago Paranoá 

Consumo humano 
Assimilação e diluição de efluentes 

sanitários e pluviais 

Irrigação de terras agricultáveis Recreação e lazer 

- Energia elétrica 

Ribeirão Sobradinho 

Dessedentação animal Assimilação e diluição de efluentes pluviais 

Consumo industrial - 

Consumo humano - 

 

Com relação à AID, a unidade hidrográfica do lago Paranoá assimila e dilui os efluentes sanitários da 

ETE Paranoá, a qual lança estes efluentes tratados no rio Paranoá. O mesmo uso não consuntivo foi 

identificado na unidade hidrográfica do ribeirão Sobradinho, a qual recebe efluentes oriundos da ETE 

Sobradinho, tendo como corpo receptor o ribeirão de mesmo nome. 

 

6.2.11. Caracterização qualitativa da água 

Este tópico trata da avaliação da qualidade da água dos principais corpos hídricos inseridos na AID. 

Para qualificação e enquadramento desses corpos hídricos foram coletadas amostras de água superficial 

em 17 pontos distribuídos ao longo da AID, que foram enviadas para análise laboratorial. O resultado 

da análise das amostras foi comparado com os Valores Máximos Permitidos – VMPs estabelecidos na 

legislação pertinente (Resolução do CONAMA nº 357/2005 e suas alterações). A discussão dos 

resultados tem como objetivo avaliar a atual condição dos referidos corpos hídricos previamente à 

instalação do empreendimento. 

 

Metodologia 

A definição dos pontos de coleta levou em conta a dimensão da área a ser ocupada pelo projeto, a 

região de drenagem abrangida e a extensão dos corpos hídricos. Seguem abaixo as coordenadas UTM 

(Quadro 15) e ilustração (Figura 13) dos 17 pontos de coleta. 
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Quadro 15 –Coordenadas dos pontos de coleta das amostras de águas superficiais 

PONTOS 
COORDENADAS * 

X Y 

Ponto 1 202955 8251710 

Ponto 2 201669 8251664 

Ponto 3 199062 8255071 

Ponto 4 198380 8256696 

Ponto 5 198678 8257084 

Ponto 6 198789 8256907 

Ponto 7 205400 8254659 

Ponto 8 204970 8253141 

Ponto 9 204572 8252536 

Ponto 10 207775 8256019 

Ponto 11 209346 8259147 

Ponto 12 209435 8259347 

Ponto 13 203984 8260858 

Ponto 14 201277 8263488 

Ponto 15 206428 8259248 

Ponto 16 198229 8255363 

Ponto 17 198042 8256551 

* Nota: Informações Cartográficas: Datum SIRGAS 2000; Meridiano Central  45º W; Elipsóide GRS 80; 

Projeção: UTM. 
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Figura 13 – Localização dos pontos de coleta das amostras de águas superficiais. 

 

As análises laboratoriais para a obtenção dos dados de cada parâmetro foram procedidas de acordo com 

as técnicas recomendadas pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater da 

America Water Works Association – AWWA. 

 

A análise dos dados obtidos ocorreu por meio de duas formas de comparação, sendo elas: 

 Entre os valores obtidos e os VMPS definidos segundo a resolução do CONAMA nº 357/2005 e 

suas alterações; 

 Variação entre os valores de um mesmo parâmetro em cada ponto de coleta. 

 

Descrição dos Pontos de Amostragem 

É apresentada nesse tópico a descrição dos pontos de coleta, seguido das fotos que ilustram a situação 

local. 
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 Ponto 1 

Este ponto é o mais a montante do rio Paranoá e a amostra foi coletada imediatamente após a usina 

hidrelétrica do Paranoá, suas margens estavam estáveis e apresentava vegetação conservada. 

 

 

Foto 3 – Local de amostra de água no Ponto 1, no rio Paranoá. 

 

 Ponto 2 

Esse ponto está situado no lago Paranoá, próximo à barragem. Seu leito se apresentou exposto, sem 

vegetação nas proximidades. 

 

 

Foto 4 – Local de amostra de água do Ponto 2 no lago Paranoá. 
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 Ponto 3 

Situado no córrego Tamanduá, nas proximidades da rodovia DF-005. Apresentou vegetação densa e 

com margens bem conservadas. 

 

Foto 5 – Local de amostra de água no Ponto 3, no córrego Tamanduá. 

 

 Ponto 4 

Localizado no córrego Taquari, a amostra foi coletada imediatamente antes do córrego desaguar no 

lago Paranoá, esse ponto fica nas proximidades da rodovia DF-005. Recebe contribuição de águas dos 

pontos 5 e 6. Apresentou margens declivosas e cobertas por gramíneas exóticas. 

 

 

Foto 6 – Local de amostra de água no Ponto 4, no córrego Tamanduá. 
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 Ponto 5 

Localizado no córrego Taquari, este ponto situa-se próximo a uma estrada não pavimentada utilizada 

pelos moradores locais. Suas margens apresentaram trechos de vegetação da mata ciliar e trechos em 

que a vegetação estava parcialmente degradada, com solo exposto. 

 

 

Foto 7 – Local de amostra de água no Ponto 5, no córrego Taquari. 

 

 Ponto 6 

Ponto localizado no córrego Capoeira do Bálsamo. Suas margens são declivosas e se apresentavam 

indícios de desbarrancamento, também, sua mata ciliar estava antropizada, com a ocorrência de 

espécies exóticas e APP parcialmente ocupada. 

 

 

Foto 8 – Local de amostra de água no Ponto 6, no córrego Capoeira do Bálsamo. 
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 Ponto 7 

Localiza-se no ponto mais à montante do córrego Cachoeirinha, que deságua no rio Paranoá e é ponto 

de coleta de água da CAESB. Sua APP se apresentava parcialmente degradada, com vegetação exótica 

e pouco densa, entretanto sem a presença de resíduos sólidos. 

 

 

Foto 9 – Local de amostra de água no Ponto 7, no córrego Cachoeirinha. 

 

 Ponto 8 

Localiza-se no ponto mais à jusante do córrego Cachoeirinha, antes de desaguar no rio Paranoá. A 

amostra foi coletada às margens de uma estrada rural não pavimentada. A APP se apresentava bem 

preservada, com vegetação densa e sem a ocorrência de desbarrancamentos ou resíduos sólidos em suas 

proximidades. 

 

 

Foto 10 – Local de amostra de água no Ponto 8, no córrego Cachoeirinha. 
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 Ponto 9 

Localiza-se no ponto mais à jusante do rio Paranoá, após o ponto 1. Apresenta ocupações irregulares 

nas suas proximidades sendo observado o lançamento de efluentes oriundo dessas. Suas margens se 

apresentavam degradadas, com vegetação pouco abundante e com a presença de resíduos sólidos. 

 

Foto 11 – Local de amostra de água no Ponto 9, no rio Paranoá. 

 

 Ponto 10 

Localiza-se no ponto mais a montante do córrego Capão da Erva, nas proximidades da rodovia DF-250. 

Esta amostra foi coletada dentro de uma chácara e apresentava sua APP bem conservada, com a 

presença de vegetação densa. Não foi observada a presença de resíduos sólidos. 

 

 

Foto 12 – Local de amostra de água no Ponto 10, no córrego Capão da Erva. 
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 Ponto 11 

Situa-se no ponto mais à jusante do córrego Capão da Erva, antes de desaguar no ribeirão Sobradinho e 

a amostra foi coletada próxima a uma estrada rural sem pavimento. A APP se apresentava parcialmente 

degradada com a presença de vegetação ciliar escassa, entretanto sem a presença de resíduos sólidos. 

 

 

Foto 13 – Local de amostra de água no Ponto 11, no córrego Capão da Erva. 

 

 Ponto 12 

Situa-se no ponto mais à montante do ribeirão Sobradinho, imediatamente antes de receber 

contribuição do córrego Capão da Erva. Sua APP se apresentava degradada com a ausência de 

vegetação em determinados trechos e com o desbarrancamento de suas bordas. 

 

 

Foto 14 – Local de amostra de água no Ponto 12, no ribeirão Sobradinho. 
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 Ponto 13 

Localizado no ribeirão Sobradinho, entre os pontos 14 e 15. Este ponto situa-se às margens da rodovia 

DF-440. Suas margens se apresentavam degradadas, com o desbarrancamento das bordas do ribeirão e 

APP com vegetação pouco densa, bem como a presença de resíduos sólidos e entulhos. 

 

 

Foto 15 – Local de amostra de água no Ponto 13, no ribeirão Sobradinho. 

 

 Ponto 14 

Localizado à montante do ribeirão Sobradinho, este ponto apresentou APP conservada e mata ciliar 

fechada. 

 

 

Foto 16 – Local de amostra de água no Ponto 14n no ribeirão Sobradinho. 
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 Ponto 15 

Também localizado no ribeirão Sobradinho, após o ponto 13. Apresentava mata ciliar densa e APP bem 

preservada, sem a presença de resíduos sólidos ou qualquer outro indício de ações antrópicas. 

 

 

Foto 17 – Local de amostra de água no Ponto 15, no ribeirão Sobradinho. 

 

 Ponto 16 

Localizado no lago Paranoá, próximo às quadras residenciais do Lago Norte. Apresentava margens 

estáveis e cobertas por gramíneas exóticas, sem a ocorrência de mata ripária em sua APP. 

 

 

Foto 18 – Local de amostra de água no Ponto 16, no lago Paranoá. 
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 Ponto 17 

Localizado no lago Paranoá, próximo ao córrego Tamanduá. É caracterizado por APP degradada, com 

solo exposto e com a presença de resíduos sólidos.  

 

 

Foto 19 – Local de amostra de água no Ponto 17, no lago Paranoá. 

 

Definição dos Parâmetros e Resultados Obtidos 

A seguir são apresentadas, de forma sucinta, as definições dos parâmetros físico-químicos e biológicos 

analisados, visando estabelecer a relevância desses para o atendimento do objetivo proposto. 

 

Ainda, são apresentados os valores obtidos para cada parâmetro, com sua comparação junto ao VMP, 

caso ele tenha sido determinado pela legislação supracitada, e discussão referente àquele parâmetro. 

 

Resultados 

 

Parâmetros físico-químicos 

 

 pH 

O termo pH (potencial hidrogeniônico) é usado universalmente para expressar o grau de acidez ou 

basicidade de uma solução, ou seja, é o modo de expressar a concentração de íons de hidrogênio nessa 

solução. A escala de pH é constituída de uma série de números variando de 0 a 14, que denotam vários 

graus de acidez ou alcalinidade. Valores abaixo de 7 e próximos de zero indicam aumento de acidez, 

enquanto de 7 a 14 indicam aumento de basicidade (BALBINO, 2007). 
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As medidas de pH são de extrema utilidade, pois fornecem inúmeras informações a respeito da 

qualidade da água. As águas superficiais possuem um pH entre 4 e 9. Às vezes são ligeiramente 

alcalinas devido à presença de carbonatos e bicarbonatos. Naturalmente, nesses casos o pH reflete o 

tipo de solo por onde a água percorre. Em lagoas com grande população de algas, ao realizarem 

fotossíntese, retiram muito gás carbônico, que é a principal fonte natural de acidez da água. Geralmente 

um pH muito alcalino está associado à presença de despejos industriais (BALBINO, 2006 apud 

CARMOUZE, 1994). 

 

 

Figura 14 – Variação dos valores do parâmetro pH ao longo dos pontos de amostragem. 

 

Quadro 16 – Resultados obtidos para o parâmetro pH 

PONTOS RESULTADOS VMP 

Ponto 1 6,36 6 a 9 

Ponto 2 6,77 6 a 9 

Ponto 3 6,03 6 a 9 

Ponto 4 6,24 6 a 9 

Ponto 5 7,18 6 a 9 

Ponto 6 7,42 6 a 9 
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PONTOS RESULTADOS VMP 

Ponto 7 8,05 6 a 9 

Ponto 8 8,26 6 a 9 

Ponto 9 7,31 6 a 9 

Ponto 10 6,06 6 a 9 

Ponto 11 6,00 6 a 9 

Ponto 12 6,42 6 a 9 

Ponto 13 6,68 6 a 9 

Ponto 14 6,68 6 a 9 

Ponto 15 6,98 6 a 9 

Ponto 16 7,65 6 a 9 

Ponto 17 7,90 6 a 9 

 

 

Figura 15 – Gráfico com os resultados de pH nos 17 pontos de coleta de água. 

 

Conforme observado no Quadro 16 e na Figura 15, todos os pontos de coleta apresentaram valores de 

pH dentro da faixa de valores estipulada pela Resolução do CONAMA nº 357/2005. 

 

 Fósforo Total 

A presença de fósforo em corpos hídricos pode indicar o aporte de esgoto doméstico, efluentes 

industriais, lixiviação e carreamento de fertilizantes da bacia ou estrume em áreas de agricultura. Altas 

concentrações de fósforo reativo em um corpo d’água podem resultar na proliferação de algas, 

reduzindo o nível de oxigênio na água e posteriormente levando à mortandade de peixes, processo 

denominado eutrofização (MARQUES & FERREIRA, 2009). 
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Figura 16 – Variação dos valores do parâmetro Fósforo Total ao longo dos pontos amostrados. 

 

Quadro 17 – Resultados obtidos para o parâmetro Fósforo Total 

PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

Ponto 1 0,013 0,03 

Ponto 2 0,010 0,03 

Ponto 3 0,008 0,03 

Ponto 4 0,001 0,03 

Ponto 5 0,016 0,03 

Ponto 6 0,002 0,03 

Ponto 7 0,001 0,03 

Ponto 8 0,019 0,03 

Ponto 9 0,094 0,03 

Ponto 10 0,002 0,03 

Ponto 11 0,027 0,03 

Ponto 12 0,014 0,03 

Ponto 13 0,057 0,03 

Ponto 14 0,052 0,03 
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PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

Ponto 15 0,009 0,03 

Ponto 16 0,161 0,03 

Ponto 17 0,007 0,03 

 

 Inconformidade com o VMP. 

 

 

Figura 17 – Gráfico com os resultados de Fósforo Total nos 17 pontos de coleta de água. 

 

Conforme observado no Quadro 17 e na Figura 17, os pontos 9, 13, 14 e 16 apresentaram valores em 

não conformidade com o VMP da Resolução. 

 

 Turbidez 

A turbidez representa o grau de interferência com a passagem da luz através da água, resultando em 

uma aparência turva à mesma. Pode estar associada a compostos tóxicos e organismos patogênicos, e 

pode reduzir a penetração da luz, prejudicando a fotossíntese (VON SPERLING, 2005). 
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Figura 18 – Variação dos valores do parâmetro Turbidez ao longo dos pontos de amostragem. 

 

Quadro 18 – Resultados obtidos para o parâmetro Turbidez 

PONTOS RESULTADOS VMP (UNT) 

Ponto 1 1,38 100 

Ponto 2 1,42 100 

Ponto 3 2,27 100 

Ponto 4 3,53 100 

Ponto 5 2,74 100 

Ponto 6 3,20 100 

Ponto 7 6,40 100 

Ponto 8 8,32 100 

Ponto 9 1,33 100 

Ponto 10 24,20 100 

Ponto 11 5,19 100 

Ponto 12 3,26 100 

Ponto 13 6,55 100 

Ponto 14 7,34 100 
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PONTOS RESULTADOS VMP (UNT) 

Ponto 15 5,35 100 

Ponto 16 1,16 100 

Ponto 17 1,59 100 

 

 

Figura 19 – Gráfico com os resultados de Turbidez nos 17 pontos de coleta de água. 

 

Conforme observado no Quadro 18 e na Figura 19, nenhum dos pontos apresentou valores em 

desacordo com o VMP estabelecido. 

 

 Sólidos dissolvidos totais 

Os sólidos correspondem a toda matéria que permanece como resíduo, após evaporação, secagem ou 

calcinação da amostra a uma temperatura pré-estabelecida durante um tempo fixado (PERPETUO, 

2011). 

 



100 

 

Figura 20 – Variação dos valores do parâmetro Sólidos Totais Dissolvidos ao longo dos pontos de 

amostragem. 

 

Quadro 19 – Resultados obtidos para o parâmetro Sólidos Dissolvidos Totais 

PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

Ponto 1 50,5 500 

Ponto 2 50,9 500 

Ponto 3 8,2 500 

Ponto 4 8,1 500 

Ponto 5 6,9 500 

Ponto 6 12,1 500 

Ponto 7 7,0 500 

Ponto 8 7,8 500 

Ponto 9 54,6 500 

Ponto 10 6,7 500 

Ponto 11 8,1 500 

Ponto 12 38,4 500 
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PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

Ponto 13 42,8 500 

Ponto 14 49,7 500 

Ponto 15 41,8 500 

Ponto 16 49,2 500 

Ponto 17 48,7 500 

 

 

Figura 21 – Gráfico com os resultados de Sólidos Dissolvidos Totais nos 17 pontos de coleta de água. 

 

Conforme observado no Quadro 19 e na Figura 21, nenhum dos pontos apresentou valores em 

desacordo com o VMP estabelecido. 

 

 Cor Aparente 

A cor é caracterizada por substâncias que estão dissolvidas na água e que lhe conferem tal propriedade. 

Na maioria dos casos, a cor deriva de origem orgânica proveniente de matéria vegetal (folhas) em 

decomposição, e/ou pela presença de partículas inorgânicas (ferro, manganês), finamente divididas e 

dispersas na água (PESSOA, 2006 apud www.saaebm.rj.gov.br). 
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Figura 22 – Variação dos valores do parâmetro Cor Aparente ao longo dos pontos de amostragem. 

 

Quadro 20 – Resultados obtidos para o parâmetro Cor aparente 

PONTOS RESULTADOS VMP (mgPt/L) 

Ponto 1 20 75 

Ponto 2 14 75 

Ponto 3 18 75 

Ponto 4 31 75 

Ponto 5 15 75 

Ponto 6 33 75 

Ponto 7 39 75 

Ponto 8 49 75 

Ponto 9 29 75 

Ponto 10 2,11 75 

Ponto 11 74 75 

Ponto 12 56 75 

Ponto 13 66 75 

Ponto 14 71 75 
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PONTOS RESULTADOS VMP (mgPt/L) 

Ponto 15 59 75 

Ponto 16 21 75 

Ponto 17 20 75 

 

 

Figura 23 – Gráfico com os resultados de Cor Aparente nos 17 pontos de coleta de água. 

 

Conforme observado no Quadro 20 e na Figura 23, nenhum dos pontos apresentou valores em 

desacordo com o VMP estabelecido. 

 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

DBO é a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação da matéria orgânica através da ação das 

bactérias aeróbias. Representa, portanto, a quantidade de oxigênio que seria necessária para fornecer às 

bactérias aeróbias para consumirem a matéria orgânica presente num líquido (água ou esgoto). A DBO 

é determinada em laboratório, observando-se o volume de oxigênio consumido em amostras do líquido, 

durante 5 dias, à temperatura de 20°C (MÓL & SOUSA, 2010). 
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Figura 24 – Variação dos valores do parâmetro DBO ao longo dos pontos de amostragem. 

 

Quadro 21 – Resultados obtidos para o parâmetro DBO 

PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

Ponto 1 2 5 

Ponto 2 2 5 

Ponto 3 3 5 

Ponto 4 4 5 

Ponto 5 4 5 

Ponto 6 4 5 

Ponto 7 4 5 

Ponto 8 4 5 

Ponto 9 9 5 

Ponto 10 2 5 

Ponto 11 4 5 

Ponto 12 5 5 

Ponto 13 7 5 

Ponto 14 8 5 
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PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

Ponto 15 3 5 

Ponto 16 3 5 

Ponto 17 3 5 

 

 Inconformidade com o VMP. 

 

 

Figura 25 – Gráfico com os resultados de DBO nos 17 pontos de coleta de água. 
 

Conforme observado no Quadro 21 e na Figura 25, os pontos 9, 13 e 14 apresentaram valores em 

desacordo com o VMP estabelecido. 

 

 Nitrogênio total 

O nitrogênio total – amônia, nitrito e nitrato – constituinte da matéria orgânica sofre trocas de 

complexo protéico de aminoácidos, amônia, nitrito e nitrato. Ao se avaliar os aspectos típicos de um 

corpo de água, é de suma importância avaliar a concentração total do nitrogênio. Já o nitrogênio 

amoniacal é uma substância tóxica, porém não persistente e não cumulativa. Mas se a amônia estiver 

em grandes quantidades, pode causar o sufocamento de peixes, além de outros sérios danos 

(BALBINO, 2007 apud BAIRD, 2002). 

 

O nitrogênio é escasso não apenas no solo, mas também na água e, neste caso, as algas incorporam o 

nitrogênio em corpos de água. Em processos de decomposição encontra-se o nitrogênio, que, ao entrar 

em contato com a água, rapidamente se transforma em nitrito amoniacal. Ao encontrar estes compostos 

em corpos d’água, pode-se ter a certeza que se encontrou o ponto de poluição (BALBINO, 2007 apud 

BAIRD, 2002). 
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A amônia é facilmente biodegradada. As plantas a absorvem com muita facilidade, pois é um nutriente 

muito importante como fornecedor de nitrogênio apara a produção de compostos orgânicos azotados. 

Em concentrações muito elevadas na água de consumo, pode causar danos perigosos, pois o amoníaco 

interfere no transporte do oxigênio pela hemoglobina, entre outros efeitos nefastos. Os organismos 

necessitam manter baixa concentração de amoníaco que, em excesso, torna-se particularmente tóxico. 

A amônia é uma substância tóxica não persistente e não cumulativa. Sua concentração, normalmente 

baixa, não causa danos fisiológicos aos seres humanos e animais (BALBINO, 2007). 

 

O nitrato é a principal fonte de nitrogênio encontrado na água e quando encontrado em concentrações 

superiores a 10 mg/L demonstram existir condições sanitárias inadequadas, pois a principal fonte de 

hidrogênio-nitrato são os dejetos humanos e animais. O nitrato é o último estágio de decomposição das 

substâncias orgânicas nitrogenadas e, logo, sua presença indica que a contaminação no meio aquático é 

antiga. Quando a poluição é contínua, é encontrada a presença de amônia e nitrato (MÓL & SOUSA, 

2010 apud LIMA, 2006). 

 

Abaixo seguem as análises do parâmetro Nitrogênio Amoniacal nas 17 amostras de água. 

 

 

Figura 26 – Variação dos valores do parâmetro Nitrogênio Amoniacal ao longo dos pontos de amostragem. 
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Quadro 22 – Resultados obtidos para o parâmetro Nitrogênio amoniacal 

PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

Ponto 1 0,21 3,7 

Ponto 2 0,25 3,7 

Ponto 3 0,04 3,7 

Ponto 4 0,04 3,7 

Ponto 5 0,04 3,7 

Ponto 6 0,05 3,7 

Ponto 7 0,06 3,7 

Ponto 8 0,06 3,7 

Ponto 9 0,9 3,7 

Ponto 10 0,32 3,7 

Ponto 11 0,12 3,7 

Ponto 12 1,42 3,7 

Ponto 13 1,66 3,7 

Ponto 14 2,9 3,7 

Ponto 15 1,40 3,7 

Ponto 16 0,18 3,7 

Ponto 17 0,16 3,7 

 

 

Figura 27 – Gráfico com os resultados de Nitrogênio Amoniacal nos 17 pontos de coleta de água. 

 

Abaixo seguem as análises do parâmetro Nitrato nas 17 amostras de água. 
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Figura 28 – Variação dos valores do parâmetro Nitrato. 

 

Quadro 23 – Resultados obtidos para o parâmetro Nitrato 

PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

Ponto 1 0,056 10 

Ponto 2 0,037 10 

Ponto 3 0,034 10 

Ponto 4 0,028 10 

Ponto 5 0,030 10 

Ponto 6 0,033 10 

Ponto 7 0,055 10 

Ponto 8 0,042 10 

Ponto 9 0,043 10 

Ponto 10 0,043 10 

Ponto 11 0,049 10 

Ponto 12 0,076 10 

Ponto 13 0,078 10 

Ponto 14 0,067 10 
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PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

Ponto 15 0,089 10 

Ponto 16 0,051 10 

Ponto 17 0,044 10 

 

 

Figura 29 – Gráfico com os resultados de Nitrato nos 17 pontos de coleta de água. 

 

Abaixo seguem os resultados das amostras de água referente ao parâmetro Nitrito. 
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Figura 30 – Variação dos valores do parâmetro Nitrito. 

 

Quadro 24 – Resultados obtidos para o parâmetro Nitrito 

PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

Ponto 1 0,030 1 

Ponto 2 0,282 1 

Ponto 3 0,005 1 

Ponto 4 0,005 1 

Ponto 5 0,005 1 

Ponto 6 0,006 1 

Ponto 7 0,006 1 

Ponto 8 0,007 1 

Ponto 9 0,014 1 

Ponto 10 0,007 1 

Ponto 11 0,004 1 

Ponto 12 0,006 1 

Ponto 13 0,004 1 

Ponto 14 0,006 1 
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PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

Ponto 15 0,004 1 

Ponto 16 0,219 1 

Ponto 17 0,149 1 

 

 

Figura 31 – Gráfico com os resultados de Nitrito nos 17 pontos de coleta de água. 

 

Conforme observado nos Quadro 22, Quadro 23 e Quadro 24, e nas Figura 27, Figura 29 e Figura 

31 dos parâmetros Nitrogênio Amoniacal, Nitrato e Nitrito, respectivamente, nenhum dos pontos 

apresentou valores em desacordo com o VMP estabelecido para os parâmetros citados. 

 

 Oxigênio dissolvido (OD) 

Ele mede a quantidade de oxigênio dissolvido na água, sendo útil para avaliar a capacidade de um 

corpo hídrico em suportar atividade biológica de organismos aquáticos. 

 

O OD na água origina-se do oxigênio da atmosfera dissolvido diretamente no corpo hídrico e do 

oxigênio proveniente da fotossíntese de plantas aquáticas. Por outro lado, as perdas de oxigênio são 

causadas principalmente pelo seu consumo devido à decomposição da matéria orgânica (oxidação), ou 

por perdas para a atmosfera, devido às reações químicas ou à respiração de organismos aquáticos. 
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Figura 32 – Variação dos valores do parâmetro Oxigênio Dissolvido. 

 

Quadro 25 – Resultados obtidos para o parâmetro OD 

PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

Ponto 1 6,13 >5 

Ponto 2 6,18 >5 

Ponto 3 6,08 >5 

Ponto 4 6,04 >5 

Ponto 5 6,06 >5 

Ponto 6 6,07 >5 

Ponto 7 6,07 >5 

Ponto 8 6,11 >5 

Ponto 9 6,03 >5 

Ponto 10 6,22 >5 

Ponto 11 6,09 >5 

Ponto 12 6,08 >5 
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PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

Ponto 13 5,98 >5 

Ponto 14 5,93 >5 

Ponto 15 6,07 >5 

Ponto 16 6,13 >5 

Ponto 17 6,09 >5 

 

 

Figura 33 – Gráfico com os resultados de OD nos 17 pontos de coleta de água. 

 

Para elaborar o gráfico acima, o VMP foi considerado como Valor Mínimo Permitido, logo, com base 

no Quadro 25, observou-se que nenhum dos pontos apresentou valores abaixo do valor mínimo 

estabelecido na norma. 

 

Parâmetros Biológicos 

 

 Coliformes Totais 

O grupo de bactérias formadas por coliformes totais são aquelas que não causam doenças, uma vez que 

habitam o intestino de animais mamíferos, inclusive o homem. São utilizadas como indicadores de 

contaminação bacteriológica da água. Além de serem encontradas nas fezes, essas bactérias podem 

ocorrer no meio ambiente. Em águas com alto teor de material orgânico, solo ou vegetação em 

decomposição. A presença de coliformes totais indica uma grande possibilidade de que água está 

contaminada por bactérias patogênicas ou vírus (BALBINO, 2007 apud www.saaebm.rj.gov.br). 
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Figura 34 – Variação dos valores do parâmetro Coliformes Totais. 

 

Quadro 26 – Resultados obtidos para o parâmetro Coliformes Totais 

PONTOS RESULTADOS VMP (NMP/100ml) 

Ponto 1 2.419,2 - 

Ponto 2 1.553,1 - 

Ponto 3 1.986,28 - 

Ponto 4 >2.419,2 - 

Ponto 5 >2.419,2 - 

Ponto 6 >2.419,2 - 

Ponto 7 >2.419,2 - 

Ponto 8 >2.419,2 - 

Ponto 9 >2.419,2 - 

Ponto 10 547,5 - 

Ponto 11 2.419,2 - 

Ponto 12 >2.419,2 - 

Ponto 13 >2.419,2 - 

Ponto 14 >2.419,2 - 
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PONTOS RESULTADOS VMP (NMP/100ml) 

Ponto 15 >2.419,2 - 

Ponto 16 >2.419,2 - 

Ponto 17 >2.419,2 - 

 

 

Figura 35 – Gráfico com os resultados de Coliformes Totais nos 17 pontos de coleta de água. 

 

Não foi estabelecido VMP para o parâmetro Coliformes Totais na legislação citada. 

 

O valor máximo de detecção conforme o método 9223 – B, para Coliformes Totais, é de 2.419,2 

NMP/100mL, desta forma, não é possível estabelecer exatamente o valor encontrado para a maioria dos 

pontos. No gráfico, esses pontos foram sinalizados com o marcador aberto, mostrando assim que não é 

possível estabelecer seu exato valor. 

 

 Coliformes Termotolerantes (fecais) 

Essas bactérias se reproduzem ativamente a 44,5 °C e são capazes de fermentar o açúcar. O uso de 

bactérias coliforme termotolerante para indicar poluição sanitária mostra-se mais significativo que o 

uso da bactéria coliforme “total”, porque as bactérias termotolerantes estão restritas ao trato intestinal 

de animais de sangue quente (BALBINO, 2007 apud LIMA, 2004). 
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Figura 36 – Variação dos valores do parâmetro Coliformes Fecais (E. coli). 

 

Quadro 27 – Resultados obtidos para o parâmetro Coliformes Termotolerantes (E. coli) 

PONTOS RESULTADOS VMP (NMP/100ml) 

Ponto 1 1 800 

Ponto 2 Ausente 800 

Ponto 3 28,2 800 

Ponto 4 410,6 800 

Ponto 5 222,4 800 

Ponto 6 172,3 800 

Ponto 7 166,4 800 

Ponto 8 157,6 800 

Ponto 9 >2419,2 800 

Ponto 10 6,3 800 

Ponto 11 37,9 800 

Ponto 12 686,7 800 
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PONTOS RESULTADOS VMP (NMP/100ml) 

Ponto 13 866,4 800 

Ponto 14 1299,65 800 

Ponto 15 648,8 800 

Ponto 16 9,5 800 

Ponto 17 3,0 800 

 

 Inconformidade com o VMP. 

 

 

Figura 37 – Gráfico com os resultados de Coliformes Fecais nos 17 pontos de coleta de água. 

 

O valor máximo de detecção conforme o método 9223 – B, para Coliformes Termotolerantes (E. Coli), 

é de 2.419,2 NMP/100mL, desta forma, não é possível estabelecer exatamente o valor encontrado para 

o ponto 9. No gráfico, como dito anteriormente, esse ponto foi sinalizado com o marcador aberto, 

mostrando assim que não é possível estabelecer seu exato valor. 

 

Para o parâmetro analisado, os pontos 9, 13 e 14 ficaram acima do VMP da legislação citada. 

 

Discussão e Conclusão 

Tomando como base os valores obtidos nas análises dos parâmetros físico-químicos e biológicos e sua 

comparação com os VMPs estabelecidos na Resolução do CONAMA nº 357/2005 e suas alterações, 

conclui-se que houve a não conformidade de valores encontrados para os parâmetros de Coliformes 

Fecais, DBO e Fósforo Total. 
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Os pontos 9, 13 e 14 estão em desacordo com o VMP para os parâmetros citados no parágrafo anterior. 

No ponto 9, como dito anteriormente, foi detectado o lançamento de efluentes sanitários das 

propriedades irregulares, sendo possível inferir que, a não conformidade desses parâmetros deve-se a 

esse fato. 

 

Quanto aos pontos 13 e 14, que estão situados no ribeirão Sobradinho, foi detectado forte odor no 

momento da coleta. Por ser um ribeirão que percorre as cidades de Sobradinho I e II, é provável que 

tenha lançamentos de efluentes sanitários “bruto” nele, na forma de ligações clandestinas, o que 

explicaria os altos valores dos parâmetros de Coliformes Fecais, DBO e Fósforo. 

 

O ponto 15, inserido no ribeirão Sobradinho, sendo o mais à jusante deste, apesar de estar em 

conformidade quanto ao parâmetro Coliformes Fecais, apresentou valor muito próximo ao VMP, 

provavelmente, por estar à jusante do ponto 13, o qual apresentou coliformes fecais acima do VMP, 

portanto, houve uma auto depuração, reduzindo o valor do parâmetro no ponto 15. 

 

O parâmetro pH, apesar de apresentar valores em conformidade, os pontos 3 e 11 apresentaram valores 

próximos ou iguais ao Valor Mínimo Permitido estabelecido pela norma, denotando um caráter ácido à 

água nesses pontos. 

 

Os parâmetros Nitrogênio Amoniacal, Nitrato e Nitrito merecem destaque, por serem considerados 

como nutrientes para a fauna aquática e estarem presentes na matéria orgânica, visto que não se 

observou grandes concentrações desses ao longo do córrego e que esses estão em conformidade com os 

VMPs. 

 

Por fim, o parâmetro de Fósforo Total, para o ponto 16, apresentou em não conformidade com o VMP. 

Por ser uma presença pontual, sua provável causa é a ocorrência de matéria orgânica, que pode ser 

devido à presença de resíduos sólidos no local. 

 

6.2.12.  Caracterização quantitativa dos corpos hídricos receptores 

Na ADA do empreendimento não foram identificados cursos hídricos. Os recursos hídricos superficiais 

localizados na AID do ITAPOÃ PARQUE estão constantes no Quadro 28. 
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Quadro 28 – Corpos d’água incluídos na poligonal da AID 

BACIA 

HIDROGRÁFICA 

UNIDADE 

HIDROGRÁFICA 
CORPOS D’ÁGUA 

ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA 

Rio Paranoá Lago Paranoá 

Rio Taquari 

AID 

Córrego Cachoeirinha 

Córrego Tamanduá 

Córrego Capoeira do 

Bálsamo 

Rio São Bartolomeu Ribeirão Sobradinho 
Ribeirão Sobradinho 

Córrego Indaiá 

 

A situação dos corpos hídricos situados na AID do ITAPOÃ PARQUE pode ser visualizada nas Fotos 

1, 2 e 3. 

 

 
 

Foto 20 – Ribeirão Sobradinho. Foto 21 – Córrego Indaiá. 

 

Foto 22 – Córrego Taquari após confluência com o córrego Capoeira do Bálsamo. 
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Caracterização Quantitativa 

A caracterização quantitativa dos corpos receptores de efluentes dos sistemas de drenagem abrange a 

sub-bacia do córrego Cachoeirinha e a unidade hidrográfica do ribeirão Sobradinho, enquanto que o 

corpo receptor do efluente sanitário tratado pelo ETE Paranoá, que receberá o esgotamento sanitário do 

empreendimento e cujo lançamento ocorre no rio Paranoá, o qual está inserido na unidade hidrográfica 

do lago Paranoá.  

 

Na presente caracterização quantitativa, adotou-se os valores originalmente apresentados pelo Plano de 

Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal (PGIRH, 2012) para as vazões Q90, 

Q7,10 e Qmlt.. 

 

A Q90 representa a vazão mínima com 90% de permanência no tempo, ou seja, o valor que é excedido 

em 90% do tempo a partir da curva de permanência. Esse parâmetro é adotado como referência para a 

vazão em período de estiagem quando o canal é alimentado basicamente por escoamento sub-

superficial e/ou subterrâneo (PGIRH, 2012). 

 

A Q7,10 representa a vazão mínima com 7 dias de duração e 10 anos de tempo de retorno e é 

comumente utilizada como referência do regime de estiagem do curso d’água, estabelecendo um limite 

inferior de disponibilidade hídrica. A Qmlt consiste na vazão média de longo período, representa o 

limite superior de disponibilidade de um curso d’água, calculada como aquela vazão que escoando de 

maneira constante no tempo, produz o mesmo volume escoado variavelmente em um longo período 

(PGIRH, 2012). 

 

A seguir, apresentam-se os dados das vazões de referência dos 3 (três) corpos receptores citados, sendo 

que para os corpos receptores de drenagem, ribeirão Sobradinho e córrego Cachoeirinha, foram usados 

os dados referentes às sub-bacias do ribeirão Sobradinho e do córrego Cachoeirinha, respectivamente. 

Enquanto que para o corpo receptor de efluentes sanitários, que é o rio Paranoá, foram utilizados os 

dados relativos à unidade hidrográfica do lago Paranoá. 

 

Sub-bacia ribeirão Sobradinho 

Para caracterizar as vazões de referência da sub-bacia do ribeirão Sobradinho, utilizaram-se 

informações do PGIRH (2012). A estação fluviométrica usada é denominada Estação Sobradinho 

(60474100) e se localiza a jusante da rodovia DF-330. Os dados referentes à Q90, Q7,10 e Qmlt da sub-

bacia do Ribeirão Sobradinho encontram-se no Quadro 29. 
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Quadro 29 – Vazões de referência da sub-bacia do ribeirão Sobradinho 

PARÂMETROS VAZÃO (m
3
/s) 

Q90 1,07 

Q7,10 0,55 

Qmlt 2,43 

Fonte: PGIRH, 2012. 

 

Segundo Resolução da ADASA nº 09/2011, a estimativa de vazão máxima para concepção do sistema 

de drenagem pluvial do ITAPOÃ PARQUE foi realizada levando-se em consideração a vazão 

específica, as áreas de contribuição do sistema e o percentual de impermeabilização adotado, conforme 

disposto no Quadro 30. 

 

Quadro 30 – Vazão máxima estimada das áreas de contribuição do Projeto de concepção do sistema de 

drenagem pluvial do ITAPOÃ PARQUE 

Vazão Específica 

(l/s.ha) 
Áreas de Contribuição 

(ha) 
Percentual de Impermeabilização 

(%) 
Q máxima (m³/s) 

24,4 
59,12 0,7 1,44 

206,4 0,7 5,04 

 

As vazões de pico de drenagem pluvial em cada bacia de contribuição foram estimadas pelo Método 

Racional para tempo de recorrência de 10 anos e tempo de concentração de 10 a 15 minutos em cada 

bacia de contribuição. 

 

Sub-bacia córrego Cachoeirinha 

A estação fluviométrica utilizada é denominada Estação Cachoeirinha (60491000). Os dados referentes 

à Q90, Q7,10 e Qmlt da sub-bacia do córrego Cachoeirinha encontram-se no Quadro 31. 

 

Quadro 31 – Vazões de referência da sub-bacia do córrego Cachoeirinha 

PARÂMETRO VAZÃO (m
3
/s) 

Q90 0,69 

Q7,10 0,45 

Qmlt 1,66 

Fonte: PGRIH, 2012. 
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Unidade hidrográfica lago Paranoá  

Para caracterizar as vazões de referência da unidade hidrográfica do lago Paranoá utilizaram-se 

informações do PGIRH (2012). Os dados referentes à Q90, Q7,10 e Qmlt da citada unidade estão descritos 

no Quadro 32. 

 

Quadro 32 – Vazões de referência da unidade hidrográfica do lago Paranoá 

PARÂMETRO VAZÃO (m
3
/s) 

Q90 9,1 

Q7,10 4,7 

Qmlt 18,8 

Fonte: PGRIH, 2012. 

 

6.2.13. Grotas secas 

Em vistoria na ADA não foram identificados canais naturais de escoamento superficial (grotas secas), 

conforme preconiza o Decreto Distrital nº 30.315/2009, ou canais naturais intermitentes. 

 

6.3. Meio Biótico 

 

6.3.1. Área de preservação permanente e unidades de conservação 

Esse item foi devidamente atendido no item 4.2 – Zoneamento Ambiental e Áreas Ambientalmente 

Protegidas. 

 

6.3.2. Flora 

 

 Introdução 

O objeto deste estudo está inserido no bioma Cerrado, com mosaicos remanescentes de cerrado sentido 

restrito denso, típico, ralo, além de áreas com solo exposto, gramíneas exóticas e indivíduos arbóreos 

isolados nativos e plantados. Essa área temática do estudo apresenta as principais informações sobre a 

vegetação presente na Área Diretamente Afetada (ADA) e Influência Direta (AID) pelo projeto 

urbanístico preterido denominado ITAPOÃ PARQUE. 

 

Ainda, nas áreas de influência, relacionados ao bioma Cerrado, além do cerrado denso, típico e ralo, 

encontram-se as seguintes fisionomias naturais, de acordo com Ribeiro & Walter: florestais e 

campestres. 
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Este complexo vegetacional, conforme Ribeiro & Walter (2008), tem 14 tipos fitofisionômicos, com 

variações de densidades arbóreas, associadas ou não a cursos d’água, sendo: 04 (quatro) tipos de 

formações florestais (mata ciliar, mata de galeria, mata seca e cerradão), 07 (sete) tipos de formações 

savânicas, também chamadas de cerrado sentido restrito (cerrado denso, cerrado típico, cerrado ralo, 

cerrado rupestre, vereda, parque cerrado e palmeiral) e 03 (três) tipos de formações campestres 

(campos sujo, limpo e rupestre), conforme observado na Figura 38. 

 

 

Figura 38 – Formações florestais, savânicas e campestres do bioma Cerrado. 

Fonte: Ribeiro & Walter, 2008. 

 

Dados provenientes de imagens de satélite coletadas entre os anos de 1987 e 1993 cobrindo toda a 

região do bioma indicam que cerca de 67% do Cerrado estão em condições alteradas ou altamente 

alteradas pelas atividades humanas (MANTOVANI & PEREIRA, 1998). O número de pesquisas a 

respeito da biodiversidade do Bioma ainda é incipiente, e sua maior parte se concentra próximo aos 

grandes centros urbanos como Brasília-DF e Goiânia-GO, além disso, o Cerrado carece de Unidades de 

Conservação, visto que apenas 1,2% da extensão total da região são protegidas em Unidades de 

Conservação Federais (MYERS et al., 2000). 
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O estudo incluiu as principais paisagens e fitofisionomias encontradas na região de influência do 

empreendimento e analisa-as individualmente, com detalhamento sobre os processos metodológicos e 

esforço amostral do inventário florestal. 

 

 Cobertura Vegetal 

As principais fitofisionomias encontradas no local são o cerrado sensu stricto e matas de galeria. As 

matas de galeria se estendem por toda à margem do Ribeirão Sobradinho, principal curso d’água da 

região. O cerrado s.s. é encontrado principalmente na região de interflúvio, com transição de gradientes 

entre as áreas com população vegetal esparsa (neste documento nomeadas cerrado ralo), áreas com 

população moderada (representada pelos cerrados típicos) e áreas com população densa (cerrado 

denso). 

 

No bioma Cerrado foram listadas 11.647 espécies de plantas vasculares (SANO et al., 2008) e pouco 

mais de 1.000 espécies de plantas ruderais invasoras. Esses números permitem classificar o Cerrado 

como uma das savanas mais ricas em biodiversidade do planeta. Estima-se que 40% das espécies de 

plantas que ocorrem no bioma sejam endêmicas (BRASIL, 2002), confirmando sua particularidade e 

importância. O Quadro 33, a seguir, apresenta a diversidade e densidade por hectare encontrada nos 

estudos citados, nas principais Unidades de Conservação do DF. 

 

Quadro 33 – Riqueza fitossociológica e densidade em estudos do cerrado sensu stricto, no bioma Cerrado (D = 

Densidade) 

Localidade Autor Espécies D (ind.ha
-1

) 

Cerrado sensu stricto / ESEC de Águas Emendadas Felfili et al. 1994 73 1.369 

Cerrado sensu stricto / APA Gama Cabeça de Veado Felfili et al. 1994 67 1.394 

Cerrado sensu stricto / Parque Nacional do Brasília Felfili et al. 1994 56 1.036 

Cerrado sensu stricto / ESEC do JBB - (Interflúvio) 
Fonseca & Silva 

Júnior, 2004 
53 1.219 

Cerrado sensu stricto / ESEC do JBB - (Vale) 
Fonseca & Silva 

Júnior, 2004 
54 970 

Cerrado sensu stricto / P.E. Pequizeiros Matos et a.l 2006 76 1.458 

Cerrado sensu stricto / P.E. Dom Bosco Matos et al. 2006 87 1.576 

Cerrado sensu stricto / RPPN Córrego da Aurora Souza, 2006 64 2.174 

Cerrado sensu stricto / RE do Rocandor IBGE Andrade et al., 2002 63 1.964 

Cerrado sensu stricto / APA do Paranoá 
Assunção & Felfili, 

2004 
54 882 
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O estudo das matas de galeria é fundamental, pois são ambientes que apresentam alta riqueza de 

espécies, por proteger os cursos de água do Cerrado de processos erosivos, da poluição, por abrigar 

diversas espécies da fauna e flora e por ser constantemente ameaçada pelo desmatamento. As matas de 

galeria são em essência os melhores corredores ecológicos para ligar fragmentos maiores por serem 

naturalmente áreas de intercâmbio genético, mas infelizmente não estão suficientemente protegidas 

pelo código florestal brasileiro (SILVA JÚNIOR, 2001).  

 

O Quadro 34 apresenta estudos fitossociológicos no Distrito federal, com destaque para os parâmetros 

riqueza e densidade de indivíduos. Nota-se portanto que existe uma variação quanto à sua composição 

florística e estrutura florestal. 

 

Quadro 34 – Riqueza fitossociológica e densidade em matas de galeria no bioma Cerrado (D = Densidade) 

Área Autor Espécies D (ind.ha
-1

) 

Estação Ecológica de Águas Emendadas Haidar et al. (2008) 118 2.317 

APA Gama Cabeça de Veado Felfili et al. (1994) 84 1.417 

Parque Nacional do Brasília Felfili et al. (1994) 67 1.645 

ESEC do JBB Nóbrega et al. (2001) 180 1.376 

RE do Roncador (IBGE) – Pitoco Silva Júnior (1997) 99 1.914 

RE do Roncador (IBGE) – Monjolo Silva Júnior (1997) 80 1.720 

RE do Roncador (IBGE) – Taquara Silva Júnior (1997) 110 1.573 

APA Gama Cabeça de Veado – Capetinga Felfili (1997) 81 982 

APA Gama Cabeça de Veado – Gama Felfili (1997) 103 1.350 

APA do Riacho Fundo Sampaio et al. (2000) 135 1.706 

Parna de Brasília (Córrego Acampamento) 
Guarino & Walter 

(2005) 
60 3.788 

APA do Riacho Fundo (Córrego Riacho Fundo) 
Guarino & Walter 

(2005) 
53 3.810 

APA do Paranoá (PE Canjerana) Dietzsch et al. 2006 68 1.421 

APA do Paranoá (PE Canjerana) Dietzsch et al. 2006 33 1.475 

 

 Objetivos 

 

Os principais objetivos do estudo da flora neste EIA foram: 

 Caracterizar as formações savânicas da ADA (dados primários através de caminhamento e 

inventário florestal) e AID (caminhamento e compilação de dados secundários); 

 Apresentar a composição florística existente na área parcelável que compõe a ADA; 
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 Apresentar análise quantitativa dos parâmetros de densidade, área basal e volume referente ao 

cerrado; 

 Apresentar inventário censitário dos remanescentes de vegetação arbórea localizados nas 

clareiras e áreas mais antropizadas do mosaico de cerrado inserido na ADA; 

 Apresentar cálculo da compensação florestal referente à supressão da vegetação na área 

parcelável de acordo com o Decreto 14.783/93; 

 Apresentar relatório fotográfico do inventário florestal da ADA e AID. 

 

 Metodologia Geral 

Para o estudo de flora, a fim de caracterizar a vegetação nativa remanescente, exóticas e nativas 

plantadas, foram definidas 3 classes de estudo a saber: Classe I: Indivíduos nativos e exóticos 

remanescentes em áreas antropizadas na ADA (Foto 23 e Foto 24); Classe II: Amostragem em cerrado 

Típico e Ralo e amostragem em cerrado Denso na ADA (Foto 25, Foto 26 e Foto 27) e Classe III: 

Mata de galeria do ribeirão Sobradinho na AID (Foto 28). 

 

  

Foto 23 – Área antropizada com predomínio de 

gramíneas exóticas 

Foto 24 – Local na ADA com árvores nativas e 

exótica, plantadas e remanescentes 
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Foto 25 – Engenheiro Florestal anotando dados de 

campo em cerrado ralo 
Foto 26 – Vista de cerrado típico. 

 

Foto 27 – Vista de cerrado Denso. 
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Foto 28 – Vista de da mata de galeria do ribeirão Cachoeirinha. 

 

 Registro das coordenadas das parcelas amostradas 

A localização das parcelas foi registrada a partir das coordenadas em UTM de cada parcela e estas 

foram obtidas com o auxílio de dois GPS E-Trex 30 Garmim. Os registros das coordenadas em UTM 

de cada parcela foram obtidos com o auxílio de um GPS e os pontos amostrados estão espacializadas 

no Mapa 18 – Amostragem de Flora (Tomo III). 

 

 Cálculo estatístico 

Foram mensurados e identificados todos os indivíduos lenhosos com altura igual ou superior a 2,5 

metros ou com circunferência, medida a 0,30 metros do solo (CAB30), superior a 0,20 metros, 

existentes no interior de cada unidade amostral. 

 

As espécies foram identificadas pelos seus caracteres dendrológicos, in loco, e não houve tombamento 

de material testemunho em herbário.  

 

Para a grafia e autoria dos nomes científicos, utilizou-se o Portal On line do Missouri Botanical Garden 

(www.mobot.org), bem como da lista da flora vascular do Cerrado publicada por Mendonça et al. 

(2008). 

 

As fórmulas utilizadas para obtenção dos parâmetros estatísticos foram: 
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Equação (3) – Desvio Padrão 
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Equação (5) – Coeficiente de variação 
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 Equação (9) – Total da população 
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 Equação (10) – Intervalo de confiança para o total 
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Onde: 

t (α, gl) 

α = nível de significância 

gl = grau de liberdade = número de unidades amostrais sorteadas (-) 1 

n = número de unidades amostrais 

N = Número de unidades potenciais no universo amostral. 

 

 Cálculo Fitossociológico 

Os parâmetros fitossociológicos utilizados na determinação do Índice de Valor de Importância (IVI) 

foram: 

 

 Densidade absoluta (DA): número de indivíduos por unidade de área, a densidade com que a 

espécie ocorre na área amostral. 

 Densidade relativa (DR): relação entre o número de indivíduos de uma espécie e o número total 

de indivíduos registrados na área. 

DA= ni / A 

DR = (n/N) x 100 

onde: 

ni = número de indivíduos da espécie i; 

N = número total de indivíduos amostrados; 

A = unidade de área (hectare). 

 

 Frequência absoluta (FA): informa com que frequência a espécie ocorre nas unidades amostrais. 

 Frequência relativa (RL): relação entre a frequência absoluta de determinada espécie com a soma 

total das frequências absolutas de todas as espécies amostradas. 

FA = (Pi / P) x 100 

FR = (FAi / ∑ FA) x 100 

onde: 

Pi = número de parcelas com ocorrência da espécie i; 

P = número total de parcelas; 

FAi = Freqüência absoluta da espécie i. 
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 Dominância absoluta (DoA): informa a dominância da espécie em termos de área basal. A 

dominância absoluta é a soma das áreas basais dos indivíduos pertencentes a uma mesma espécie, por 

unidade de área. 

 Dominância relativa (DoR): relação entre a área basal de determinada espécie (ABi) pela área 

basal de todas as espécies amostradas (ABt). 

DoA = ABi / ha 

DoR = (ABi / ABt) x 100 

onde: 

ABi = área basal da espécie i; 

ABt = somatória das áreas basais individuais de todas as espécies amostradas (ABi); ha – hectare 

(10.000 m²). 

 

 O Índice de Valor de Importância (IVI): somatório da densidade relativa (DR), frequência 

relativa (FR) e dominância relativa (DoR) de determinada espécie. Este parâmetro indica a importância 

ecológica da espécie no local, ou seja, indica as espécies que aproveitam melhor os recursos de seu 

habitat. 

IVI = DR + FR + DoR 

onde: 

DR = densidade relativa; 

FR = Frequência relativa; 

DoR = dominância relativa 

 

 Cálculo do Volume 

O volume de material lenhoso a ser removido das áreas de cerrado denso, típico e ralo foi calculado a 

partir da equação de Rezende et al, 2006. 

 

V = (0.000109*D^2) + (0.0000145*D^2*HT) 

 

Onde: 

V = volume com casca em metros cúbicos (m
3
); 

D = diâmetro da base tomado a 0,30 m do solo (cm) para os exemplares do Cerrado; 

HT = Altura total do indivíduo. 
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 Classe I (ADA) 

 

 Método 

Nas clareiras existentes no interior e adjacências do mosaico de cerrado, bem como na área com 

vegetação predominantemente herbácea (gramínea exótica), aonde há ocorrência de flora lenhosa 

nativa e exótica de forma isolada, que perfazem 38,21 hectares, procedeu-se a identificação botânica e 

o registro de cada um dos indivíduos em formulários específicos, com sua medida de Circunferência a 

Altura da Base (CAB) mensurada e sua altura total estimada.  

 

Os critérios de inclusão adotados e os materiais utilizados para a realização deste inventário foram: 

 Identificação e quantificação dos indivíduos arbóreo-arbustivos com altura superior a 2,50 

metros, ou com circunferência, medida a 0,30 metros do solo (CAB30), superior a 0,20 metros; 

 Máquina fotográfica para registro de atividades e auxílio na identificação de espécies; 

 Fita métrica; 

 GPS. 

 

 Resultados 

No censo ocorrido nas áreas da ANATEL e do Exército, no dia 08 de agosto de 2013, foram 

inventariados 327 indivíduos distribuídos em 52 espécies diferentes, sendo 24 delas exóticas e 28 delas 

nativa. A espécie exótica de maior ocorrência foi a Caryota urens L. com 77 indivíduos, e a espécie 

nativa de maior ocorrência foi a Aegiphila lhotzkiana Cham, com 33 indivíduos. 

 

O volume total dos indivíduos lenhosos foi de 73,82 m
3
, sendo que a espécie exótica de maior volume, 

somando todos os indivíduos da espécie, foi a Mangifera indica L., com volume total de 34,73 m
3
; e a 

espécie nativa de maior volume foi a Vochysia thyrsoidea Pohl, com um volume total de 2,07 m
3
. 
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Foto 29 – Local de inventário censo. 

 

Quadro 35 – Lista de espécies encontradas na vegetação de locais antropizados com baixa densidade, com 

família botânica, nomes científico, vulgar e respectivos status 

FAMÍLIA BOTÂNICA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR Status 

Araliaceae Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) mandiocão-do-cerrado nativa 

Fabaceae Dalbergia miscolobium (Benth) jacarandá-do-cerrado nativa 

Calophyllaceae Kielmeyera speciosa (A. ST.-HIL) pau-santo nativa 

Malvaceae Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) painera-do-cerrado nativa 

Fabaceae Acosmium dasycarpum (Vogel) chapada nativa 

Fabaceae Stryphnodendron adstringens (Mart.) barbatimão nativa 

Fabaceae Machaerium opacum (Vogel) jacarandá-cascudo nativa 

Nyctaginaceae Neea theifera (Oerst) capa-rosa-do-campo nativa 

Lamiaceae Aegiphila lhotzkiana Cham tamanqueiro-do-cerrado nativa 

Anacardiaceae Mangifera indica L. mangueira exótica 

Lauraceae Persea americana Mill. abacateiro exótica 

Myrtaceae Psidium guajava L. goiaba exótica 

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels jamelão exótica 

Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck laranja exótica 

Moraceae Ficus sp figueira exótica 

Arecaceae Caryota urens L. palmeira-rabo-de-peixe exótica 

Moraceae Morus nigra L. amora exótica 

Vochysiaceae Vochysia thyrsoidea Pohl gomeira nativa 

Euphorbiaceae Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch bico-de-papagaio exótica 
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FAMÍLIA BOTÂNICA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR Status 

Apocynaceae Plumeria rubra L. jasmim-manga exótica 

Lauraceae Ocotea sp sassafrás exótica 

Rutaceae Citrus sp 
 

exótica 

Anacardiaceae Spondias purpurea L. seriguela exótica 

Malpighiaceae Malpighia emarginata DC. acerola exótica 

Anacardiaceae Anacardium occidentale L. cajú exótica 

Vochysiaceae Qualea parviflora Mart. pau-terrinha nativa 

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) Kunth murici nativa 

Fabaceae 
Bauhinia purpureae Wunderlin, K. Larsen & S.S. 

Larsen 
pata-de-vaca exótica 

Euphorbiaceae Euphorbia leucocephala Lotsy cabeça-de-velho exótica 

Malvaceae Pachira aquatica Aubl. monguba exótica 

Styracaceae Styrax ferrugineus Nees & Mart. laranjinha nativa 

Araliaceae Schefflera sp mandiocão exótica 

Bignoniaceae Spathodea campanulata P. Beauv. xixi-de-macaco exótica 

Asparagaceae Yucca sp 
 

exótica 

Calophyllaceae Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. pau-santo nativa 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá exótica 

Fabaceae Dimorphandra mollis Benth. faveiro nativa 

Myrtaceae Eucalyptus sp eucalipto exótica 

Myrtaceae Eugenia dysenterica DC. cagaita nativa 

Vochysiaceae Qualea multiflora Mart. pau-terra-liso nativa 

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. curriola nativa 

Fabaceae Plathymenia reticulata Benth. candeia nativa 

Fabaceae Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F. Macbr. orelha-de-macaco nativa 

Vochysiaceae Qualea grandiflora Mart. pau-terra nativa 

Asteraceae Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker coração-de-negro nativa 

Annonaceae Annona crassiflora Mart. araticum nativa 

Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth sucupira-preta nativa 

Cariocaraceae Caryocar brasiliense A. St.-Hil. pequi nativa 

Sapotaceae Pouteria torta (Mart.) Radlk. abiurana nativa 

 
NI (nativa) 

 
nativa 

 
NI ( nativa pequena rebrota) 

 
nativa 

 
NI (ornamental) 

 
exótica 
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Quadro 36 – Espécies encontradas na vegetação de locais antropizados com baixa densidade, com família 

botânica, nomes científico, vulgar e respectivos volumes 

FAMÍLIA BOTÂNICA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 
VOLUME 

(m
3
) 

Araliaceae Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) 
mandiocão-do-

cerrado 
0,04 

Fabaceae Dalbergia miscolobium (Benth) 
jacarandá-do-

cerrado 
0,04 

Calophyllaceae Kielmeyera speciosa (A. ST.-HIL) pau-santo 0,03 

Malvaceae Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) painera-do-cerrado 0,34 

Fabaceae Acosmium dasycarpum (Vogel) chapada 0,08 

Fabaceae Stryphnodendron adstringens (Mart.) barbatimão 0,10 

Fabaceae Machaerium opacum (Vogel) jacarandá-cascudo 0,23 

Nyctaginaceae Neea theifera (Oerst) 
capa-rosa-do-

campo 
0,03 

Lamiaceae Aegiphila lhotzkiana Cham 
tamanqueiro-do-

cerrado 
0,51 

Anacardiaceae Mangifera indica L. mangueira 34,73 

Lauraceae Persea americana Mill. abacateiro 3,87 

Myrtaceae Psidium guajava L. goiaba 0,02 

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels jamelão 1,58 

Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck laranja 0,04 

Moraceae Ficus sp figueira 4,31 

Arecaceae Caryota urens L. 
palmeira-rabo-de-

peixe 
21,19 

Moraceae Morus nigra L. amora 0,30 

Vochysiaceae Vochysia thyrsoidea Pohl gomeira 2,07 

Euphorbiaceae Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch bico-de-papagaio 0,01 

Apocynaceae Plumeria rubra L. jasmim-manga 0,04 

Lauraceae Ocotea sp sassafrás 0,06 

Rutaceae Citrus sp 
 

0,09 

Anacardiaceae Spondias purpurea L. seriguela 0,03 

Malpighiaceae Malpighia emarginata DC. acerola 0,01 

Anacardiaceae Anacardium occidentale L. cajú 0,15 

Vochysiaceae Qualea parviflora Mart. pau-terrinha 1,03 

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) Kunth murici 0,03 

Fabaceae Bauhinia purpureae Wunderlin, K. Larsen & S.S. Larsen pata-de-vaca 0,00 

Euphorbiaceae Euphorbia leucocephala Lotsy cabeça-de-velho 0,01 

Malvaceae Pachira aquatica Aubl. monguba 0,45 

Styracaceae Styrax ferrugineus Nees & Mart. laranjinha 0,20 

Araliaceae Schefflera sp mandiocão 0,03 

Bignoniaceae Spathodea campanulata P. Beauv. xixi-de-macaco 1,05 
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FAMÍLIA BOTÂNICA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 
VOLUME 

(m
3
) 

Asparagaceae Yucca sp 
 

0,14 

Calophyllaceae Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. pau-santo 0,09 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá 0,29 

Fabaceae Dimorphandra mollis Benth. faveiro 0,04 

Myrtaceae Eucalyptus sp eucalipto 0,09 

Myrtaceae Eugenia dysenterica DC. cagaita 0,04 

Vochysiaceae Qualea multiflora Mart. pau-terra-liso 0,06 

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. curriola 0,02 

Fabaceae Plathymenia reticulata Benth. candeia 0,02 

Fabaceae Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F. Macbr. orelha-de-macaco 0,05 

Vochysiaceae Qualea grandiflora Mart. pau-terra 0,03 

Asteraceae Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker coração-de-negro 0,01 

Annonaceae Annona crassiflora Mart. araticum 0,03 

Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth sucupira-preta 0,06 

Cariocaraceae Caryocar brasiliense A. St.-Hil. pequi 0,02 

Sapotaceae Pouteria torta (Mart.) Radlk. abiurana 0,02 

 
NI (nativa) 

 
0,02 

 
NI ( nativa pequena rebrota) 

 
0,07 

 
NI (ornamental) 

 
0,01 

TOTAL 73,82 

 

 Classe II (ADA) 

 

 Método 

O inventário florestal foi executado no período de 05 a 25 de agosto de 2013. As campanhas de coleta 

de dados foram realizadas por uma equipe contendo dois engenheiros florestais e 4 auxiliares de 

campo. A metodologia adotada foi a Amostragem Casual Simples (SOARES et al. 2006) por tipologia, 

que prevê amostragens em localidades aleatórias.  

 

Para o levantamento das espécies arbóreas no cerrado típico e ralo, foram utilizadas 23 parcelas fixas e 

retangulares de 50 X 20 m (1.000 m
2
), conforme metodologia adotada no Projeto Biogeografia do 

bioma Cerrado (FELFILI et al., 1994). Para o levantamento florístico no cerrado denso foram utilizadas 

10 parcelas com dimensões menores (20 x 20 m). 
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Foram incluídos no levantamento os indivíduos arbóreos com circunferência mínima de 20 cm medidos 

a 0,30 m de altura do solo ou com mais de 2,5 m. Os diâmetros foram medidos com a utilização de fita 

métrica e as alturas totais foram estimadas com o uso de um equipamento de poda (podão) com 

graduação a cada 0,5 m. 

 

Os dados obtidos das fichas de campo foram computados em planilhas Excel
©

 2007, onde foram 

calculadas as estimativas deste inventário. Ao final do processo, para averiguação, foi utilizado o 

software Mata Nativa II, que apresenta informações valiosas em tempo hábil de processamento. 

 

 Resultados 

 

a) Cerrado Ralo 

No local, o cerrado ralo representa a tipologia de maior abrangência, com extensão de 

aproximadamente 113,97 hectares. No tratamento dos dados, esta tipologia foi subdividida por 

apresentar parcelas com densidade inferior ao cerrado típico e englobar áreas antropizadas cuja 

vegetação tem sido afetada pelos mais diversos agentes externos como incêndios florestais, animais de 

criação, erosões e compactação do solo, abertura de trilhas e estradas vicinais, entre outros. 

 

No total foram mensurados 511 indivíduos distribuídos em 16 parcelas de 50 x 20 m. Todas as espécies 

foram reconhecidas em campo e representam 64 espécies da flora vascular do bioma Cerrado e 33 

famílias botânicas. O Quadro 37 apresenta a lista florística das espécies presentes no levantamento. 

 

Quadro 37 – Lista de espécies encontradas na vegetação de cerrado ralo, com nomes científico, vulgar e família 

botânica 

FAMÍLIA 

BOTÂNICA 
NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR STATUS 

Annonaceae Annona crassiflora (Mart.) araticum nativa 

Apocynaceae Aspidosperma tomentosum (Mart.) * peroba-do-cerrado nativa 

Araliaceae Schefflera macrocarpa (Seem.) mandiocão-do-cerrado nativa 

Arecaceae Syagrus flexuosa L coquinho-babão nativa 

Arecaceae Syagrus sp. coquinho nativa 

Asteraceae Eremanthus glomerulatus Less. coração-de-negro nativa 

Asteraceae Piptocarpha rotundifolia (Less) coração-de-negro nativa 

Bignoniaceae 
Handroanthus aureus (Silva Manso) Benth. & 

Hook. f. ex S. Moore 
ipê-amarelo nativa 

Bignoniaceae Handroanthus ochraceus (Cham.) ipê amarelo do cerrado nativa 
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FAMÍLIA 

BOTÂNICA 
NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR STATUS 

Bignoniaceae Zeyheria tuberculosa Vell (Bur.) bolsa de pastor nativa 

Calophyllaceae Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. pau-santo nativa 

Calophyllaceae Kielmeyera speciosa (St. Hil.) pau-santo nativa 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense (Camb.)* pequi nativa 

Celastraceae Plenckia populnea Reissek paliteiro nativa 

Chrysobalanaceae 
Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex 

Hook. f. 
oiti-do-sertão nativa 

Connaraceae Connarus suberosus (Planch.) araruta-do-campo nativa 

Dilleniaceae Davilla elliptica St-Hill lixeirinha nativa 

Ebenaceae Diospyros burchellii (DC) olho-de-boi nativa 

Erythroxylaceae Erythroxylum suberosus A.St.-Hil. cabelo de negro nativa 

Erythroxylaceae Erythroxylum tortuosum DC. cabelo de negro nativa 

Fabaceae Acosmium dasycarpum (Vog.) chapadinha nativa 

Fabaceae Andira paniculata (Benth.) mata-barata nativa 

Fabaceae Bowdichia virgilioides (H.B.K.) sucupira-preta nativa 

Fabaceae Dalbergia miscolobium (Benth.)* jacarandá-do-cerrado nativa 

Fabaceae Dimorphandra mollis (Benth.) faveiro nativa 

Fabaceae Enterolobium gummiferum (Mart.) orelha-de-macaco nativa 

Fabaceae Hymenaea stigonocarpa (Mart.) jatobá-do-cerrado nativa 

Fabaceae Machaerium opacum (Vog.) jacarandá-cascudo nativa 

Fabaceae Pterodon pubescens (Benth.) Benth.* sucupira-branca nativa 

Fabaceae 
Sclerolobium paniculatum var. subvelutinum 

Benth. 
carvoeiro nativa 

Fabaceae Stryphnodendron adstringens (Mart.) barbatimão nativa 

Lamiaceae Aegiphila lhotzkiana (Cham.) tamanqueiro nativa 

Lithraceae Lafoensia pacari (St. Hil.) dedaleiro nativa 

Loganiaceae Strychnos pseudoquina (St. Hil.) falsa-quina nativa 

Malpighiaceae Byrsonima coccolobifolia Kunth murici-rosa nativa 

Malpighiaceae Byrsonima verbascifolia Rich. ex A. Juss murici-amarelo nativa 

Malpighiaceae Heteropterys byrsonimifolia A. Juss. murici-macho nativa 

Malvaceae Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) paineira-do-cerrado nativa 

Melastomataceae Miconia burchellii Triana pixirica nativa 

Myrtaceae Eugenia dysenterica (DC)* cagaita nativa 

Myrtaceae Psidium myrsinoides O. Berg araçá nativa 

Myrtaceae 
Psidium salutare var. pohlianum (O. Berg) 

Landrum 
araçá nativa 
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FAMÍLIA 

BOTÂNICA 
NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR STATUS 

Nyctaginaceae Guapira graciliflora (Mart. ex J. A. Schmidt) capa-rosa nativa 

Nyctaginaceae Guapira noxia (Netto) maria-mole nativa 

Nyctaginaceae Neea theifera Oerst. caparrosa-branca nativa 

Ochnaceae Ouratea hexasperma (St. Hil.) vassoura-de-bruxa nativa 

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca nativa 

Proteaceae Roupala montana Aubl. carne de vaca nativa 

Rubiaceae Palicourea rigida Kunth. bate caixa nativa 

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Benth. ex Miq.) curiola nativa 

Sapotaceae Pouteria torta (Mart.) Radlk. curiola-peluda nativa 

Solanaceae Solanum lycocarpum (St. Hil.) lobeira nativa 

Styracaceae Styrax ferrugineus (Nees & Mart.) laranjinha-do-cerrado nativa 

Symplocaceae Symplocos mosenii Brand. cerradinha nativa 

Velloziaceae Vellozia flavicans Mart. ex Schult. canela de ema nativa 

Vochysiaceae Qualea grandiflora (Mart.) pau-terra nativa 

Vochysiaceae Qualea multiflora Mart. pau-terra-liso nativa 

Vochysiaceae Qualea parviflora (Mart.) pau-terrinha nativa 

Vochysiaceae Salvertia convallariaeodora St. Hil. chapéu de couro nativa 

Vochysiaceae Vochysia thyrsoidea (Pohl)* gomeira nativa 

Nota: * Espécies tombadas como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal, conforme Decreto Distrital nº 

14.783/1993. 

 

A curva do coletor indica a suficiência amostral do ponto de vista florístico, ilustrando o recrutamento 

de novas espécies no inventário florestal, na medida em que se aumentam os esforços de coletas. A 

cada nova parcela, a curva tende a se estabilizar, por não encontrar sítios ou habitats com espécies 

novas, devido à homogeneidade desta tipologia no local. A Figura 39 indica que a partir da 5º parcela 

já foram reconhecidos aproximadamente 90% dos indivíduos presentes no levantamento florístico. 
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Figura 39 – Curva do coletor no levantamento florístico do cerrado ralo. 

 

O quadro fitossociológico representa a relação e distribuição das espécies no contexto da comunidade 

vegetal. Os principais critérios para elencar o grau de importância da população estão relacionados à 

densidade de indivíduos, sua frequência encontrada nas parcelas e área basal das populações presentes 

no inventário do cerrado ralo.O Quadro 38 , a seguir, apresenta o ranking das espécies mais 

importantes (IVI – Índice de Valor de Importância). 

 

Quadro 38 – Quadro fitossociológico contendo os indivíduos inventariados da fitofisionomia cerrado s.s. (ralo) 

Nome Científico DR FR DoR VI 

Enterolobium gummiferum (Mart.) 6,46 5,26 10,66 22,39 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) 8,41 5,26 7,86 21,54 

Dimorphandra mollis (Benth.) 6,65 6,07 4,99 17,72 

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. 6,46 4,45 2,99 13,90 

Caryocar brasiliense (Camb.)* 4,11 3,64 5,96 13,72 

Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) 2,94 2,83 7,84 13,61 

Kielmeyera speciosa (St. Hil.) 4,31 3,64 2,70 10,65 

Piptocarpha rotundifolia (Less) 4,89 2,43 2,57 9,89 

Annona crassiflora (Mart.) 2,15 2,83 4,88 9,86 

Machaerium opacum (Vog.) 3,91 3,64 2,32 9,88 
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Nome Científico DR FR DoR VI 

Aegiphila lhotzkiana (Cham.) 4,11 4,05 1,60 9,76 

Eremanthus glomerulatus Less. 4,70 2,83 1,77 9,30 

Qualea multiflora Mart. 3,13 2,83 2,53 8,50 

Qualea grandiflora (Mart.) 2,94 2,43 1,79 7,16 

Vochysia thyrsoidea (Pohl)* 0,59 1,21 5,05 6,85 

Vellozia flavicans Mart. ex Schult. 2,94 0,81 3,10 6,85 

Dalbergia miscolobium (Benth.)* 1,96 3,24 1,36 6,55 

Sclerolobium paniculatum var. subvelutinum Benth. 0,59 0,81 4,98 6,37 

Guapira noxia (Netto) 2,15 2,83 1,14 6,13 

Schefflera macrocarpa (Seem.) 1,37 2,83 1,53 5,73 

Hymenaea stigonocarpa (Mart.) 1,96 2,43 0,96 5,35 

Qualea parviflora (Mart.) 1,57 2,43 1,22 5,22 

Sclerolobium paniculatum var. subvelutinum Benth. 0,59 1,21 2,86 4,66 

Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f. 1,76 1,21 0,91 3,88 

Eugenia dysenterica (DC)* 0,39 0,81 2,58 3,79 

Andira paniculata (Benth.) 1,17 1,62 0,59 3,38 

Strychnos pseudoquina (St. Hil.) 1,37 1,21 0,61 3,20 

Connarus suberosus (Planch.) 1,17 1,21 0,48 2,87 

Bowdichia virgilioides  (H.B.K.) 0,59 1,21 1,06 2,86 

Styrax ferrugineus (Nees & Mart.) 0,78 1,62 0,43 2,83 

Diospyros burchellii (DC) 0,59 1,21 0,84 2,64 

Plenckia populnea Reissek 0,98 1,21 0,43 2,62 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 0,78 1,21 0,56 2,56 

Lafoensia pacari (St. Hil.) 0,78 1,21 0,40 2,39 

Miconia burchellii Triana 0,59 1,21 0,41 2,21 

Roupala montana Aubl. 0,98 0,81 0,41 2,20 

Handroanthus ochraceus (Cham.) 1,17 0,40 0,41 1,99 

Symplocos mosenii Brand. 0,59 0,81 0,51 1,91 

Solanum lycocarpum (St. Hil.) 0,59 0,81 0,47 1,87 

Syagrus sp. 0,59 0,81 0,38 1,77 

Psidium myrsinoides O. Berg 0,39 0,40 0,94 1,73 

Ouratea hexasperma (St. Hil.) 0,59 0,81 0,32 1,72 

Byrsonima coccolobifolia Kunth 0,39 0,81 0,35 1,55 

Pouteria ramiflora (Benth. ex Miq.) 0,39 0,81 0,33 1,53 

Aspidosperma tomentosum (Mart.) 0,39 0,81 0,15 1,35 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. 0,20 0,40 0,73 1,33 
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Nome Científico DR FR DoR VI 

Guapira graciliflora (Mart. ex J. A. Schmidt) 0,39 0,40 0,38 1,17 

Vellozia flavicans Mart. ex Schult. 0,20 0,40 0,40 1,01 

Syagrus flexuosa 0,20 0,40 0,42 1,02 

Palicourea rigida Kunth. 0,39 0,40 0,22 1,02 

Handroanthus aureus (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore 0,20 0,40 0,31 0,91 

Pterodon pubescens (Benth.) Benth. 0,20 0,40 0,28 0,88 

Salvertia convallariaeodora St. Hil. 0,20 0,40 0,19 0,79 

Dimorphandra mollis (Benth.) 0,20 0,40 0,16 0,77 

Pterodon pubescens (Benth.) Benth.* 0,20 0,40 0,15 0,76 

Erythroxylum tortuosum DC. 0,20 0,40 0,09 0,69 

Davilla elliptica St-Hill 0,20 0,40 0,09 0,69 

Erythroxylum suberosus A.St.-Hil. 0,20 0,40 0,08 0,68 

Psidium salutare var. pohlianum (O. Berg) Landrum 0,20 0,40 0,06 0,66 

Acosmium dasycarpum (Vog.) 0,20 0,40 0,05 0,65 

Byrsonima verbascifolia Rich. ex A. Juss 0,20 0,40 0,07 0,67 

Neea theifera Oerst. 0,20 0,40 0,04 0,64 

Heteropterys byrsonimifolia A. Juss. 0,20 0,40 0,04 0,64 

Zeyheria tuberculosa Vell (Bur.) 0,20 0,40 0,04 0,64 

Total 100 100 100 300 

Nota: * Espécies tombadas como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal, conforme Decreto Distrital nº 

14.783/1993. 

 

b) Cerrado Típico 

No local, o cerrado típico representa a tipologia da vegetação com extensão de aproximadamente 78,94 

hectares. No tratamento dos dados, esta tipologia foi subdividida por apresentar parcelas com densidade 

inferior ao cerrado denso e englobar áreas de transição ecológica com cerrado ralo e denso. Em geral, a 

vegetação tem sido afetada pelos mais diversos agentes externos como incêndios florestais, animais de 

criação, erosões e compactação do solo, abertura de trilhas e estradas vicinais, entre outros. 

 

No total foram mensurados 1.123 indivíduos distribuídos em 10 parcelas de 50 x 20 m. Todas as 

espécies foram reconhecidas em campo e representam 67 espécies da flora vascular do bioma Cerrado e 

32 famílias botânicas. O Quadro 39 apresenta a lista florística das espécies presentes no levantamento. 
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Quadro 39 – Lista de espécies encontradas na vegetação de cerrado típico, com nomes científico, vulgar e 

família botânica 

FAMÍLIA BOTÂNICA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR STATUS 

Annonaceae Annona crassiflora (Mart.) araticum nativa 

Apocynaceae Aspidosperma marcocarpum Mart. * peroba-do-campo nativa 

Apocynaceae Aspidosperma tomentosum (Mart.) * peroba-do-cerrado nativa 

Araliaceae Schefflera macrocarpa (Seem.) mandiocão-do-cerrado nativa 

Arecaceae Syagrus flexuosa Mart. coquinho-babão nativa 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá nativa 

Asteraceae Eremanthus glomerulatus Less. coração-de-negro nativa 

Asteraceae Piptocarpha rotundifolia (Less) coração-de-negro nativa 

Bignoniaceae Handroanthus ochraceus (Cham.) ipê amarelo do cerrado nativa 

Bignoniaceae Zeyheria tuberculosa Vell (Bur.) bolsa de pastor nativa 

Calophyllaceae Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. pau-santo nativa 

Calophyllaceae Kielmeyera speciosa (St. Hil.) pau-santo nativa 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense (Camb.)* pequi nativa 

Celastraceae Maytenus floribunda Ressek misga nativa 

Celastraceae Plenckia populnea Reissek paliteiro nativa 

Connaraceae Rourea induta Planch. campeira nativa 

Connaraceae Connarus suberosus (Planch.) araruta-do-campo nativa 

Dilleniaceae Davilla elliptica St-Hill lixeirinha nativa 

Ebenaceae Diospyros burchellii (DC) olho-de-boi nativa 

Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum A.St.-Hill fruto de sagui nativa 

Erythroxylaceae Erythroxylum suberosus A.St.-Hil. cabelo de negro nativa 

Erythroxylaceae Erythroxylum tortuosum DC. cabelo de negro nativa 

Fabaceae Acosmium dasycarpum (Vog.) chapadinha nativa 

Fabaceae Bowdichia virgilioides (H.B.K.) sucupira-preta nativa 

Fabaceae Dalbergia miscolobium (Benth.)* jacarandá-do-cerrado nativa 

Fabaceae Dimorphandra mollis (Benth.) faveiro nativa 

Fabaceae Enterolobium gummiferum (Mart.) orelha-de-macaco nativa 

Fabaceae Hymenaea stigonocarpa (Mart.) jatobá-do-cerrado nativa 

Fabaceae Machaerium opacum (Vog.) jacarandá-cascudo nativa 

Fabaceae Pterodon pubescens (Benth.)* sucupira-preta nativa 

Fabaceae Stryphnodendron adstringens (Mart.) barbatimão nativa 

Fabaceae Tachigali aureum TYul. (Benth) pau-bosta nativa 

Fabaceae Tachigli paniculata Aubl. carvoeiro nativa 

Fabaceae Vatairea macrocarpa Ducke amargosa nativa 
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FAMÍLIA BOTÂNICA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR STATUS 

Lamiaceae Aegiphila lhotzkiana (Cham.) tamanqueiro nativa 

Lithraceae Lafoensia pacari (St. Hil.) dedaleiro nativa 

Loganiaceae Strychnos pseudoquina (St. Hil.) quina nativa 

Malpighiaceae Byrsonima coccolobifolia Kunth murici-rosa nativa 

Malpighiaceae Byrsonima pachyphylla A. Juss. murici-vermelho nativa 

Malpighiaceae Byrsonima verbascifolia Rich. ex A. Juss murici-amarelo nativa 

Malpighiaceae Heteropterys byrsonimifolia A.Juss murici-macho nativa 

Malvaceae Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) paineira-do-cerrado nativa 

Melastomataceae Miconia burchellii Triana pixirica nativa 

Melastomataceae Miconia ferruginata DC. pixiricão nativa 

Myrsinaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze cafézinho nativa 

Myrtaceae Blepharocalyx salicifolius (Kunth.) maria preta nativa 

Myrtaceae Eugenia dysenterica (DC) * cagaita nativa 

Myrtaceae Psidium pohlianum O. Berg. araçá nativa 

Nyctaginaceae Guapira graciliflora (Mart. ex J. A. Schmidt) joão-mole nativa 

Nyctaginaceae Guapira noxia (Netto) maria-mole nativa 

Nyctaginaceae Neea theifera Oerst. caparrosa-branca nativa 

Ochnaceae Ouratea hexasperma (St. Hil.) vassoura-de-bruxa nativa 

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca nativa 

Proteaceae Roupala montana  Aubl. carne de vaca nativa 

Rubiaceae Palicourea rigida Kunth. bate caixa nativa 

Rubiaceae Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) jenipapo bravo nativa 

Sapotaceae Hancornia speciosa Gomez mangaba nativa 

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Benth. ex Miq.) curiola nativa 

Sapotaceae Pouteria torta (Mart.) Radlk. curiola-peluda nativa 

Styracaceae Styrax ferrugineus (Nees & Mart.) laranjinha-do-cerrado nativa 

Symplocaceae Symplocos mosenii Brand. 
 

nativa 

Velloziaceae Vellozia flavicans Mart. ex Schult. canela de ema nativa 

Vochysiaceae Qualea grandiflora (Mart.) pau-terra nativa 

Vochysiaceae Qualea multiflora Mart. pau-terra-liso nativa 

Vochysiaceae Qualea parviflora (Mart.) pau-terrinha nativa 

Vochysiaceae Vochysia elliptica Mart. pai-doce nativa 

Vochysiaceae Vochysia thyrsoidea (Pohl)* gomeira nativa 

Nota: * Espécies tombadas como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal, conforme Decreto Distrital nº 

14.783/1993. 
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A curva do coletor indica a suficiência amostral do ponto de vista florístico, ilustrando o recrutamento 

de novas espécies no inventário florestal, na medida em que se aumentam os esforços de coletas. A 

cada nova parcela, a curva tende a se estabilizar, indicando suficiência florística, por não encontrar 

sítios ou habitats com espécies novas, devido à homogeneidade desta tipologia no local. A Figura 40 

indica que a partir da alocação da 5ª parcela já haviam sido reconhecidos mais de 75% dos indivíduos 

presentes no levantamento florístico 

 

 

Figura 40 – Curva do coletor no levantamento florístico do cerrado típico. 

 

O quadro fitossociológico representa a relação e distribuição das espécies no contexto da comunidade 

vegetal. Os principais critérios para elencar o grau de importância da população estão relacionados à 

densidade de indivíduos, sua frequência encontrada nas parcelas e área basal das populações presentes 

no inventário do cerrado ralo. O Quadro 40, a seguir, apresenta o ranking das espécies mais 

importantes (IVI – Índice de Valor de Importância). 

 

Quadro 40 – Quadro fitossociológico contendo os indivíduos inventariados na fitofisionomia cerrado s.s. 

(típico) 

Nome Científico DR FR DoR VI 

Qualea grandiflora (Mart.) 8,90 3,40 10,46 22,77 

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. 12,38 3,40 6,74 22,52 
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Nome Científico DR FR DoR VI 

Ouratea hexasperma (St. Hil.) 10,60 3,06 8,45 22,11 

Dalbergia miscolobium (Benth.)* 7,84 3,06 6,97 17,87 

Qualea parviflora (Mart.) 4,81 3,06 4,93 12,80 

Caryocar brasiliense (Camb.)* 3,29 2,38 5,27 10,94 

Vellozia flavicans Mart. ex Schult. 3,56 2,38 4,22 10,16 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) 3,12 2,38 4,24 9,74 

Annona crassiflora (Mart.) 2,23 3,06 4,19 9,48 

Styrax ferrugineus (Nees & Mart.) 2,23 2,72 3,74 8,69 

Machaerium opacum (Vog.) 2,14 3,06 2,00 7,20 

Roupala montana  Aubl. 2,76 2,38 2,06 7,20 

Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) 2,05 2,38 2,66 7,09 

Connarus suberosus (Planch.) 2,23 3,06 1,56 6,85 

Qualea multiflora Mart. 1,69 2,38 1,75 5,83 

Vochysia thyrsoidea (Pohl)* 0,80 1,36 3,51 5,67 

Aspidosperma tomentosum (Mart.)* 1,96 2,38 1,28 5,62 

Erythroxylum suberosus A.St.-Hil. 2,05 2,38 0,99 5,42 

Byrsonima verbascifolia Rich. ex A. Juss 1,51 2,04 1,35 4,90 

Bowdichia virgilioides (H.B.K.) 0,89 2,04 1,34 4,27 

Enterolobium gummiferum (Mart.) 0,89 2,04 1,23 4,16 

Plenckia populnea Reissek 1,78 1,02 1,14 3,94 

Palicourea rigida Kunth. 0,80 2,04 0,61 3,46 

Guapira noxia (Netto) 0,98 1,36 1,04 3,38 

Schefflera macrocarpa (Seem.) 0,71 1,70 0,94 3,36 

Hymenaea stigonocarpa (Mart.) 0,53 1,70 1,08 3,32 

Diospyros burchellii (DC) 0,89 1,36 1,06 3,31 

Acosmium dasycarpum  (Vog.) 1,16 1,36 0,71 3,23 

Eugenia dysenterica (DC)* 0,53 1,70 0,98 3,22 

Vellozia flavicans Mart. ex Schult. 1,16 1,02 0,97 3,15 

Neea theifera Oerst. 0,62 2,04 0,39 3,05 

Aspidosperma marcocarpum Mart.* 0,80 1,70 0,52 3,02 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 0,71 1,70 0,57 2,99 

Vochysia elliptica Mart. 0,71 1,36 0,83 2,90 

Byrsonima coccolobifolia Kunth 0,53 1,70 0,59 2,82 

Miconia ferruginata DC. 0,53 1,02 1,00 2,56 

Eremanthus glomerulatus Less. 0,62 1,70 0,19 2,52 

Byrsonima pachyphylla A. Juss. 0,53 1,36 0,36 2,26 
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Nome Científico DR FR DoR VI 

Dimorphandra mollis (Benth.) 0,53 1,02 0,62 2,17 

Psidium pohlianum O. Berg. 0,45 1,36 0,29 2,09 

Piptocarpha rotundifolia (Less) 0,45 1,02 0,49 1,96 

Handroanthus ochraceus (Cham.) 0,80 0,68 0,37 1,85 

N.I 0,45 1,02 0,39 1,85 

Aegiphila lhotzkiana (Cham.) 0,45 1,02 0,23 1,70 

Strychnos pseudoquina (St. Hil.) 0,45 0,68 0,57 1,70 

Pouteria ramiflora (Benth. ex Miq.) 0,62 0,68 0,34 1,64 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 0,36 0,34 0,95 1,64 

Tachigli paniculata Aubl. 0,27 0,68 0,69 1,64 

Vatairea macrocarpa Ducke 0,45 0,68 0,43 1,55 

Davilla elliptica St-Hill 0,27 1,02 0,19 1,47 

Kielmeyera speciosa (St. Hil.) 0,36 0,68 0,32 1,36 

Syagrus flexuosa 0,18 0,68 0,39 1,25 

Rourea induta Planch. 0,27 0,68 0,14 1,08 

Symplocos mosenii Brand. 0,18 0,68 0,22 1,08 

Miconia burchellii Triana 0,18 0,68 0,19 1,05 

Lafoensia pacari (St. Hil.) 0,18 0,68 0,15 1,01 

Guapira graciliflora (Mart. ex J. A. Schmidt) 0,18 0,68 0,13 0,99 

Erythroxylum tortuosum DC. 0,18 0,68 0,10 0,96 

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss 0,27 0,34 0,23 0,84 

Hancornia speciosa Gomez 0,09 0,34 0,07 0,50 

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) 0,09 0,34 0,07 0,50 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 0,09 0,34 0,07 0,50 

Tachigali aureum TYul. (Benth) 0,09 0,34 0,07 0,50 

Maytenus floribunda Ressek 0,09 0,34 0,08 0,51 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. 0,09 0,34 0,07 0,50 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth.) 0,09 0,34 0,05 0,48 

Strychnos pseudoquina (St. Hil.) 0,09 0,34 0,06 0,49 

Erythroxylum deciduum A.St.-Hill 0,09 0,34 0,04 0,47 

Pterodon pubescens (Benth.) 0,09 0,34 0,03 0,46 

Zeyheria tuberculosa Vell (Bur.) 0,09 0,34 0,02 0,45 

Total 100 100 100 300 

Nota: * Espécies tombadas como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal, conforme Decreto Distrital nº 

14.783/1993. 
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c) Cerrado Denso 

No local, o cerrado denso representa a tipologia de menor abrangência, com extensão de 

aproximadamente 18,87 hectares. No tratamento dos dados, esta tipologia foi subdividida por 

apresentar parcelas com densidades superiores ao cerrado típico e englobar áreas de transição ecológica 

com as demais densidades (ralo e típico). Esta foi a vegetação que apresentou melhor estado de 

conservação. 

 

No total foram mensurados 931 indivíduos distribuídos em 10 parcelas de 20 x 20 m. Todas as espécies 

foram reconhecidas em campo e representam 62 espécies da flora vascular do bioma Cerrado. O 

Quadro 41 apresenta a lista florística das espécies presentes no levantamento. 

 

Quadro 41 – Lista de espécies encontradas na vegetação de cerrado denso, com nomes científico, vulgar 

e família botânica 

FAMÍLIA BOTÂNICA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR STATUS 

Annonaceae Annona crassiflora (Mart.) Araticum nativa 

Apocynaceae Aspidosperma marcocarpum * Mart. Peroba-do-campo nativa 

Apocynaceae Aspidosperma tomentosum * (Mart.) Peroba-do-cerrado nativa 

Araliaceae Schefflera macrocarpa (Seem.) Mandiocão-do-cerrado nativa 

Asteraceae Eremanthus glomerulatus Less. Coração-de-negro nativa 

Asteraceae Piptocarpha rotundifolia (Less) Coração-de-negro nativa 

Calophyllaceae Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. Pau-santo nativa 

Calophyllaceae Kielmeyera speciosa (St. Hil.) Pau-santo nativa 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense (Camb.)* Pequi nativa 

Celastraceae Maytenus floribunda Ressek Misga nativa 

Celastraceae Plenckia populnea Reissek Paliteiro nativa 

Connaraceae Connarus suberosus (Planch.) Araruta-do-campo nativa 

Connaraceae Rourea induta Planch. Campeira nativa 

Dilleniaceae Curatella americana L. Lixeira nativa 

Ebenaceae Diospyros burchellii (DC) Olho-de-boi nativa 

Erythroxylaceae Erythroxylum suberosus A.St.-Hil. Cabelo de negro nativa 

Fabaceae Acosmium dasycarpum (Vog.) Chapadinha nativa 

Fabaceae Bowdichia virgilioides (H.B.K.) Sucupira-preta nativa 

Fabaceae Dalbergia miscolobium (Benth.)* Jacarandá-do-Cerrado nativa 

Fabaceae Dimorphandra mollis (Benth.) Faveiro nativa 

Fabaceae Enterolobium gummiferum (Mart.) Orelha-de-macaco nativa 

Fabaceae Hymenaea stigonocarpa (Mart.) Jatobá-do-cerrado nativa 
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FAMÍLIA BOTÂNICA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR STATUS 

Fabaceae Machaerium acutifolium Vogel Bico de papagaio nativa 

Fabaceae Machaerium opacum (Vog.) Jacarandá-cascudo nativa 

Fabaceae Stryphnodendron adstringens (Mart.) Barbatimão nativa 

Fabaceae Tachigali paniculatum var. subvelutinum Benth. Carvoeiro nativa 

Lamiaceae Aegiphila lhotzkiana (Cham.) Tamanqueiro nativa 

Lithraceae Lafoensia pacari (St. Hil.) Dedaleiro nativa 

Loganiaceae Strychnos pseudoquina (St. Hil.) Falsa-quina nativa 

Malpighiaceae Banisteriopsis sp. Murici falso nativa 

Malpighiaceae Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici-rosa nativa 

Malpighiaceae Byrsonima pachyphylla A. Juss. Murici-vermelho nativa 

Malpighiaceae Byrsonima verbascifolia Rich. ex A. Juss Murici-amarelo nativa 

Malpighiaceae Heteropterys byrsonimifolia A. Juss. Murici-macho nativa 

Malvaceae Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Paineira-do-cerrado nativa 

Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Steud. Pixirica branca nativa 

Melastomataceae Miconia burchellii Triana Pixirica nativa 

Melastomataceae Miconia ferruginata DC. Pixiricão nativa 

Melastomataceae Miconia pohliana Cogn Pixirica verde nativa 

Moraceae Brosimum gaudichaudii Trecul Mama cadela nativa 

Myrtaceae Blepharocalyx salicifolius (Kunth.) Maria preta nativa 

Myrtaceae Eugenia dysenterica (DC)* Cagaita nativa 

Myrtaceae Myrcia rostrata DC. Guamirim nativa 

Myrtaceae Myrcia tomentosa (Aubl.) DC Goiabinha do mato nativa 

Myrtaceae Psidium myrsinoides O. Berg Araça nativa 

Myrtaceae Psidium pohlianum O. Berg. Araçá nativa 

Nyctaginaceae Guapira graciliflora (Mart. ex J. A. Schmidt) Capa-rosa nativa 

Nyctaginaceae Guapira noxia (Netto) Maria-mole nativa 

Nyctaginaceae Neea theifera Oerst. Caparrosa-branca nativa 

Ochnaceae Ouratea hexasperma (St. Hil.) Vassoura-de-bruxa nativa 

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Capororoca nativa 

Proteaceae Roupala montana Aubl. Carne de vaca nativa 

Rubiaceae Palicourea rigida Kunth. Bate caixa nativa 

Sapotaceae Hancornia speciosa Gomez Mangaba nativa 

Styracaceae Styrax ferrugineus (Nees & Mart.) Laranjinha-do-cerrado nativa 

Velloziaceae Vellozia flavicans Mart. ex Schult. Canela de ema nativa 

Vochysiaceae Qualea grandiflora (Mart.) Pau-terra nativa 

Vochysiaceae Qualea multiflora Mart. Pau-terra-liso nativa 
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FAMÍLIA BOTÂNICA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR STATUS 

Vochysiaceae Qualea parviflora (Mart.) Pau-terrinha nativa 

Vochysiaceae Vochysia elliptica Mart. Pai-doce nativa 

Vochysiaceae Vochysia thyrsoidea (Pohl)* Gomeira nativa 

Nota: * Espécies tombadas como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal, conforme Decreto Distrital nº 

14.783/1993. 

 

A curva do coletor indica a suficiência amostral do ponto de vista florístico, ilustrando o recrutamento 

de novas espécies no inventário florestal, na medida em que se aumentam os esforços de coletas. A 

cada nova parcela, a curva tende a se estabilizar, por não encontrar sítios ou habitats com espécies 

novas, devido à homogeneidade desta tipologia no local. A Figura 41 indica que a partir da 5ª parcela 

já foram reconhecidos aproximadamente 90 % dos indivíduos presentes no levantamento florístico. 

 

 

Figura 41 – Curva do coletor no levantamento florístico do cerrado denso. 

 

O quadro fitossociológico representa a relação e distribuição das espécies no contexto da comunidade 

vegetal. Os principais critérios para elencar o grau de importância da população estão relacionados à 

densidade de indivíduos, sua frequência encontrada nas parcelas e área basal das populações presentes 

no inventário do cerrado ralo. O Quadro 42, a seguir, apresenta o ranking das espécies mais 

importantes (IVI – Índice de Valor de Importância). 
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Quadro 42 – Quadro fitossociológico contendo os indivíduos inventariados na fitofisionomia cerrado s.s. 

(denso) 

Nome Científico DR FR DoR VI 

Dalbergia miscolobium (Benth.)* 9,88 3,36 8,91 22,14 

Qualea grandiflora (Mart.) 5,16 3,36 10,50 19,01 

Caryocar brasiliense (Camb.)* 6,87 3,02 7,70 17,60 

Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) 3,11 2,35 10,35 15,81 

Ouratea hexasperma (St. Hil.) 5,59 3,02 4,80 13,41 

Schefflera macrocarpa (Seem.) 4,30 3,02 4,41 11,73 

Miconia pohliana Cogn 2,26 3,02 6,44 11,71 

Miconia ferruginata DC. 2,04 2,68 6,89 11,62 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 5,80 2,68 1,88 10,37 

Guapira noxia (Netto) 4,08 3,36 2,28 9,72 

Machaerium opacum (Vog.) 4,30 3,02 1,62 8,93 

Styrax ferrugineus (Nees & Mart.) 2,79 3,02 1,65 7,46 

Qualea multiflora Mart. 3,22 3,02 1,19 7,44 

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. 3,22 3,36 0,62 7,20 

Hymenaea stigonocarpa (Mart.) 2,47 2,01 2,36 6,85 

Miconia burchellii Triana 0,97 1,68 3,52 6,17 

Roupala montana  Aubl. 2,58 2,68 0,81 6,08 

Palicourea rigida Kunth. 2,04 2,68 0,74 5,47 

Byrsonima coccolobifolia Kunth 1,72 3,02 0,68 5,42 

Myrcia tomentosa  (Aubl.) DC 2,90 1,34 1,10 5,35 

Aspidosperma marcocarpum Mart.* 1,72 3,02 0,34 5,08 

Vochysia thyrsoidea (Pohl) 0,75 1,01 3,12 4,88 

Heteropterys byrsonimifolia A. Juss. 1,83 2,01 1,03 4,87 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) 1,18 3,02 0,56 4,76 

Aspidosperma tomentosum (Mart.)* 1,29 1,68 1,77 4,73 

Piptocarpha rotundifolia (Less) 1,40 2,01 0,90 4,31 

Neea theifera Oerst. 1,29 2,35 0,31 3,95 

Byrsonima verbascifolia Rich. ex A. Juss 1,29 2,35 0,30 3,94 

Psidium pohlianum O. Berg. 1,07 1,68 1,05 3,81 

Guapira graciliflora (Mart. ex J. A. Schmidt) 1,72 1,01 0,92 3,64 

Acosmium dasycarpum  (Vog.) 0,86 1,34 1,34 3,54 

Qualea parviflora (Mart.) 0,64 1,34 1,14 3,13 

Erythroxylum suberosus A.St.-Hil. 0,75 1,34 0,94 3,04 

Tachigali paniculatum var. subvelutinum Benth. 0,64 0,67 1,55 2,87 
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Nome Científico DR FR DoR VI 

Enterolobium gummiferum (Mart.) 0,75 1,68 0,33 2,76 

Strychnos pseudoquina (St. Hil.) 0,64 0,67 1,19 2,50 

Connarus suberosus (Planch.) 0,75 1,01 0,58 2,34 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth.) 0,64 1,34 0,21 2,20 

Vellozia flavicans Mart. ex Schult. 0,21 0,34 1,44 1,99 

Eremanthus glomerulatus Less. 0,43 1,34 0,04 1,82 

Annona crassiflora (Mart.) 0,43 1,01 0,30 1,74 

Hancornia speciosa Gomez 0,21 0,67 0,78 1,66 

Eugenia dysenterica * (DC) 0,32 1,01 0,13 1,46 

Kielmeyera speciosa (St. Hil.) 0,32 1,01 0,07 1,39 

Miconia albicans (Sw.) Steud. 0,32 1,01 0,06 1,39 

Diospyros burchellii (DC) 0,32 1,01 0,07 1,40 

Plenckia populnea Reissek 0,54 0,67 0,10 1,31 

Vochysia elliptica Mart. 0,32 0,67 0,10 1,09 

Bowdichia virgilioides  (H.B.K.) 0,21 0,67 0,05 0,94 

Aegiphila lhotzkiana (Cham.) 0,21 0,67 0,03 0,92 

Miconia albicans (Sw.) Steud. 0,11 0,34 0,21 0,66 

Machaerium acutifolium Vogel 0,11 0,34 0,13 0,58 

Dimorphandra mollis (Benth.) 0,21 0,34 0,03 0,58 

Myrcia rostrata DC. 0,11 0,34 0,10 0,54 

Maytenus floribunda Ressek 0,11 0,34 0,08 0,52 

Vellozia flavicans Mart. ex Schult. 0,11 0,34 0,07 0,51 

Psidium myrsinoides O. Berg 0,11 0,34 0,02 0,47 

Rourea induta Planch. 0,11 0,34 0,03 0,47 

NI 0,11 0,34 0,03 0,47 

Lafoensia pacari (St. Hil.) 0,11 0,34 0,02 0,47 

Banisteriopsis sp. 0,11 0,34 0,01 0,46 

Brosimum gaudichaudii Trecul 0,11 0,34 0,02 0,46 

Byrsonima pachyphylla A. Juss. 0,11 0,34 0,01 0,46 

Curatella americana L. 0,11 0,34 0,02 0,46 

Total 100 100 100 300 

Nota: * Espécies tombadas como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal, conforme Decreto Distrital nº 

14.783/1993. 
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 Estimativas do inventário florestal (densidade e volume) 

A estatística descritiva e a precisão do inventário da vegetação de cerrado s.s. podem ser observadas no 

Quadro 43, para o parâmetro de densidade (N) e volume total (V), nas áreas de cerrado ralo, típico e 

denso, respectivamente. 

 

Quadro 43 – Quadro estatístico com estimativas do inventário florestal para as variáveis densidade e volume 

Parâmetros 
DENSIDADE VOLUME (m

3
) 

Denso Típico Ralo Denso Típico Ralo 

Área Total (ha) 18,87 78,94 113,97 18,87 78,94 113,97 

Parcelas 10 10 16 10 10 16 

n (Número Ótimo 

de Parcelas) 
8 8 9 14 11 12 

Indivíduos 

Amostrados 
931 1.123 511 38,2265 17,6195 9,4753 

Média 93,1 112,3 31,9375 3,8226 1,7619 0,5922 

Desvio Padrão 15,3872 28,0399 8,729 1,3432 0,5217 0,1816 

Variância 236,7667 786,2333 76,1958 1,8041 0,2721 0,033 

Variância da 

Média 
22,4239 78,6233 4,7622 0,1709 0,0272 0,0021 

Erro Padrão da 

Média 
4,7354 8,867 2,1823 0,4134 0,165 0,0454 

Coeficiente de 

Variação % 
16,5276 24,9687 27,3316 35,1373 29,6071 30,6703 

Valor de t 

Tabelado 
2,2622 2,2622 2,1315 2,2622 2,2622 2,1315 

Erro de 

Amostragem 
10,7122 20,0585 4,6514 0,9351 0,3732 0,0968 

Erro de 

Amostragem % 
11,5061 17,8616 14,564 24,4617 21,1797 16,3431 

IC para a Média 

(95%) 

82,3 <= X <= 

103,8 

92,2 <= X <= 

132,3 

27,2 <= X <= 

36,5 

2,8 <= X <= 

4,7 

1,38<= X <= 

2,1 

0,4 <= X <= 

0,6 

IC para a Média 

por ha (95%) 

823,8 <= X <= 

1038,1 

922,4 <= X <= 

1323,5 

272,8 <= X <= 

365,8 

28,8 <= X 

<= 47,5 

13,8<= X <= 

21,3 

4,9 <= X <= 

6,8 

Total da 

População 
17.595,9 88.604,7 36.408,75 722,48 1390,175 675,1159 

IC para o Total 

(95%) 

15571,2 <= X 

<= 19620,5 

72778,5 <= X 

<= 104430,8 

31106,1 <= X 

<= 41711,3 

545,7 <= X 

<= 899,2 

1095,7 <= X 

<= 1684,6 

564,7 <= X 

<= 785,4 

EMC 84,4195 96,0459 28,1119 3,0649 1,4595 0,5126 
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Explica-se que o cerrado típico apresenta maior densidade de indivíduos por hectare do que no cerrado 

denso devido ao porte das árvores na tipologia densa, com número bem maior de biomassa e 

consequente volume e espaçamentos maiores em relação ao cerrado típico. 

 

O nível de precisão do inventário executado foi suficiente, com erros amostrais de 14,56 % (cerrado 

típico), 11,50 % (cerrado denso), 17,86 % (cerrado ralo) para a variável densidade, nos três tratamentos 

realizados, apresentando assim dados confiáveis sobre a vegetação inventariada. Esta informação 

subsidia todos os aspectos relativos à quantificação do impacto e passivo florestal que será gerado pelo 

empreendimento, assim como o planejamento da compensação florestal, que prevê o plantio de 30 

mudas nativas por árvore suprimida. 

 

No caso da volumetria, o erro amostral percentual atingiu suficiência estatística para o cerrado ralo 

(16,34 %), manteve-se no limite do erro aceitável para o cerrado típico (21,17 %) e apresentou 

discrepância (24,46 %) na estimativa do volume da vegetação de cerrado denso. No caso desta 

tipologia, as excursões ao campo evidenciaram uma característica local que interferiu substancialmente 

na amostragem. Trata-se de pequenas manchas com árvores maiores, que obtiveram diâmetros 

superiores e afetaram a extrapolação do volume amostrado para toda a vegetação. Esta informação é 

fundamental para o processo de rastreabilidade do material lenhoso e geração do Documento de 

Origem Florestal (D.O.F.). 

 

 Classe III (AID) 

 

 Metodologia 

A vegetação Florestal de Galeria está associada às linhas de drenagem, fundos de vale e cursos d’água 

perenes existentes na AID, presente nas margens dos cursos d’água ribeirão Sobradinho. 

 

Este estudo teve por objetivo caracterizar a mata de galeria do ribeirão Sobradinho visando acumular 

informações sobre a AID. Para isto foram alocados 5 pontos em trechos da mata, onde todos os 

indivíduos com diâmetro a 1,30 m da altura do solo (DAP) foram contabilizados e tiveram sua 

nomenclatura científica reconhecida. O levantamento florístico foi realizado pelo método do 

caminhamento (FILGUEIRAS et al., 1994), resultando na lista florística desta tipologia. 

 

Foram realizados 5 caminhamentos em diferentes pontos do fragmento florestal. As espécies do 

levantamento florístico foram classificadas quanto à sua frequência nos pontos amostrados. Espécies 

com apenas uma ocorrência na amostragem foram considerada rara. De duas a três ocorrências foram 

considerada regulares. Com quatro e cinco ocorrências, foram consideradas frequentes e comuns, 

respectivamente. 
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Os pontos amostrados e respectivas coordenadas geográficas estão espacializados no Mapa 18 – 

Amostragem de Flora (Tomo III). 

 

 Resultados 

As matas de galeria do ribeirão Sobradinho apresentam bom estado de conservação e isto ficou 

evidenciado pela quantidade de regeneração e demais estratos observados em campo. Os trechos 

estudados apresentam vegetação pouco ou não-alterada pela urbanização e agricultura familiar, 

principal fontes de degradação destes ambientes na região. A principal característica desta vegetação é 

sua classificação como mata de galeria inundável, e apresentam trechos associados a solos 

hidromórficos.  

 

No local foram ainda verificados plantios com finalidade de recuperação florestal, com muitas mudas 

nativas em desenvolvimento às margens da mata de galeria do ribeirão Sobradinho. No total da 

amostragem, foram contabilizados 95 indivíduos arbóreos, que pertencem a 28 famílias, 40 gêneros e 

45 espécies botânicas. O Quadro 44 apresenta as espécies e trechos (pontos) de ocorrência, com 

classificação quanto à sua frequência na amostragem. 

 

Quadro 44 – Composição florística e classificação quanto à sua frequência na mata de galeria inundável do 

ribeirão Sobradinho 

Espécie Nome popular Família 
Pontos 

Classificação 
1 2 3 4 5 

Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo Anacardiaceae x 
 

x 
 

x regular 

Tapirira obtuse (Benth.) J. D. Mitch Pau-pombo Anacardiaceae x x x x x comum 

Cardiopetalum calophyllum Schledt. Embirinha Annonaceae x 
   

x regular 

Xylopia emarginata Mart. Pindaíba do brejo Annonaceae x x 
 

x x frequente 

Aspidosperma subincanum Mart. Guatambú Apocynaceae 
 

x 
   

rara 

Ilex affinis Gardn. Congonha Aquifoliaceae x 
   

x regular 

Euterpe edulis Mart. Jussara Arecaceae x x x x x comum 

Baccharis sp. Carqueja Asteraceae x 
   

x regular 

Protium heptaphyllum Aubl. Amescla Burseraceae x x x x x comum 

Cecropia pachistachia Trecul Embaúba Cecropiaceae x x 
  

x regular 

Hirtella glandulosa Spreng. Vermelhão Chrysobalanaceae x 
    

rara 

Licania apetala E. Meyer Rabo-de-cutia Chrysobalanaceae 
 

x 
   

rara 

Callophylum brasiliensis Cambess. Jacareúba Clusiaceae x x 
   

regular 

Pteridium aquilinum L. Kuhn Samambaiaçú Dennstaedtiaceae 
 

x x 
 

x regular 

Maprounea guianensis (Aubl.) M. Arg Grão-de-milho Euphorbiaceae 
  

x 
  

rara 

Sapium glanulatum (Vell) Leiteiro Euphorbiaceae x 
  

x 
 

regular 
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Espécie Nome popular Família 
Pontos 

Classificação 
1 2 3 4 5 

Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba Fabaceae x 
   

x regular 

Inga cylindrica (Vell) Mart. Ingá-bola Fabaceae x x 
  

x regular 

Inga nobilis (Willds) Inga branco Fabaceae 
 

x 
  

x regular 

Lacistema hasslerianum Chodat Sangra-d'agua Lacistemaceae 
 

x 
   

rara 

Aegiphylla sellowianna Cham. Fruta de papagaio Lamiaceae 
 

x 
   

rara 

Ocotea aciphylla Aubl. Louro Lauraceae 
    

x rara 

Ocotea spixiana Aubl. Sassafrás Lauraceae 
 

x 
   

rara 

Magnolia ovata (A. St.-Hil.) Pinha do brejo Magnoliaceae x 
    

rara 

Byrsonima intermedia A. Juss. Murici-da-mata Malphiguiaceae x 
 

x 
  

regular 

Miconia chamissois Naud. Pixiricaçú Melastomataceae x x x 
  

regular 

Guareaguidonea L. Marinheiro Meliaceae x 
   

x regular 

Trichilia sp. Catiguá Meliaceae 
  

x 
  

rara 

Siparuna guianensis Aubl. Negramina Monimiaceae 
 

x 
   

rara 

Lamanonia ternata Vell. Guraperê Myrtaceae 
 

x 
  

x regular 

Myrcia rostrata DC. Guamirim Myrtaceae 
    

x rara 

Myrcia sp. Guamirim Myrtaceae 
    

x rara 

Myrcia tomentosa Spreng. Goiaba-brava Myrtaceae x 
    

rara 

Ouratea castaneifolia DC. Engl. Mangue-do-mato Ochnaceae 
    

x rara 

Alibertia edulis (Rich) Marmelo Rubiaceae x x 
  

x regular 

Cordiera macrophylla (K. Schum) Kuntze Marmelo da mata Rubiaceae x x x x x comum 

Genipa americana L. Jenipapo Rubiaceae x 
    

Rara 

Guettarda viburnoides Cham&Schlecht Angélica Rubiaceae 
 

x 
 

x 
 

regular 

Zanthoxylum riedelianum Mama-de-porca Rutaceae x 
  

x 
 

regular 

Alophyllus edulis (A. ST.-HIL) Chal-chal Sapindaceae 
    

x Rara 

Matayba guianensis Aubl. Camboatá Sapindaceae x x x x 
 

regular 

Simarouba versicolor St. Hill. Mata-cachorro Simaroubaceae x x 
  

x regular 

Callistene major Mart. Pau-terra Vochysiaceae 
   

x 
 

rara 

Vochysia pyramidalis Mart. Gomeira-de-macaco Vochysiaceae x 
   

x regular 

 

 Identificação de espécies raras, ameaçadas de extinção, endêmicas, valor científico e 

econômico 

Todas as espécies possuem valor científico e econômico e não existem espécies raras, ameaçadas de 

extinção e endêmicas na ADA do preterido parcelamento de solo. 
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Nas tabelas de fitossociologia apresentadas extraem-se as espécies com maior e menor frequência, onde 

as mais abundantes são as que têm maior valor de importância na comunidade estudada. Por outro lado 

as menos frequentes são tidas como mais raras para o sítio.  

 

 Compensação florestal 

A compensação florestal deve ser realizada nos termos dos Decretos n
os

 14.783/1993 e 23.585/2003, a 

serem aplicados em decorrência da possível supressão de espécies exóticas e nativas do Cerrado. 

 

A fórmula para chegar aos números finais de compensação florestal foi o somatório dos valores 

encontrados para cada classe de estudo, mesclando o valor real que traz a metodologia censitária com o 

valor estimado da população através de dados estatísticos, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 45 – Compensação florestal do ITAPOÃ PARQUE 

Inventário Cerrado 
Densidade 

(ind./ha) 

Nº de indivíduos Área 

(ha) 

Compensação 

Florestal Nativa Exótica 

Censo 5.470 - 110 217 - 5.470 

Amostragem 

Simples 

1.747.160 511 - 113,97 1.747.160 

2.659.489 1.123 - 78,94 2.659.489 

527.039 931 - 18,87 527.039 

TOTAL 4.939.158 
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 Registro fotográfico 

 

  

Foto 30 – Trabalho da equipe de flora demarcando 

parcelas para amostragem da vegetação de cerrado ralo. 

Foto 31 – Ocorrência da espécie Vellozia sp., 

conhecida como canela-de-ema. 

  

  

Foto 32 – A unidade amostral em cerrado típico e ralo 

teve parcelas de 20x50 m. 

Foto 33 – A espécie Anacardium humille (cajuí) 

apresentou ocorrência comum no estrato regenerativo. 
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Foto 34 – Vestígios de passagem recente de incêndios 

florestais sobre o estrato arbóreo-arbustivo. 

Foto 35 – Predominância de latossolo vermelho nas 

áreas de estudo. 

  

  

Foto 36 – Amostragem da vegetação em cerrado típico. 

Foto 37 – Engenheiro Florestal mensurando a 

circunferência, que foi medida a 0,3 m de altura da 

base. 

  

Foto 38 – Fragmento de cerrado típico recortado por 

estradas vicinais no interior dos mosaicos preservados. 

Foto 39 – Equipe de flora fazendo mensuração de 

indivíduos arbóreos em unidade amostral de cerrado 

típico. 
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Foto 40 – Vista da marcação das parcelas em cerrado 

típico com auxílio de trena, onde as unidades amostrais 

foram alocadas com dimensões de 20x50 m. 

Foto 41 – Transição entre o cerrado típico e denso. 

  

  

Foto 42 – Vista da mata de galeria onde foi realizado o 

levantamento florístico no ribeirão Sobradinho. 

Foto 43 – No sítio amostrado as matas de galeria 

apresentam trechos inundáveis e não-inundáveis. 

  

  

Foto 44 – Espécies indicadoras: Xylopia sericea 

(pindaíba) e Tapirira obtusa (pombeiro), típicas de 

solos inundáveis. 

Foto 45 – Vista da mata de galeria do ribeirão 

Sobradinho e plantio de mudas nativas na sua 

adjacência. 
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6.3.3. Fauna 

O diagnóstico faunístico aborda a Ictiofauna (peixes), Herpetofauna (anfíbios e répteis), Ornitofauna 

(aves) e Mastofauna (mamíferos), além da Entomofauna. Para a elaboração desta área temática 

utilizou-se como base dados secundários, por meio de pesquisa documental, relatórios, publicações e 

coleções científicas, e dados primários de observação em campo. 

 

Também foi verificado se as espécies identificadas constavam na Lista Oficial de Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçadas de Extinção (IN nº 03/2003, MMA, 2008), na Lista Vermelha de Espécies 

Ameaçadas da International Union for Conservation of Nature – IUCN (The IUCN Red List of 

Threatened Species) e nos Apêndices da Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional 

das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens em Perigo de Extinção (CITES). O CITES, da qual o 

Brasil é signatário, foi ratificado por meio do Decreto Lei nº 54/1975 e promulgada pelo Decreto nº 

76.623/1975. O CITES estabelece proteção para um conjunto de plantas e animais, por meio da 

regulação e monitoramento de seu comércio internacional, particularmente aquelas ameaçadas de 

extinção, de modo a impedir que este atinja níveis insustentáveis. 

 

 Pontos amostrais 

Abaixo, a Figura 42 espacializa a localização dos pontos de amostragem, em que os círculos amarelos 

indicam a área onde foram focados os estudos. Em seguida os pontos serão descritos separadamente. 

 

 

Figura 42 – Indicação da localização dos pontos de amostragem. As marcações em amarelo demonstram a 

localização de cada área onde foram focados os estudos (sítios 01, 02, 03 e 04). 

Fonte: Google Earth. 
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 Sítio Amostral S1 – Área da ANATEL (UTM WGS 84 / 23L – 202.012 / 8.257.446) 

 

O Sítio Amostral S1 está representando por um mosaico de áreas antropizadas e remanescentes de 

cerrado e encontra-se delimitado por uma cerca (Figura 43, Foto 46, Foto 47 e Foto 48). 

 

  

Figura 43 – Perímetro do Sítio Amostral S1. Foto 46 – Campo sujo. 

  

Foto 47 – Cerca que divide a ADA. 
Foto 48 – Área antropizada da ADA, prédio da 

ANATEL. 

 

 Sítio Amostral S2 – AID (UTM WGS 84 / 23L – 203.964 / 8.260.801) 

 

O Sítio Amostral S2 está situado na rodovia DF-440 sobre o ribeirão Sobradinho. Caracteriza-se pela 

mata de galeria que acompanha o citado corpo hídrico, áreas brejosas e pequenas glebas rurais (Figura 

44, Foto 49, Foto 50 e Foto 51). 
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Figura 44 – Área amostral Sítio S2, AID (Fonte: 

Google Earth). 

Foto 49 – Rodovia DF-440 sobre o ribeirão 

Sobradinho. 

  

Foto 50 – Ribeirão Sobradinho. Foto 51 – Mata de galeria do ribeirão Sobradinho. 

 

 Sítio Amostral S3 – AID (UTM WGS 84 / 23L – 200.338 / 8.258.731) 

 

O Sítio Amostral S3 está situado na APM Taquari. Caracteriza-se por mosaico vegetacional típico de 

Cerrado (Figura 45, Foto 52, Foto 53 e Foto 54). 
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 . 

Figura 45 – Área amostral Sítio S3, AID (Fonte: 

Google Earth). 

Foto 52 – Área de Proteção de Manancial – APM do 

Taquari 

  

Foto 53 – Campo sujo. Foto 54 – Área de nascente. 

 

 Sítio Amostral S4 – ADA (UTM WGS 84 / 23L – 199.136 / 8.256.860) 

 

O Sítio Amostral S4 corresponde ao córrego Capoeira do Bálsamo, caracterizado basicamente por 

fitofisionomias de Cerrado e áreas antropizadas (Figura 46, Foto 55, Foto 56 e Foto 57). 

 

  

Figura 46 – Área amostral Sítio S4, AID (Fonte: 

Google Earth). 
Foto 55 – Cerrado sensu strictu. 
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Foto 56 – Córrego Capoeira do Balsamo. 
Foto 57 – Área antropizada do córrego Capoeira do 

Bálsamo. 

 

 Metodologia geral 

Para caracterização e diagnóstico da fauna o trabalho foi realizado em duas etapas: levantamento de 

dados secundários (dados de literatura e documentos) e reconhecimento expedito de campo. 

 

Os dados secundários foram obtidos por meio de pesquisa documental realizada em busca de 

informações, relatórios e por meio de consultas em coleções científicas para todos os grupos faunísticos 

abordados, a saber: Invertebrados, Ictiofauna, Herpetofauna, Ornitofauna e Mastofauna. Os dados da 

literatura foram utilizados na preparação de uma lista preliminar de espécies e na avaliação do estado 

de conservação e da diversidade das populações. 

 

Os dados primários foram obtidos apenas para os grupos faunísticos Herpetofauna, Ornitofauna e 

Mastofauna, sendo estes realizados com visitas técnicas em campo, no período da seca no mês de 

abril/maio do ano de 2013. 

 

Maiores detalhes a respeito das metodologias utilizadas (tanto para dados primários quanto para dados 

secundários) encontram-se descritas no item Metodologia de cada capítulo, apresentado separadamente 

por grupo faunístico. 
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Ictiofauna 

O bioma Cerrado abriga as nascentes das principais regiões hidrográficas do país. As diversas 

drenagens que partem do Planalto Central apresentam grande diversidade de paisagens fisiográficas, 

habitats e condições ambientais que colaboram para a diversidade de 780 espécies da Ictiofauna no 

bioma (RIBEIRO, 2006), sendo que mais de 500 espécies podem ser novas para a ciência, pois existem 

estimativas que entre 30 e 40% das espécies de peixes de água doce do Brasil continuam desconhecidas 

(MMA, 2005). 

 

Apesar do tamanho da área e das pequenas drenagens, a ictiofauna do DF é bastante diversificada, pois 

apresenta 234 espécies, distribuídas em 90 gêneros e 23 famílias com um número alto de endemismos 

(ZEE, 2010). 

 

 Metodologia 

O presente estudo foi realizado através de levantamentos de dados secundários, utilizando as principais 

fontes bibliográficas, sobre a ictiofauna do lago Paranoá, AII do ITAPOÃ PARQUE. 

 

 Resultados 

A ADA, não possui ambientes lóticos ou lênticos em seu interior e caracteriza-se por área alterada com 

vegetação secundária e manchas de cerrado. Por isso, para este diagnóstico, foram considerados os 

dados obtidos sobre a ictiofauna do lago Paranoá. 

 

A lista de espécies disponível para peixes da bacia hidrográfica do rio Paranoá, que inclui tanto 

espécies nativas quanto espécies exóticas (RIBEIRO et al., 2001), apresenta 54 espécies, sendo que 47 

são nativas e sete são exóticas. Essas espécies estão distribuídas em cinco ordens (Characiformes, 

Cyprinodontiformes, Gymnotiformes, Perciformes e Siluriformes) e em 13 famílias nativas: 

Anostomidae (1sp), Characidae (12 spp), Crenuchidae (9 spp), Curimatidae (1 sp), Erythrinidae (1 sp), 

Parodontidae (4 spp), Prochilodontidae (1 sp), Rivulidae (2 spp), Gimnotidae (1 sp), Callichthyidae (2 

spp), Loricariidae (9 spp), Pimelodidae (3 spp) e Trichomycteridae (1 sp); e 4 famílias exóticas: 

Cyprinidae (1 sp), Poeciliidae (3 spp), Centrarchidae (1 sp) e Cichlidae (2 spp). 

 

Os peixes nativos da bacia do rio Paranoá são distribuídos, principalmente, nas ordens Characiformes 

(peixes de escamas, representando 57% das espécies) e Siluriformes (peixes sem escamas e de couro, 

30,6%). Essa composição ictiofaunística com dominância absoluta de Siluriformes e Characiformes 

reflete aquela esperada para riachos não estuarínos da região neotropical (CASTRO, 1999). 
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As famílias Characidae, com 12 espécies (25%) e Crenuchidae, com oito espécies (16,6%), são as mais 

representativas na comunidade da Bacia do Paranoá. Os gêneros Characidium (com oito espécies) e 

Astyanax (com quatro espécies) apresentam os maiores números de espécies. A riqueza de espécies do 

rio Paranoá é relativamente alta quando comparada a outras drenagens de planalto da Bacia Platina 

(RIBEIRO et al., 2001). 

 

A bacia do rio Paranoá, ainda, abriga espécies endêmicas, como o Pirá-Brasília (Sympsonichthys 

boitonei), um peixe anual, descoberto em 1958 nas veredas do riacho Fundo quando da construção de 

Brasília. Seus adultos, com até 10 cm de comprimento, vivem apenas um ano, reproduzindo-se nos 

brejos e lagoas temporárias contíguas aos córregos, no início da seca, quando enterram os ovos no solo 

orgânico e úmido desse ecossistema. Durante o pico da seca, os adultos morrem, mas seus ovos 

permanecem protegidos no solo e os filhotes nascem na estação chuvosa seguinte. Por isso mesmo, os 

Pirás-Brasília são muito frágeis e possuem pequenas populações que vivem isoladas em pequenas 

poças e consta na lista vermelha da fauna ameaçada de extinção do Brasil (MACHADO et al, 2008). 

 

A fauna íctica dos tributários do lago Paranoá apresenta baixa similaridade (30%) em relação às demais 

comunidades de peixes do Distrito Federal; fato esse explicado pelo isolamento dessas comunidades 

imposto pela barragem, local onde se encontrava a antiga cachoeira do Paranoá (RIBEIRO, 1998). 

 

No reservatório são encontradas 42 espécies, o que representa 77% das espécies da bacia do rio 

Paranoá, o que demonstra a sua importância em termos de representatividade. Dentre estas, 20 são 

espécies exóticas (Quadro 46), a maior parte trazida intencionalmente para aumentar o potencial 

pesqueiro do lago (RIBEIRO et al., 2001) e 22 são nativas (RIBEIRO et al, 2001). 

 

Considerando a os ambientes lênticos e lóticos que compõem a bacia do rio Paranoá, foi compilada 

uma lista pelo órgão ambiental do DF onde constam 38 espécies nativas (IBRAM, 2013), destas, 20 

foram acrescentadas ao Quadro 47, elevando para 42 o número de espécies nativas. 

 

Quadro 46 – Ictiofauna da bacia hidrográfica do rio Paranoá – espécies exóticas 

ESPÉCIES EXÓTICAS NOME POPULAR 

Callichthys callichthys Tamoatá 

Carassius auratus Peixe japonês 

Colossoma macropomum Tambaqui 

Cichla ocellaris Tucunaré 

Cyprinus carpio Carpa 
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ESPÉCIES EXÓTICAS NOME POPULAR 

Claria sp. Bagre africano 

Ctenopharyngodon idella Carpa capim 

Hypophthalmichthys molitrix Carpa prateada 

Lepomis macrochira Blue Gill 

Leporinus sp. Piapara 

Micropterus salmoides Black Bass 

Oreochromis niloticus Tilápia 

Piaractus mesopotamicus Pacu 

Pimelodus sp. Mandi amarelo 

Poecilia reticulata Guppy 

Phallocerus caudimaculatus Espadinha 

Prochilodus lineatus Curimatã 

Tilapia rendalli Tilápia 

Xiphophorus helleri Espadinha 

Xiphophorus maculatus Espadinha 

Fonte: Ribeiro et al., 2001. 

 

Quadro 47 – Ictiofauna da bacia hidrográfica do rio Paranoá – espécies nativas, abrangendo ambientes lênticos e 

lóticos 

ESPÉCIES NATIVAS NOME POPULAR 

Aequidens sp Acará preto 

Apareiodon affinis canivete 

Apareiodon ibitiensis canivete 

Apareiodon piracicabae canivete 

Astyanax bimaculatus Lambari 

Astyanax ribeirae lambari 

Astyanax scabripinis paranae Lambari 

Astyanax scabripinis rivularis Lambari 

Astyanax sp. Lambari 

Bryconamericus americanus Lambari 

Bryconamericus stramineus Lambari 

Cetopsorhamdia molinae Bagrinho 

Characidium purpuratum Charutinho 

Characidium xanthopterum charutinho 

Characidium gomesi canivete 

Characidium spp. Charutinho 
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ESPÉCIES NATIVAS NOME POPULAR 

Ctenobrycon sp Canivete 

Geophagus brasiliensis Acará amarelo 

Gymnotus carapo Sarapó 

Hasemania hanseni Piaba 

Hasemania crenuchoides Lambari 

Hoplery thrinus Jeju 

Hoplias malabaricus Traíra 

Hypostomus sp.A Cascudo 

Hypostomus sp.B Cascudo 

Hyphessobrycon balbus Piaba 

Imparfinis sp. bagrinho 

Kolpotocheirodon theloura Lambari 

Leporinus microphthalmus Piau 

Microlepidogaster sp. Cascudinho 

Moenkhausia sp. Cascudinho 

Nanorhamdia sp. Bagrinho 

Parodon tortuosus Canivete 

Phallocerus caudimaculatus espadinha 

Phallocerus harpagos espadinha 

Planaltina myersi Piaba 

Prochilodus lineatus Curimatã 

Rhamdia quelen Bagre 

Rivulus pictus listradinho 

Steindachnerina sp. Saguiru 

Sinbranchus marmoratus Muçum 

Trycomicterus sp candirú 

Fonte: Ribeiro et al., 2001 e IBRAM, 2013. 

 

 Discussão 

O que se pode observar nos dados secundários, é que os fatores externos ao Lago, como a crescente 

urbanização, influenciam o ambiente aquático, forçando as comunidades de peixes a se ajustarem às 

mudanças. 
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Outro fator que tem influenciado a comunidade de peixes do lago Paranoá é a eutrofização do 

reservatório, um exemplo desta influencia é o sucesso das tilápias, cuja abundância extraordinária foi 

facilitada pela ação conjunta do barramento e da grande disponibilidade de nutrientes no lago durante 

as últimas décadas (RIBEIRO et al., 2001). 

 

Embora tenham sido feitos inventários da ictiofauna em boa parte do DF, poucas listas estão em 

publicações. E os trabalhos ligados diretamente a este grupo faunístico do lago Paranoá, são escassos, 

com exceção de alguns trabalhos acadêmicos sobre os rios e seus tributários, pois a maioria restringe à 

aspectos físicos, botânicos e geográficos, o que dificulta a avaliação de impactos de empreendimentos. 

E o conhecimento a respeito dos peixes de riachos é escasso pelo fato de não apresentarem valor 

econômico nem social (SCHNEIDER, 2008). Todavia, a estimativa apontada por estudos recentes 

(RIBEIRO et al, 2006; AQUINO et al, 2007; AQUINO, 2008 e AQUINO et al, 2009) apontam que a 

riqueza efetiva seja muito maior, com mais ambientes sendo amostrados e mais espécies sendo 

descritas. Fazem-se necessários novos estudos para ampliar o conhecimento sobre a ictiofauna do DF, 

pois áreas importantes, como a APA de São Bartolomeu, rodeada de ocupações urbanas, carecem de 

estudos pontuais. 

 

O ITAPOÃ PARQUE não afetará diretamente a ictiofauna da bacia hidrográfica do rio Paranoá, pois, o 

sistema de drenagem a ser implantado será elaborado de modo que não altere a qualidade da água no 

lançamento, conforme preconiza as diretrizes da ADASA. 

 

Entomofauna 

O conhecimento da diversidade de insetos e de outros grupos de artrópodes que compõem a 

macrofauna de invertebrados é importante para discutir a função que cada um desses grupos 

desempenha em diferentes ambientes (FERNANDES et al., 1995) (como decompositores, 

polinizadores e predadores) e que papel exercem no funcionamento do ecossistema. 

 

A partir destes dados básicos é possível adotar indicadores de biodiversidade em estudos de avaliação 

de impacto ambiental. Nessa perspectiva, o estudo realizado aborda a importância dos invertebrados 

terrestres e seu papel no processo de formação do solo, principalmente por insetos da ordem Isoptera e 

da família Formicidae.  
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 Metodologia 

Foram elaboradas listas de espécies por grupos com base em dados da literatura, com o intuito de 

correlacionar com o ITAPOÃ PARQUE. Os dados foram coletados em levantamentos bibliográficos de 

periódicos científicos, publicações de órgãos oficiais e sítios da internet de órgãos públicos e institutos 

de pesquisa. 

 

 Resultados 

 

i. Invertebrados de solo 

A fauna edáfica é diversificada e composta por grupos em diferentes níveis tróficos, tais organismos 

são sensíveis a alterações no meio e por isso tem sido alvo de estudos de avaliação de impactos 

ambientais. Os invertebrados de solo por seu hábitat específico e pela abundância com que são 

encontrados podem ser considerados bioindicadores da qualidade do solo. Alguns grupos estão 

envolvidos em processo como a ciclagem de nutrientes, processo vital para a formação e manutenção 

do solo. 

 

 Ordem Isoptera 

Os cupins são insetos sociais da Ordem Isoptera e são conhecidas cerca de 2.800 espécies no mundo. 

Na região Neotropical são relatadas aproximadamente 500 espécies (CANCELLO & 

SCHLEMMERMEYER, 1999; CONSTANTINO, 2005). Tais insetos são comumente conhecidos 

como insetos pragas da madeira, no entanto as espécies pragas são minoria dentro do grupo. 

 

Os cupins abrem túneis arejando e modificando a estrutura do solo por meio da construção de 

termiteiros. Dessa forma criam refúgios para outros grupos de animais, os termiteiros podem oferecer 

refúgio e micro habitats para uma grande variedade de invertebrados e vertebrados (Foto 58). 
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Foto 58 – Termiteiro presente na ADA. 

 

No bioma Cerrado são encontradas aproximadamente 150 espécies de Isoptera, sendo que 

aproximadamente 70 espécies são encontradas no Distrito Federal (CONSTANTINO, 2005). O número 

de espécies pode ainda ser maior devido a dificuldades taxonômicas de alguns grupos e ao baixo 

número de estudos e inventários realizados para o grupo. 

 

Em um levantamento de termiteiros (ZERBINI, 2011) realizado em áreas de pastagem no Distrito 

Federal, com condições similares à ADA, foram encontradas 29 espécies de cupins descritos abaixo 

(Quadro 48). 
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Quadro 48 – Espécies de Isoptera em área de pastagem do Distrito Federal 

FAMÍLIA SUBFAMÍLIA ESPÉCIE 

RHINOTERMITIDAE - 
Heterotermes sp. 1 

Heterotermes sp. 2 

TERMITIDAE 

Apicotermitinae Apicotermitinae spp 

Nasutitermitinae 

Armitermes euamignathus 

Armitermes sp. 1 

Cornitermes cumulans 

Cornitermes silvestrii 

Diversitermes sp. 1 

Embiratermes sp. 1 

Embiratermes sp. 2 

Labiotermes sp. 1 

Labiotermes sp. 2 

Nasutitermes sp. 1 

Nasutitermes sp. 2 

Procornitermes sp. 1 

Procornitermes sp. 2 

Rhynchotermes sp. 

Syntermes sp. 1 

Syntermes sp. 2 

Velocitermes sp. 1 

Velocitermes sp. 2 

Termitinae 

Amitermes sp. 1 

Dihoplotermes sp. 

Neocapritermes sp. 

Orthognathotermes sp. 1 

Orthognathotermes sp. 2 

Spinitermes sp. 1 

Spinitermes sp. 2 

Termes sp. 

Fonte: Zerbini, 2011. 

 

Algumas espécies encontradas podem ser consideradas espécies-chave (keystone species) devido a sua 

grande abundância e o potencial de impacto sobre o ambiente como, por exemplo, o cupim 

Cornitermes cumulans (Foto 59) (REDFORD, 1984). Os gêneros Armitermes, Velocitermes e 

Nasutitermes também são abundantes e amplamente distribuídos no Cerrado. 



174 

 

Foto 59 – Detalhe do cupim da espécie Cornitermes cumulans, espécie considerada chave para conservação da 

diversidade no Cerrado. 

Fonte: BugGuide, http://bugguide.net , acesso em maio de 2013. 

 

A família Rhinotermitidae possui poucas espécies relatadas para o Cerrado, no entanto contém algumas 

de ampla distribuição e extremamente abundantes como os Heterotermes spp. (Foto 60), que são 

inquilinas coabitando termiteiros construídos por outras espécies. 
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Foto 60 – Detalhe de cupim do gênero Heterotermes spp., inquilino em termiteiros de outras espécies. 

Fonte: BugGuide, http://bugguide.net , acesso em  maio de 2013. 

 

A lista de espécie acima descrita pode ser representativa para a área do empreendimento, pois as 29 

espécies foram coletadas em áreas com alterações antrópicas similares as que são encontradas na ADA. 

 

 Formigas do Cerrado 

A mirmecofauna do Cerrado é bem estudada (PACHECO, 2012; ANDRADE, 2007; SILVESTRE 

2000) sendo registradas 331 espécies, pertencentes a 65 gêneros em 7 subfamílias. Dentre essas, a mais 

diversa é a Myrmicinae, com 164 espécies, seguida por Formicinae e Ponerinae, ambas com 52 

espécies (SILVESTRE, 2000). Esses resultados colocam o Cerrado como o quinto em número de 

espécies de formigas no mundo (SILVESTRE, 2000). Esse fato pode ser explicado por ser o Cerrado 

um bioma heterogêneo quanto a sua fitossociologia, com uma grande variedade de tipos, resultando 

numa vegetação em mosaico. 

 

Estudo realizado na Estação Ecológica de Águas Emendadas, localizada próxima a ADA 

(SILVESTRE, 2000), utilizou diferentes tipos de iscas. Foram registradas 75 espécies de formigas de 

solo na região (Quadro 49). A subfamília mais diversa foi Myrmicynae, seguida de Formicinae. 
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Quadro 49 – Lista de espécies de formigas de solo relatadas para áreas de Cerrado do DF 

TÁXON ESPÉCIES 

DOLICHODERINAE 

Azteca sp. 1 

Dolichoderus lustosus 

Linepithema sp. 1 

Linepithema sp. 2 

Linepithema sp. 3 

FORMICINAE 

Brachymyrmex sp. 1 

Brachymyrmex sp. 2 

Brachymyrmex sp. 3 

Camp. (Myrmaphaenus) blandus 

Camponotus (Myrmaphaenus) sp. 1 

Camponotus (Myrmaphaenus) sp. 2 

Camponotus (Myrmaphaeus) sp. 3 

Camponotus (Myrmaphaenus) sp. 4 

Camp. (Myrmobrachys) crassus 

Camponotus (myrmothrix) atriceps 

Camp. (Tanaemyrmex) melanoticus 

Camponotus (Tanaemyrmex) sp. 1 

Camponotus rufipes 

Camponotus sp. 1 

Camponotus sp. 16 

Myrmelachista sp. 2 

Paratrechina sp. 2 

MYRMICINAE 

Acromyrmex landolti balzani 

Atta laevigatta 

Cephalotes atratus 

Cephalotes depressus 

Cephalotes pavonii 

Cephalotes pussilus 

Crematogaster sp. 2 

Crematogaster sp. 3 

Crematogaster sp. 4 

Crematogaster sp. 6 

Crematogaster sp. 7 
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ii. Invertebrados peçonhentos 

O estudo desse grupo de fauna é importante por questões de saúde pública, principalmente no 

planejamento para criação de novas áreas para habitação. No Cerrado é possível encontrar espécies 

peçonhentas em todos os grupos citados acima. No DF em 2011 foram registrados 702 casos de 

acidentes causados por animais peçonhentos em áreas rurais e urbanas (SINAN, 2012). 

 

 Abelhas 

Os insetos da ordem Hymenoptera são conhecidos popularmente como vespas, abelhas e formigas. As 

abelhas correspondem aos insetos pertencentes à superfamília Apoidea (TRIPLEHORN & JOHNSON, 

2005), sendo mais conhecidas as espécies da família Apidae. A abelha Apis melífera (Foto 61) é 

conhecida por produzir mel e também é considerada peçonhenta, a maioria dos acidentes dentre os 

Hymenoptera são causados por essa espécie. Uma “ferroada” pode desencadear um quadro de 

envenenamento decorrente da inoculação de toxinas através do aparelho inoculador (ferrão). 

 

 

Foto 61 – Espécime de abelha europeia, Apis melifera carnica. 

Fonte: BugGuide, http://bugguide.net , acesso em  maio de 2013. 

 

Acidente por abelhas é o único que não tem um soro específico para o tratamento no Brasil, todavia 

existem estudos acerca de sua produção. Mesmo com o risco moderado para grande parte da população, 

acidentes com abelhas podem ainda ser fatais em casos de múltiplas picadas e no caso de reações 

alérgicas (FRANÇA et al., 1994). 
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 Aranhas 

O gênero Loxosceles é cosmopolita e possui mais de 100 espécies que têm como centro de origem a 

África e as Américas
 
(GERSTSH, 1967). No Brasil ocorrem oito espécies de Loxosceles, sendo quatro 

endêmicas do país e quatro com ocorrência relata em outros países da América do Sul (BUCKUP, 

1980; MARTINS et al. 2002) (Quadro 50). 

 

Quadro 50 – Lista de espécies do gênero Loxoceles por estado no Brasil, baseado nos trabalhos de Buckup 

(1980); Martins et al (2002) 

ESPÉCIES AM DF MA MG MS PA PR RJ RS SP TO 

Loxosceles similis 
   

x x x 
   

x 
 

Loxosceles gaucho 
        

x x 
 

Loxosceles amazonica x 
 

x x 
       

Loxosceles puortoi 
          

x 

Loxosceles intermedia 
 

x 
     

x x x 
 

Loxosceles laeta 
   

x 
  

x x x x 
 

Loxosceles hirsuta 
      

x 
 

x 
  

Loxosceles adelaida 
       

x 
   

 

Na lista de espécie acima a única espécie com ocorrência no Distrito Federal é L. intermedia (Foto 62) 

é considerada uma das principais espécies causadoras de acidentes, juntamente com L. laeta e L. 

gaucho. Loxosceles intermedia têm sua prevalência nos dias quentes e chuvosos na região Sul do país, 

poucos dados sobre a ecologia dessa espécie no Cerrado são encontrados na literatura. 
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Foto 62 – A aranha-marrom L. intermedia, espécie de ocorrência no Distrito Federal. 

Fonte: BugGuide, http://bugguide.net , acesso em  maio de 2013. 

 

A picada da aranha-marrom pode causar uma síndrome necrotizante-hemolítica, considerada a forma 

mais grave de araneísmo no Brasil (MALAQUE et al., 2002). 

 

O gênero Phoneutria tem ampla distribuição na região tropical, no Brasil ocorre em todas as regiões 

(DIAS et al., 2005). Conhecidas popularmente como aranha-armadeira são amplamente encontradas no 

Cerrado. Uma característica marcante é o comportamento de defesa ao erguer as pernas dianteiras e 

exibir o padrão de cor na região ventral do abdome.  

 

O veneno da aranha Phonetria nigriventer (Foto 63) induz em alguns casos sinais clínicos que indicam 

comprometimento agudo do sistema nervoso central e periférico. Em 2012 apenas um caso de acidente 

com Phoneutria foi registrado para o Distrito Federal. 

 

O risco de acidentes por aranhas na ADA é baixo, no entanto é importante realizar trabalhos de 

conscientização sobre o acúmulo de entulho e lixo próximo as residências para que não sejam criados 

habitats para esse gênero de aranhas. 
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Foto 63 – Aranha-armadeira da espécie P. nigriventer em comportamento de defesa com as pernas dianteiras 

erguidas expondo a coloração do abdômen. 

Fonte: BugGuide, http://bugguide.net , acesso em  maio de 2013. 

 

 Escorpiões 

Outros invertebrados peçonhentos representativos são os escorpiões, pertencentes à classe Arachinida 

são seres terrestres que reúne cerca de 2.000 espécies. 

 

O escorpião Tityus serrulatus é conhecido como escorpião amarelo, é a principal espécie que causa 

acidentes graves, com registro de óbitos. Essa espécie ocorre em todo Distrito Federal e é comumente 

encontrada em áreas urbanas, na estação chuvosa costumam se abrigar no interior de residências 

aumentando o risco de acidentes.  

 

Pelo menos cinco espécies de escorpiões são encontradas no DF (Quadro 51). Bothriurus asper tem 

registro de ocorrência para a RA do Paranoá, localidade próxima a ADA.  

 

Quadro 51 – Lista de espécies de escorpiões relatadas para algumas localidades no DF 

Espécies Paranoá Cond. Entrelagos São Sebastião Lago sul Distrito Federal* 

Ananteris balzanii 
    

x 

Bothriurus araguayae 
    

x 

Bothriurus asper x x x x x 
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Espécies Paranoá Cond. Entrelagos São Sebastião Lago sul Distrito Federal* 

Tityus fasciolatus 
    

x 

Tityus serrulatus 
    

x 

Fonte: Lourenço, 1975 e Motta 2006. 

* Nota: As espécies possuem registros genéricos para o Distrito Federal não mencionado o ponto exato de 

coleta, com exceção de B. Asper. 

 

A espécie B. asper é pequena (2-4 cm de comprimento total) de coloração amarelada cuja ocorrência é 

registra para o Nordeste brasileiro (LOURENÇO, 2002). No entanto recentemente foi encontrada em 

algumas áreas urbanas e periurbanas do DF (MOTTA, 2006). É considerada uma espécie peçonhenta 

embora não se tenha dados sobre o seu veneno. 

 

 Dengue 

Apesar de não serem encontrados registros de vetores para a ADA, a Secretaria do Estado de Saúde do 

DF confirmou até maio de 2013, 152 casos confirmados de dengue para a RA do Itapoã (Informativo 

Epidemiológico de Dengue, 2013). 

 

Apesar de mais conhecido, o Aedes aegypti não é o único vetor dessa doença. A espécie Aedes 

(Stegomyia) albopictus é reconhecida com um importante vetor da dengue e outras arboviroses 

(SHROYER, 1987). 

 

Diferentemente de A. Aegypti que tem sua ocorrência restrita a ambientes antrópicos, A. Albopictus 

(Figura 47) tem distribuição urbana e silvestre e sua presença está relacionada com os relatos de casos 

de dengue nas regiões rurais (SHROYER, 1987). 

 

 

Figura 47 – Vetores da Dengue encontrados no Parque Nacional de Brasília. A- Aedes aegypti. B- Aedes 

alpopictus. 

Fonte: Atlas de Culicídeos na Amazônia Brasileira, IEC, 2007. 

 

A 
B 
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 Febre Amarela 

Os principais vetores da febre amarela em áreas silvestres das Américas pertencem aos gêneros 

Haemagogus e Sabethes, recebendo maior destaque as espécies Haemagogus (Haemagogus) 

janthinomys, Haemagogus (Conopostegus) leucocelaenus e Sabethes (Sabethoides) chloropterus. 

Todas essas espécies foram encontradas na proximidade da ADA (Parque Nacional de Brasília) 

(VIEIRA, 2012). Entretanto, o Informativo Epidemiológico para a doença no DF mostra que nenhum 

caso foi notificado para a RA do Itapoã em 2012. 

 

 Doença de Chagas 

Foram encontrados triatomíneos em locais bem próximos à RA Itapoã (Quadro 52), como as RAs de 

Sobradinho e Paranoá (MAEDA, 2011). Segundo o autor, dos 309 insetos analisados para presença de 

Trypanossoma cruzi, somente três foram positivos e um deles registrados para a RA de Sobradinho. 

 

A espécie que merece mais atenção para a RA de Sobradinho é a Panstrogylus megistus (Quadro 52) 

devido a sua maior abundância. 

 

Quadro 52 – Lista de espécies de triatomíneos em localidades do Distrito Federal 

Espécie Brazlândia Paranoá Planaltina Sobradinho 

Triatoma pseudomaculata x x x x 

Triatoma sordida 
  

x 
 

Triatoma geniculatus x x x x 

Rhodinus neglectus 
 

x x x 

Panstrogylus diasi 
  

x x 

Panstrogylus megistus x 
 

x x 

 

O ITAPOÃ PARQUE, como qualquer parcelamento, possui potencial para aumento de casos de 

doenças transmitidas por vetores, principalmente daquelas que são intensificadas pela aglomeração 

antrópica, como é o caso da dengue, que utiliza objetos que podem acumular água como garrafas, vasos 

e pneus, para sua reprodução. Ressalta-se que essa doença teve um grande aumento no número de casos 

do DF de 2012 (três casos confirmados) para 2013 (152 casos confirmados) e merece atenção especial 

nesse momento (Informativo Epidemiológico da Dengue no DF, 2012 e 2013). 
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iii. Insetos bioindicadores 

Os insetos apresentam grande potencial como bioindicadores (MAcGEOCH, 1998). São organismos de 

fácil amostragem, grande diversidade e elevado número de indivíduos. São sensíveis a diferentes níveis 

de perturbação, fornecendo ampla faixa de respostas frente a modificações diversas no ambiente 

(FREITAS et al., 2004). Fazem parte de inúmeras interações no ecossistema, como fragmentadores da 

matéria orgânica (WINK, 2005), fonte de alimento de pássaros, mamíferos, anfíbios, répteis, e outros 

invertebrados. Na cadeia alimentar participam como predadores, fitófagos, parasitas, polinizadores, 

presas, saprófagos, entre outros (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2005). 

 

Dentro desse grupo, as borboletas e mariposas fazem parte dos processos mais importantes em 

ambientes terrestres (herbívoros, polinizadores, participante de anéis miméticos e biomassa alimentar 

para níveis tróficos superiores). 

 

As borboletas compreendem cinco famílias de Lepidoptera diurnos: Papilionidae, Pieridae, 

Nymphalidae (Figura 48), Lycaenidae e Hesperiidae. A sistemática do grupo é relativamente bem 

conhecida, com algumas lacunas de conhecimento em Lycaenidae e Hesperiidae. Pelo fato de serem 

grandes, coloridas e de fácil visualização, tem sido considerado o grupo “bandeira” para conservação e 

indicadores para o monitoramento ambiental (BROWN 1991, 1997a, 1997b). 

 

Apesar de pouco amostrado, estudos no Cerrado apontam esse ambiente como um dos mais diversos 

para Lepidoptera. O local mais estudado é o Distrito Federal como 839 espécies de Hesperoidea e 

Papilionoidea (aproximadamente 10,77% de toda a fauna de borboletas neotropical) (MIELKE et al., 

2008). 

 

O primeiro estudo aprofundado de espécies de borboleta registrada no Cerrado foi realizado por Brown 

& Mielke (1967), onde os autores listaram 604 espécies de borboletas das famílias Nymphalidae, 

Libytheidae, Lycaenidae, Pieridae, Papilionidae e Hesperiidae em oito localidades. Segundo os autores, 

a mais diversa de todas elas foi a região do Sobradinho. Segundo Emery et al. (2006) essa riqueza está 

concentrada nas florestas semi decíduas que ocorrem sobre solos calcários nessa região. 
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Figura 48 – Espécie de Nymphalidae (Morpho anaxibia anaxibia) encontrada no ribeirão Sobradinho. 

Fonte: Atlas de Culicídeos na Amazônia Brasileira, IEC, 2007. 

 

Herpetofauna 

A herpetofauna é formada por um grupo proeminente em quase todas as comunidades terrestres, sendo 

este pertencente a classes distintas: Amphibia, que contem as ordens Anura (sapos, rãs, jias e 

pererecas), Gymnophiona (cobras-cegas e cecílias) e Urodela (salamandras); e Reptilia, com as ordens 

Testudines (quelônios: cágados, tartarugas e jabutis), Squamata (cobras e lagartos), Crocodylia (jacarés 

e crocodilos) e Rhynchocephalia (tuataras da Nova Zelândia) (BERNARDE, 2012). 

 

Atualmente são registradas para o Cerrado 121 espécies de anfíbios, sendo 28% endêmicas do bioma 

(COLLI et al, 2002; ZEE-DF, 2012). Para os répteis, 264 espécies são registradas para o Cerrado 

(NOGUEIRA et al, 2009; RIBEIRO et al, 2009). 

 

Apesar de representarem grupos distintos e com diferenças significativas, em sua ecologia e 

comportamento, os répteis e anfíbios são estudados conjuntamente, uma vez que os métodos de 

amostragem se sobrepõem (SILVEIRA et al., 2000) e devido à sua baixa mobilidade, requerimentos 

fisiológicos e especificidade de habitat, anfíbios e répteis (herpetofauna) são considerados modelos 

ideais para estudos de impacto ambiental (SILVANO et al., 2003). 
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AII 

 

 Metodologia 

Para a AII foram considerados dados representativos da APA do Planalto Central, considerando toda a 

herpetofauna do Distrito Federal, incluindo UCs de proteção integral e de uso sustentável, além de 

áreas situadas externas a estas. 

 

 Resultados 

De acordo com estudos recentes, anfíbios registrados para o DF somam 48 espécies (BRANDÃO & 

ARAUJO, 2001; BRANDÃO, 2002; BRANDÃO et al, 2007; ZEE-DF, 2012), sendo uma espécie 

pertencente a ordem Gymnophiona (com uma família representante) e 47 espécies a ordem Anura (com 

oito famílias representantes) (BRANDÂO & ARAUJO, 2001; PERES et al, 2007; BRANDÂO & 

ARAUJO, 1998; BRANDÃO et al., 2006; ZERBINI & BRANDÃO, 2001). 

 

Dentre a anfíbiofauna do DF nove espécies são consideradas endêmicas do bioma Cerrado. São elas: 

Barycholos ternetzi da família Strabomantidae, Odontophrynus salvatori e Proceratophrys goyana da 

família Cycloramphidae, Hypsiboas lundii, Bokermannohyla pseudopseudis, Dendropsophus 

rubicundulus, Phyllomedusa oreades e Scinax centralis da família Hylidae e Rhinella veredas da 

família Bufonidae. 

 

Apenas uma espécie dentre os anfíbios descritos para a região do DF encontra-se inserida no Apêndice 

II da CITES. Trata-se da espécie de anuro Ameerega flavopicta pertencente à família Dendrobatidae. 

 

O DF apresenta lista com 26 espécies de lagartos, representando nove famílias. São elas: 

Diploglossidae, Polychrotidae, Gekkonidae e Hoplocercidae, ambas com uma espécie representante, 

Gymnophthalmidae com seis espécies, Teiidae com cinco espécies representantes, e Mabuyidae com 

quatro espécies e Tropiduridae com três espécies (BRANDÂO & ARAUJO, 2001; PERES et al, 2007; 

BRANDÂO & ARAUJO, 1998; BRANDÃO et al., 2006; ZERBINI & BRANDÃO, 2001). 
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Dentre as espécies de lagartos registradas pra o DF, Salvator duseni, Tupinambis quadrilineatus e 

Kentropyx paulensis da família Teiidae, Tropidurus itambere da família Tropiduridae, Bachia breslaui 

e Micrablepharus atticolus da família Gymnophithalmidae, Hoplocercus spinosus da família 

Hoplocercidae e Norops meridionalis da família Dactyloidae são consideradas endêmicas do Cerrado. 

As espécies Salvator duseni, S. merianae e Tupinambis quadrilineatus da família Teiidae, conhecidas 

popularmente como teiús estão inseridas no Apêndice II da CITES. 

 

O grupo das amphisbenas, chamadas popularmente de cobra-de-duas-cabeças, está representado no DF 

por apenas quatro espécies (Amphisbaena Alba, A. neglecta, A. vermicularis e Leposternon 

microcephalum) da família Amphisbaenidae (BRANDÂO & ARAUJO, 2001; PERES et al, 2007; 

BRANDÂO & ARAUJO, 1998; BRANDÃO et al., 2006; ZERBINI & BRANDÃO, 2001). Nenhuma 

espécie deste grupo encontra-se inclusa em algum Apêndice da CITES e apenas Amphisbaena neglecta 

é uma espécie endêmica do Cerrado. 

 

Dentre os répteis o grupo mais representativo no DF é o das serpentes com uma riqueza de 61 espécies, 

distribuídas em sete famílias: Anomalepididae e Leptotyphlopidae, ambas com apenas uma espécie 

representante, Elapidae com duas espécies, Boidae com três espécies, Viperidae com quatro espécies, 

Colubridae com nove espécies e Dipsadidae com 49 espécies representantes (FRANÇA & ARAUJO, 

2007; BRANDÃO & ARAUJO, 2001; PERES et al, 2007; BRANDÂO & ARAUJO, 1998; 

BRANDÃO et al, 2006; ZERBINI & BRANDÃO, 2001). 

 

Apenas as espécies de serpentes Apostolepis flavotorquata da família Dipsadidae e Bothrops 

itapetiningae da família Viperidae são consideradas endêmicas do Cerrado. Todas as espécies da 

família Boidae presentes no DF (Boa constrictor, Epicrates cenchria e Eunectes murinus) estão 

inclusas no Apêndice II da CITES. 

 

Ainda pertencente ao grupo dos répteis, o DF apresenta entre as espécies nativas dois jacarés, Caiman 

crocodilus e Paleosuchus palpebrosus da família Alligatoridae e quatro de quelônios, Phrynops 

geoffroanus, Mesoclemmys vanderhaegei e Acanthochelys spixii da família Chelidae e Chelonoidis 

carbonaria da família Testudinidae (BRANDÃO & ARAUJO, 2001; PERES et al, 2007; BRANDÃO 

& ARAUJO, 1998; BRANDÃO et al, 2006; ZERBINI & BRANDÃO, 2001). As duas espécies de 

jacarés estão incluídas no Apêndice II da CITES e nenhuma das espécies citadas acima é considerada 

endêmica do Cerrado. 
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As espécies de quelônios Trachemys dorbigny, T. scripta e Chelonoidis denticulata contribuem para a 

riqueza de espécies da herpetofauna do DF, porém são espécies exóticas que foram introduzidas na 

região. 

 

AID e ADA 

 

 Metodologia 

Para a realização do diagnóstico dos dados primários, foram considerados todos os registros 

oportunistas e assistemáticos. Foram utilizadas as metodologias: censo pontual de indivíduos e espécies 

por área de interesse e transectos aleatórios não sistemáticos, vistoriando a serrapilheira, troncos em 

decomposição, cavidades de troncos, vegetação, buracos no solo, ambientes aquáticos e outros locais 

que podem servir de abrigos para estes animais (LEMA & ARAUJO, 1986; VANZOLINI et al., 1980), 

sendo estas realizadas em diversos horários, intensificando nas horas mais quentes do dia e ao cair da 

tarde e início da noite. 

 

Além das metodologias citadas acima foram ainda realizadas entrevistas informais com moradores 

locais, servidores e pedestres, próximos aos pontos amostrais, de forma não padronizada, buscando 

informações de espécies ocorrentes na localidade.  

 

Para auxiliar o campo foram utilizadas lanternas de mão e cabeça, gravador digital, Panasonic RR – 

US550, máquina fotográfica semiprofissional, canon Power shot SX 1, GPS, Garmim Etrex Vista e 

gancho herpetológico. Para identificação das espécies foram utilizados guias de campo e livros de 

referencia da área. 

 

Características relevantes que foram consideradas estão relacionadas à distribuição das espécies 

(espécies endêmicas), ambientes utilizados e utilização destes, ocupação de habitats (espécies 

arborícolas, fossórias, aquáticas etc.), grupo funcional de alimentação (generalista ou especialista) e 

relações com o homem (espécies sinantrópicas, periantrópicas ou aloantrópicas). 

 

 Resultados 

Os trabalhos de campo do presente relatório, realizados no final da estação chuvosa e início da estação 

seca, totalizaram 24 horas de amostragem, sendo seis horas por sítio amostral as quais resultaram numa 

lista com 10 espécies, sendo sete anfíbios e três répteis. 
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Durante os quatro dias amostrais do levantamento da herpetofauna foram encontrados anfíbios 

pertencentes a quatro Famílias: Hylidae (quatro espécies), sendo a mais representativa com maior 

número de espécies, Bufonidae, Leiuperidae e Leptodactylidae (ambas com uma espécie 

representante); e répteis pertencentes a três famílias: Testudinidae, Tropiduridae e Teiidae (todas com 

uma única espécie representante). 

 

Quadro 53 – Lista de registros da herpetofauna de ocorrência comprovada 

TAXA 
NOME 

POPULAR 

FORMA DE 

REGISTRO 

ÁREA DE 

REGISTRO 
STATUS 

OCUPAÇÃO 

HABITATS 

REPTILES 
     

Testudines 
     

Cryptodira 
     

TESTUDINIDAE 
     

Chelonoidis denticulata Jabuti et S1 VU, CII Tr 

Squamata 
     

Pleurodonta 
     

TROPIDURIDAE 
     

Tropidurus torquatus Calango vi S1, S2 eBR Tr 

Teiformata 
     

TEIIDAE 
     

Ameiva ameiva Calango-verde vi, vt S1 - Tr 

AMPHIBIA 
     

ANURA 
     

BUFONIDAE 
     

Rhinella schneideri Sapo-cururu et, vi S3 - Tr 

HYLIDAE 
     

Dendropsophus minutus Perereca vo S2, S3 - Aq 

Hypsiboas albopunctatus Perereca vo S2, S4 - Aq 

Hypsiboas lundii Perereca vi S4 eCE Ar 

Scinax fuscovarius Perereca vi S4 - Ar, Tr, Aq 

LEIUPERIDAE 
     

Physalaemus cuvieri Sapo-cachorro vo S2, S3, S4 - Aq, Tr 

LEPTODACTYLIDAE 
     

Leptoptodactylus fuscus 
Rã-

assoviadeira 
vo S2, S3 - Tr 

Legenda: Forma de registro: (vi) visual, (vo) vocalizando, (vt) vestígio e (et) entrevista; Área de registro: (S1) 

Sítio 01, (S2) Sítio 02, (S3) Sítio 03 e (S4) Sítio 04; Status: (eBR) endêmico do Brasil, (eCE) endêmico do 

Cerrado, (VU) vulnerável de acordo com a IUCN, (CII) apêndice II da CITES; Ocupação de habitats: (Tr) 

terrícola, (Aq) aquático, (Ar) arborícola.  
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Curva de Acumulação de Espécies 

As curvas de acumulação de espécies (curvas do coletor) permitem avaliar o quanto um estudo se 

aproxima de registrar todas as espécies do local. Quando a curva estabiliza, ou seja, nenhuma espécie 

nova é adicionada, significa que a riqueza total foi obtida.  

 

No primeiro dia (Sítio Amostral 01), foram encontradas três espécies, todas pertencentes ao grupo dos 

répteis. Chelonoidis denticulata, registrado por meio de entrevistas com os servidores da ANATEL, 

Ameiva ameiva por meio de vestígios e Tropidurus torquatus visualizado nos transectos. No segundo 

dia (Sítio Amostral 02), alguns espécimes de T. torquatus foram registrados além de quatro registros de 

espécies novas (Physalaemus cuvieri, Leptodactylus fuscus, Dendropsophus minutus e Hypsiboas 

albopunctatus), todas pertencentes ao grupo dos anfíbios anuros. O terceiro dia (Sítio Amostral 03) 

obteve apenas um novo registro com a espécie Rhinella schneideri, além de espécimes de L. fuscus, D. 

minutus e P. cuvieri. O quarto e último dia de amostragem, realizado no Sítio Amostral S4, apresentou 

dois novos registros de espécies (Hypsiboas lundii e Scinax fuscovárius) além das espécies já 

registradas H. albopunctatus e P. cuvieri (Figura 49). 

 

 

Figura 49 – Curva de acumulação de espécies da herpetofauna. 
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Espécies X Ambientes 

As áreas amostradas neste estudo apresentaram resultados bastante similares no que se refere à riqueza 

de espécies, sendo o Sítio Amostral 02 com o maior número de espécies (cinco espécies), sendo uma 

espécie de réptil e quatro de anfíbios e o Sítio Amostral 01 com a menor riqueza de espécies, sendo três 

espécies de répteis e nenhuma de anfíbio (Figura 50). 

 

 

Figura 50 – Espécies da herpetofauna evidenciadas em campo distribuídas por sítios amostrais. 

 

A espécie mais abundante registrada para este estudo foi o anuro Physalaemus cuvieri registrada em 

três dos quatro sítios amostrais, entretanto as espécies Chelonoidis denticulata, Ameiva ameiva, 

Rhinella schneideri, Hypsiboas lundii e Scinax fuscovárius obtiveram registros para apenas um dos 

sítios. 

 

O jabuti evidenciado para este estudo (Chelonoidis denticulata), representante da família Testudinidae 

possui hábitos terrestres e possui um congênere natural do Cerrado (C. carbonaria). C. denticulata que 

apesar de não ser natural desta região pode ocorrer fora de sua área natural de distribuição devido ao 

fato de serem muito procurados para pets (LOEBMANN & HADDAD, 2010) e encontra-se listado no 

Apêndice II da CITES e na categoria de Vulnerável da IUCN (IUCN, 2013), apesar de não constar 

como ameaçado de extinção de acordo com a lista oficial do IBAMA (MMA, 2008). 
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O calango-verde (Ameiva ameiva), representante da Família Teiidae, adapta-se bem em qualquer local 

com vegetação aberta como clareiras, bordas de mata e até áreas alteradas e antropizadas como quintais 

e roçados, considerado como uma espécie periantrópica. Possui hábitos diurnos e terrícolas, 

comumente encontrado em buracos sob rochas e troncos caídos, onde procura abrigo e deposita seus 

ovos. Sua distribuição é ampla ocorrendo em todo território brasileiro (COLLI, 1991). 

 

Nos Sítios Amostrais S1 e S2, também foi encontrada outra espécie de réptil, da Família Tropiduridae, 

popularmente conhecido como calango (Tropidurus torquatus). Apesar de pertencer à Família 

Tropiduridae possui hábitos e comportamentos muito parecidos com o Ameiva ameiva. Também é uma 

espécie ativa durante as horas mais quentes do dia e habita locais abertos e alterados pelo homem, é 

muito resistente a ambientes degradados e podem ser encontrados convivendo junto a habitações 

humanas, sendo esta considerada espécie sinantrópicas. Quanto sua alimentação, nutre-se basicamente 

de pequenos artrópodes (RODRIGUES, 1996). É considerado endêmico do território brasileiro e ocorre 

em todas as regiões, exceto na região Amazônica. 

 

Dentre os anfíbios, os representantes da família Hylidae identificados possuem hábitos parecidos. Os 

machos normalmente vocalizam em vegetações emergentes, sempre próximos a corpos d’água, sejam 

eles permanentes ou temporários (BERTOLUCI; RODRIGUES, 2002). As espécies Denddropsophus 

minutus, Hypsiboas albopunctatus e H. lundii mesmo apresentando certa tolerância a alteração de 

habitats são consideradas espécies aloantrópicas, diferentemente do anuro Scinax fuscovárius, espécie 

sinantrópica, considerada invasora de habitats alterados, podendo ser encontrada até convivendo junto a 

habitações humanas (BERTOLUCI; HEYER, 1995). Já Hypsiboas lundii é uma espécie de habitat 

específica, sendo encontrada em matas de galerias ou próximas a elas. Todas as espécies reproduzem 

durante as estações chuvosa e quente e possuem ampla distribuição no Cerrado (FROST, 2008; 

BRASILEIRO et al., 2005). 

 

A espécie Physalaemus cuvieri, da Família Leiuperidae é geralmente encontrada escondida entre a 

vegetação marginal de corpos d’água (ROSSA-FERES & JIM, 2001). O período de reprodução é na 

época chuvosa e pode ser encontrada em todo Brasil, (FROST, 2008). 

 

A espécie representante da Família Leptodactylidae, o anuro Leptodactylus fuscus, possui o hábito de 

construir tocas nas margens de lagoas temporárias de áreas abertas. Também se reproduzem no período 

chuvoso, formando um ninho com espuma em suas tocas onde os girinos passam pelos primeiros 

estágios de desenvolvimento. Possui ampla distribuição no Cerrado (FROST, 2008). 
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O Bufonideo registrado, Rhinella schneideri, pode ser encontrado em vários tipos de habitats, mesmo 

em áreas totalmente abertas e urbanizadas. É uma espécie extremamente abundante, distribuindo-se por 

todo o Brasil. Possui reprodução explosiva e assim como os outros anfíbios reproduz-se na época 

chuvosa (FROST, 2008). Devido ao fato de se adaptar facilmente a ambientes degradados e ser 

encontrado próximo a habitações humanas é considerada espécie periantrópica. 

 

Espécies de Importância Econômica 

Espécies de importância econômica são aquelas que apresentam valor de consumo. Apenas a espécie de 

jabuti (Chelonoidis enticulata), evidenciada em campo por meio de entrevistas, encontra-se nesta 

categoria, devido ao fato de ser uma espécie utilizada como pet. 

 

Espécies Visadas pelo Tráfico e de Valor Cinegético 

As espécies cinegéticas são aquelas frequentemente utilizadas na alimentação pela população local. 

Nenhuma das espécies registradas em campo possui valor cinegético. 

 

Dentre as visadas pelo tráfico de animais silvestres Chelonoidis denticulata é uma espécie alvo 

frequente de caçadores, visto sua importância econômica como pets. 

 

Espécies de Importância Ecológica 

Várias das espécies de répteis e anfíbios são consideradas bioindicadores, cada uma com seu grau de 

tolerância a alterações ambientais. Todas as espécies registradas durante o estudo podem ser utilizadas 

para diagnósticos ambientais. 

 

Espécies Ameaçadas de Extinção e Endêmicas do Cerrado 

Em relação à conservação das espécies, nenhuma espécie evidenciada em campo encontra-se na lista de 

espécies ameaçadas de extinção do IBAMA (MMA, 2008), nas categorias da IUCN ou citada em 

algum dos Apêndices da CITES. Entretanto, a espécie de jabuti Chelonoidis denticulata, espécie esta, 

introduzida na região, é considerada ameaçada pelo comércio ilegal de animais silvestres, listada no 

Apêndice II da CITES e encontra-se na categoria de Vulnerável da IUCN (IUCN, 2013). Esse fato, 

contudo, não reduz a importância das áreas de influência que apresentam remanescentes de Cerrado, 

pois abrigam populações de espécies e ambientes sujeitos a forte pressão antrópica. 
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Duas espécies das registrada em campo foram consideradas endêmicas, a perereca Hypsiboas lundii 

pertencente a da Família Hylidae como endêmica do Cerrado e o lagarto Tropidurus torquatus 

considerada endêmica do Brasil. 

 

 Discussão 

As áreas de influência (ADA e AID) do ITAPOÃ PARQUE são regiões que, apesar do seu elevado 

nível de antropização, ainda abrigam diversas espécies da herpetofauna do Cerrado. Mesmo estas 

espécies sendo abundantes e de ampla distribuição, ainda sim contribuem para a conservação do bioma. 

Esses registros podem ser um indício da importância dos remanescentes de ambientes savânicos 

(cerrado sentido restrito) e florestais (matas de galeria) para a conservação dessas e outras espécies da 

fauna. 

 

As áreas relacionadas aos córregos Taquari e Capoeira do Bálsamo (AID), evidenciadas por este estudo 

nos Sítios Amostrais S3 e S4, respectivamente, se conectam diretamente ao lago Paranoá, se tornando 

parte integrante desse corredor ecológico. 

 

Apesar do Sítio Amostral S1 apresentar degradação ambiental, ainda são encontrados fragmentos de 

Cerrado, que são beneficiados pela proximidade do Trecho I do ITAPOÃ PARQUE que apresenta 

melhor grau de conservação e por outro lado prejudicada pela proximidade da ARIS Itapoã. Os 

remanescentes de Cerrado são extremamente importantes para o fluxo gênico e sobrevivência de 

espécies, sendo estes responsáveis pela ligação ecológica entre a bacia do Paranoá e a bacia do São 

Bartolomeu, que no caso deste estudo é representado pelo córrego Indaiá, contribuinte do ribeirão 

Sobradinho, alvo dos registros em campo (Sítio Amostral S2) que faz parte da bacia São Bartolomeu. 

 

Áreas que estão fora das UCs também são muito importantes para a conservação dos répteis e anfíbios 

do Distrito Federal. Existem algumas espécies que ainda não foram registradas dentro de UC, somente 

fora de seus limites, em áreas desprotegidas. A supressão das áreas fora das UCs pode acarretar na 

extinção de algumas espécies da herpetofauna e de outros grupos. No entanto, vale ressaltar que não 

existem espécies de répteis e anfíbios do Cerrado incluídas na lista oficial do IBAMA de espécies 

ameaçadas de extinção. 
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UCs, de modo geral, são utilizadas pela fauna silvestre como áreas de abrigo, alimentação e 

reprodução, entretanto áreas totalmente alteradas e modificadas como o Parque Ecológico da 

Cachoeirinha (UC distrital mais próxima do ITAPOÃ PARQUE), que apresentam baixíssima 

diversidade vegetal com apenas uma espécie dominante, o Pinus sp, apresentam riqueza também muito 

baixa da herpetofauna. Evidenciando que essas localidades são utilizadas pela herpetofauna apenas 

como passagem ou refúgio momentâneo, não apresentando abrigos em potencial ou mesmo 

alimentação abundante. 

 

Como consequência do crescimento urbano, a tendência é que espécies animais que habitam regiões 

próximas às áreas urbanizadas migrem para outros locais que possuam recursos disponíveis, dentre 

eles: abrigo, alimentação e reprodução. Sugere-se, portanto, a preservação da vegetação nativa 

presente, integrando-as ao projeto paisagístico do parcelamento, quando possível, e, principalmente as 

matas de galeria e suas respectivas APPs inseridas na AID. 

 

Ornitofauna 

Atualmente, estão descritas para a região do Distrito Federal, um total de 459 espécies, o que 

corresponde a 54,8% das 837 aves descritas para o Cerrado (BAGNO e MARINHO-FILHO, 2001; 

LOPEZ et al, 2005; FARIA, 2008; QUINTAS-FILHO et al, 2011). Destas, 21 estão entre as endêmicas 

do Cerrado (SILVA, 1995b; ZIMMER et. al, 2001; BAGNO e MARINHO-FILHO, 2001; LOPEZ et 

al, 2005; SILVA e SANTOS, 2005). Deste total, nove são exclusivamente campestres, nove são 

florestais e três são campestres, entretanto forrageiam em matas de galeria, matas secas e cerradões 

(BAGNO e MARINHO-FILHO, 2001, LOPEZ et al, 2005). 

 

AII 

 

 Metodologia e Resultados 

Foram utilizados, como fonte de dados secundários para compor a lista de aves de provável ocorrência 

para área foco do presente estudo, a lista de aves de hábitos essencialmente paludículas encontradas no 

lago Paranoá, apresentada por Fonseca (2001), com 71 espécies, o EIA (Relatório Técnico não 

publicado, Bio Consultoria Ambiental Ltda, 2008), realizado para o parcelamento de solo referente à 

implantação do Condomínio Mansões Alvorada, RA Paranoá, Distrito Federal, com 90 espécies e o 

EIA (Relatório Técnico não publicado, Vento Consultoria Ambiental, 2012) realizado para implantação 

do Complexo Hidrelétrico do Rio São Bartolomeu, com 196 espécies. Juntas, as três listas totalizam 

267 espécies distribuídas em 61 famílias, dentre as quais as mais representativas foram Tyrannidae com 

35 espécies, Thraupidae com 15 espécies, e Furnariidae e Ardeidae, ambas com 12 espécies (Tomo 

IV). 
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Dentre as 267 espécies seis são endêmicas do Cerrado (Alipiopsitta xanthops, Hylocryptus rectirostris, 

Antilophia galeata, Cyanocorax cristatellus, Saltatricula atricollis e Neothraupis fasciata) e três estão 

ameaçadas de extinção (Neochen jubata, Alipiopsitta xanthops e Neothraupis fasciata), na categoria 

Near Threatened (IUCN, 2013). As espécies visitantes totalizaram 10, das quais nove são visitantes do 

hemisfério Norte – VN (Pandion haliaetus, Pluvialis dominica, Bartramia longicauda, Actitis 

macularius, Tringa solitaria, Tringa melanoleuca,Tringa flavipes, Calidris fuscicollis e Calidris 

melanotos) e apenas uma é visitante do hemisfério Sul – VS (Elaenia chilensis). Quando agrupadas de 

acordo com o grau de dependência dos ambientes e quanto à importância destes para o forrageamento e 

a reprodução, dentre as 267 espécies, 120 estão relacionadas à ambientes florestais – F (44,9%), 81 

estão relacionadas à ambientes abertos de Cerrado – C (30,3%), 64 estão relacionadas aos ambientes 

aquáticos – A (23,9%) e duas são exóticas, de hábitos antropogênicos – T (0,7%). 

 

AID e ADA 

 

 Metodologia 

Os trabalhos de campo deste diagnóstico (obtenção de dados primários) foram realizados no mês abril 

de 2013, final da estação chuvosa, inicio da estação seca. O levantamento dos dados primários foi 

realizado através de buscas ativas assistemáticas (registros oportunos em caminhadas aleatórias) e das 

metodologias de censo pontual de abundância de indivíduos e espécies e transectos (BIBBY et al., 

2000; RALPH et al., 1993), ambas intensificadas nos horários de maior atividade das aves, que 

correspondem à parte da manhã (06h00min as 11h00min). Foram realizados 12 censos pontuais de 

abundância de indivíduos e espécies, sendo três em cada Sitio Amostral, todos representativos de 

diferentes fitofisionomias, as quais possam abrigar espécies raras, ameaçadas e/ou endêmicas. 

 

Para auxiliar na identificação das espécies foram utilizados guias de campo e livros de referência 

(SICK, 1997; SIGRIST, 2006; SIGRIST, 2009), além de sonogramas presentes em bancos de cantos de 

aves, para identificações comparativas dos registros sonoros (Xeno Canto Foundation). Classificação, 

nomenclatura e ordem filogenética das aves seguem o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 

(CBRO, 2012). 

 

Para a organização dos dados foi feita a separação das espécies em 4 grupos de acordo com o grau de 

dependência dos ambientes, quanto à importância destes para o forrageamento e a reprodução das 

espécies (BAGNO e MARINHO-FILHO, 2001). São eles: A - Espécies tipicamente ripárias, 

relacionadas aos ambientes das margens, praias e barrancos dos rios; C - Espécies relacionadas à 

ambientes abertos de Cerrado (savânicos e campestres); F - Espécies relacionadas à ambientes 

florestais; T - Espécies exóticas associadas à ambientes alterados. 
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Outras características relevantes também foram consideradas e estão relacionadas à distribuição das 

espécies (endêmicas, restritas, centros de distribuição amazônica, centros de distribuição atlântica, 

visitantes ou migratórias) (ALMEIDA et. al, 2003; SICK, 1997; CAVALCANTI, 1999; FORSHAW & 

COOPER, 1977; GRANTSAU, 1988; RIDGELY & TUDOR, 1994; SILVA, 1995a, 1995b, 1996 e 

1997). 

 

Foram consideradas como espécies indicadoras de qualidade ambiental aquelas que se enquadram em 

pelo menos um dos quesitos apresentados a seguir: 1) espécies ameaçadas de extinção; 2) espécies 

endêmicas do Cerrado e/ou restritas a território brasileiro; 3) espécies exclusivas e exigentes de 

ambientes específicos preservados; 4) espécies tipicamente ripárias, relacionadas aos ambientes das 

margens, praias e barrancos dos rios; 5) espécies nectarívoras, frugívoras, piscívoras mais sensíveis a 

impactos ambientais, em função da importância ecológica como polinizadores, dispersores e 

predadores (BAGNO e MARINHO-FILHO, 2001).  

 

Com o intuito de organizar as espécies em guildas tróficas, foi elaborada uma classificação baseada em 

nove trabalhos (SICK, 1997; ABREU, 2000; FRANCISCO e GALETTI, 2001; GONDIM, 2001; 

PIRATELLI e PEREIRA, 2002; ALMEIDA et. al, 2003; ANTUNES, 2005; FAUSTINO & 

MACHADO, 2006; CURSINO et al., 2007). Nesta classificação, as espécies foram separadas em sete 

grupos, são eles: onívoros - ON (se alimentam de carne e vegetais, comem de tudo), granívoros - GR 

(se alimentam de grãos e sementes), insetívoros - IN (se alimentam de insetos, artrópodes em geral), 

nectarívoras - NI (se alimentam de néctar), carnívoros - CA (se alimentam de carne fresca), necrófagos 

- NE (se alimentam de restos orgânicos) e frugívoras - FR (se alimentam de frutos). 

 

 Resultados 

Os trabalhos de campo do presente relatório totalizaram 16 horas de amostragem, as quais resultaram 

numa lista com 62 espécies distribuídas em 29 famílias, dentre as quais, as mais representativas foram 

Tyrannidae com nove espécies e Psittacidae com sete espécies (Tomo IV). 

 

Dentre as 62 espécies registradas em campo, cinco não constam nos dados secundários obtidos para a 

região, a saber: Orthopsittaca manilata (maracanã-do-buriti), Melanopareia torquata (tapaculo-de-

colarinho), Colonia colonus (viuvinha), Xolmis cinereus (primavera) e Basileuterus leucophrys (pula-

pula-de-sobrancelha). 
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Curva de Acumulação de Espécies 

A curva do coletor (Figura 51) relaciona o número cumulativo de espécies para os quatro dias de 

amostragem. É perceptível a tendência ascendente da curva, indicando o certo aumento da diversidade 

a ser registrado com os novos esforços amostrais, o que acarretaria também o aprimoramento dos 

conhecimentos relacionados à ecologia, distribuição e fluxo migratórios das espécies de aves da região. 

Em todo caso, a estabilização da curva do coletor é bastante difícil, pois muitas espécies raras 

costumam ser adicionadas após muitas amostragens, sobretudo em regiões tropicais (BARROS, 2007). 
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Figura 51 – Curva do coletor (número de espécies X dias de amostragem) para o inventário de aves. 

 

Durante a estação seca, a disponibilidade de recursos tróficos torna-se escassa no Cerrado, promovendo 

a migração de muitas espécies para outras áreas em busca de boas condições para se alimentar e 

reproduzir (CAVALCANTI, 1990). Todavia, o que parece escasso para algumas espécies pode ser 

satisfatório para outras, pois embora muitos recursos sejam limitados no inverno, podem ainda ser mais 

abundantes no Cerrado do que em outras regiões. Os trabalhos de campo do presente relatório foram 

realizados no final da estação chuvosa, época em que as aves tornam-se menos ativas na busca de 

territórios e parceiros reprodutivos.  
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Espécies X Ambientes 

Seguindo a classificação utilizada por Bagno & Marinho-Filho (2001), quanto ao grau de dependência 

das espécies aos ambientes e quanto à importância destes para o forrageamento e a reprodução, dentre 

as 62 espécies registradas em campo, 21 estão relacionadas à ambientes florestais (F), 37 à ambientes 

abertos de Cerrado (C), duas à ambientes aquáticos (A) e duas são espécies exóticas relacionadas à 

habitats antropogênicos (Figura 52). 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Ambientes

N
ú

m
e
r
o

 d
e
 e

sp
é
c
is

Número de espécies por ambiente

 

Figura 52 – Histograma com a distribuição de frequência de espécies por ambiente. 

 

Tais números refletem a paisagem encontrada nas áreas de influência do ITAPOÃ PARQUE. A 

vegetação florestal remanescente presente no córrego Capoeira do Balsamo (Sitio Amostral S4) 

encontra-se extremamente alterada, o que diminui drasticamente a disponibilidade de recursos tróficos 

para as espécies que dependem exclusivamente dos ambientes florestais. 

 

Para a APM Taquari (Sitio Amostral S3), foram amostrados apenas ambientes situados próximos a sua 

cabeceira, caracterizados por vegetação campestre. Já o ribeirão Sobradinho (Sitio Amostral S2) possui 

uma mata de galeria bastante densa com algumas áreas alagadas o que, de fato, contribuiu 

significativamente para o registro das espécies florestais apresentadas na lista. De forma geral, 

alterações nas paisagens naturais favorecem a formação de ambientes semelhantes à de alguns 

ambientes abertos de Cerrado, o que permite sua utilização por espécies tipicamente campestres, porém 

“generalistas”, mais adaptadas a alterações antropogênicas. 
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Guildas Tróficas 

Dentre os sete grupos estabelecidos (onívoros, nectarívoros, insetívoros, carnívoros, necrófagos, 

frugívoros e granívoros), os onívoros e insetívoros merecem destaque, cada um com 22 (35,4%) e 19 

(30,6%) espécies respectivamente. Os dois grupos juntos totalizaram 41 (66,1%) espécies, mais da 

metade do total (62 espécies) (Quadro 54) (Figura 53). Levando em consideração que espécies 

onívoras possuem uma dieta bastante flexível (frutas, folhas, sementes, insetos e pequenos 

vertebrados), tais números podem estar associados ao alto grau de alteração das paisagens, o qual, 

normalmente, corresponde a uma baixa disponibilidade de recursos tróficos. Por outro lado, estas 

mesmas espécies onívoras possuem relevante importância ecológica, por se enquadrarem no grupo das 

espécies potencialmente dispersoras e predadoras. 

 

Quadro 54 – Número de espécies por grupo trófico 

GRUPOS TRÓFICOS Nº DE ESPÉCIES 

Onívoros 22 

Insetívoros 19 

Carnívoros 3 

Frugívoros 8 

Nectarívoros 4 

Granívoros 6 
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Figura 53 – Histograma com o número de espécies por guilda trófica para a avifauna. 
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Espécies Visadas pelo Tráfico 

Muitas das espécies registradas em campo são procuradas pelo tráfico de animais silvestres. A 

manutenção destas espécies é dificultada pela retirada de filhotes e ovos dos ninhos. As cores, o canto e 

a inteligência estão entre os principais atrativos. Dentre estas merecem destaque: os psitacídeos Ara 

ararauna (arara-de-barriga-amarela) (Foto 64), Orthopsittaca manilata (maracanã-do-buriti), Aratinga 

aurea (periquito-rei), Aratinga leucophthalma (periquitão), Brotogeris chiriri (periquito-de-encontro-

amarelo) e Alipiopsitta xanthops (papagaio-galego); Turdus leucomelas (sabiá-barranco); Cyanocorax 

cristatellus (gralha-do-campo) (Foto 66); e Zonotrichia capensis (tico-tico); e os thraupideos Tangara 

sayaca (sanhaçu-cinzento) e Tangara cayana (saíra-amarela) (Foto 67). 

 

  

Foto 64 – Ara ararauna (arara-de-barriga-amarela). Foto 65 – Aratinga aurea (periquito-rei). 

Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. 

  

Foto 66 – Cyanocorax cristatellus (gralha-do-campo). Foto 67 – Tangara cayana (saíra-amarela). 

Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. 
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Espécies Cinegéticas 

Espécies cinegéticas são aquelas normalmente utilizadas na alimentação pela população, 

principalmente em zonas rurais, além de serem alvos frequentes de caçadores. No presente estudo 

foram registradas algumas destas espécies, dentre as quais estão: Crypturellus parvirostris (Inhambu-

xororó), Nothura maculosa (codorna-amarela), Dendrocygna viduata (irerê) (Foto 68), Patagioenas 

picazuro (pombão) (Foto 69), entre outras. 

 

  

Foto 68 – Dendrocygna viduata (irerê). Foto 69 – Patagioenas picazuro (pombão). 

Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. 

 

Espécies de Importância Ecológica 

Dentre as 62 espécies registradas em campo, aproximadamente 25 possuem significativa importância 

ecológica, em função de se enquadrarem no grupo das espécies potencialmente dispersoras de 

sementes, polinizadoras e predadoras. Alguns representantes da Família Tyrannidae, assim como das 

Famílias Thraupidae e Turdidade, estão entre os maiores dispersores de sementes, são eles: Pitangus 

sulphuratus (bem-te-vi) (Foto 70), Elaenia flavogaster (guaracava-de-barriga-amarela), Tangara 

sayaca (sanhaçu-cinzento), Tangara cayana (saíra-amarela) (Foto 67), Tudus leucomelas (sabiá-

barranco), entre outros. 

 

Dentre as espécies potencialmente polinizadoras estão os representantes da Família Trochilidae 

Eupetomena macroura (beija-flor-tesoura) (Foto 71), Colibri serrirostris (beija-flor-de-orelha-violeta), 

Thalurania furcata (beija-flor-tesoura-verde) (Foto 72), Amazilia fimbriata (beija-flor-de-garganta-

verde). As espécies potencialmente predadoras estão, normalmente, no topo da cadeia alimentar e 

destacam-se pela eficiência no controle populacional de alguns insetos maiores e de pequenos roedores. 

Dentre estas espécies estão Rupornis magnirostris (gavião-carijó) (Foto 73), Elanus leucurus (gavião-

peneira) e Caracara plancus (Caracará). 
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Foto 70 – Pitangus sulphuratus (bem-te-vi). Foto 71 – Eupetomena macroura (beija-flor-tesoura). 

Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. 

  

Foto 72 – Thalurania furcata (beija-flor-tesoura-

verde). 
Foto 73 – Rupornis magnirostris (gavião-carijó). 

Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. 

 

Espécies de Habitats Antropogênicos 

A avifauna de habitats antropogênicos (pastos, áreas recentemente desmatadas ou queimadas, lavouras 

e áreas agrícolas, áreas urbanas) é pobre e bastante uniforme quando comparada àquela dos habitats 

naturais existentes. Entre as aves frequentemente encontradas nestes ambientes e registradas ao longo 

deste trabalho estão: Crypturellus parvirostris (inhambu-chororó), Vanellus chilensis (quero-quero) 

(Foto 74), Guira guira (anu-branco) (Foto 75), Furnarius rufus (joão-de-barro) (Foto 76), Mimus 

saturninus (sabiá-do-campo) (Foto 77), Zonotrichia capensis (tico-tico), Volatinia jacarina (tiziu), 

entre outras. 

 

 

 



203 

Vale ressaltar que algumas aves como gaviões, falcões e corujas, tipicamente predadoras e 

relativamente comuns em habitats antropogênicos, têm sua densidade populacional aumentada em 

virtude da abundância de alimento e facilidade de captura, exercendo pressão negativa sobre muitas 

espécies da fauna. 

 

  

Foto 74 – Vanellus chilensis (quero-quero). Foto 75 – Guira guira (anu-branco). 

Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. 

  

Foto 76 – Furnarius rufus (joão-de-barro). Foto 77 – Mimus saturninus (sabiá-do-campo). 

Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. 

 

Espécies Migratórias 

As espécies migratórias estão representadas por indivíduos classificados como residentes migratórios, 

ou seja, espécies que realizam deslocamentos dentro do território brasileiro, normalmente relacionados 

à busca de boas condições para se alimentar e reproduzir. Dentre estas espécies estão: Colonia colonus 

(viuvinha) (Foto 78), Elaenia cristata (guaracava-de-topete-uniforme) (Foto 79), Colibri serrirostris 

(beija-flor-de-orelha-violeta), Eupetomena macroura (beija-flor-tesoura) (Foto 71), Elanus leucurus 

(gavião-peneira), entre outras. 
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Foto 78 – Colonia colonus (viuvinha). 
Foto 79 – Elaenia cristata (guaracava-de-topete-

uniforme). 

Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. 

 

Espécies Endêmicas do Cerrado 

 

Dentre as 62 espécies registradas em campo, cinco estão entre as endêmicas do Cerrado, a saber: 

 Alipiopsitta xanthops (papagaio-galego) (Foto 80), ocorre em matas secas, caatingas, matas 

de galeria, buritizais, savanas de cupim e cerradão. Localmente comum, alimenta-se de frutas e, 

possivelmente, de larvas e ninfas de insetos que procura sob as cascas das árvores. Desloca-se em 

grupos de 10 a ou mais aves, ou aos casais. Nidifica em cupinzeiros terrestres ou ocos de árvores. 

Uma estimativa recente revelou que de 60% a 70% dos habitats preferidos pela espécie sofreram 

forte impacto antrópico nos últimos 25 anos (SIGRIST, 2006). Registrada somente no ribeirão 

Sobradinho (Sitio Amostral S2); 

 Cyanocorax cristatellus (gralha-do-campo) (Foto 66), encontrada principalmente nos 

ambientes abertos (savânicos e campestres) (SICK, 1997). No entanto, também utiliza ambientes 

alterados como pastagens, desde que tenha certa densidade de espécies arbóreas intercaladas 

(AMARAL, 2001). Apresenta ampla distribuição pela porção central do Brasil e também no 

extremo Noroeste do continente, no Paraguai (RIDGELY e TUDOR, 1989). Nidifica em áreas de 

cerrado sensu stricto, utilizando principalmente Caryocar brasiliense (Pequizeiro). A alimentação 

desta espécie consiste basicamente de insetos (47%), frutos (40%) e néctar (12%), podendo ser 

importantes dispersores de sementes no Cerrado devido aos extensos deslocamentos que fazem. 

Registrada somente na ADA (Sitio Amostral S1); 

 Melanopareia torquata (tapaculo-de-colarinho) (Foto 81), encontrado nos cerrados, campos 

cerrados, campos sujos e savanas de cupim. Seus hábitos e comportamentos são pouco estudados 

em campo, embora seja localmente comum (SIGRIST, 2006). Registrado somente na ADA (Sitio 

Amostral S1); 
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 Saltatricula atricollis (bico-de-pimenta) (Foto 82), ocorre em cerrados, campos cerrados, 

caatingas e campos adjacentes. Vive em pequenos bandos que, ao amanhecer, executa gritarias 

coletivas, deslocando-se em seguida, de arbusto em arbusto à procura de alimento. Desce ao solo 

à procura de grãos e mantém um sentinela pousado acima em poleiro altaneiro, como de costume 

frequente em espécies de aves campestres (SIGRIST, 2006). Registrado somente na APM 

Taquari (Sitio Amostral S3); 

 Basileuterus leucophrys (pula-pula-de-sobrancelha) (Foto 83), um dos poucos endemismos 

das matas de ciliares e de galeria dos planaltos centrais do país. De belo canto, vive solitário ou 

aos casais. Pousa em poleiros verticais, normalmente em ambientes florestais alagáveis 

(SIGRIST, 2006). Registrado somente no ribeirão Sobradinho (Sitio Amostral S2). 

 

  

Foto 80 – Alipiopsitta xanthops (papagaio-galego). 
Foto 81 – Melanopareia torquata (tapaculo-de-

colarinho). 

Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. 

  

Foto 82 – Saltatricula atricollis (bico-de-pimenta). 
Foto 83 – Basileuterus leucophrys (pula-pula-de-

sobrancelha). 

Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. Fonte: Sergei S.Q. Filho, arquivo pessoal. 
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Espécies Ameaçadas de Extinção 

No presente inventário de aves, nenhuma das espécies registradas em campo está presente na Lista da 

Fauna Silvestre Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2008), no entanto uma espécie está presente 

na lista apresentada pela International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2013), que possui 

mais uma categoria de ameaça denominada Near Threatened, ou próxima de estar ameaçada, o 

endêmico Aliopopsitta xanthops (papagaio-galego) (Foto 80). 

 

 Discussão 

As aves, por se tratarem de grupo com enorme gama de espécies e bem diversificado no quesito de 

ocupação de habitats, possuem maior aptidão na realização de trabalhos que abrangem vários aspectos, 

como por exemplo, distribuição geográfica, partição de habitat, dieta e reprodução. Dessa forma, a 

avifauna é frequentemente utilizada para definir áreas prioritárias para conservação, como também, 

realização de diagnósticos mais precisos (CAPOBIANCO et al. 2001). 

 

As 62 espécies de aves registradas em 16 horas de observação de campo, o registro de espécies 

endêmicas, tais como Melanopareia torquata (tapaculo-de-colarinho) e Basileuterus leucophrys (pula-

pula-de-sobrancelha), assim como a tendência nitidamente ascendente da curva do coletor, indicam que 

apesar das Áreas de Influência estar inseridas num mosaico de áreas urbanas de baixa, média e grande 

densidade populacional, e áreas rurais, ainda apresentam remanescentes naturais em bom estado 

conservação, capazes de sustentar as populações de fauna. No entanto, vale ressaltar a grande a pressão 

sofrida pela fauna local diante das alterações ambientais, causadas, principalmente, pela utilização do 

território (ocupação desordenada) sem o planejamento necessário para a minimização dos consequentes 

impactos ambientas. 

 

Com a implantação do ITAPOA PARQUE, é importante ressaltar que o aumento populacional de 

algumas espécies como Passer domesticus (pardal) e Columba livia (pombo-doméstico) será inevitável. 

Ambas as espécies são exótica e foram introduzidas no Brasil. A Columba livia (pomba-doméstica) 

pode ser considerada como potencial dispersora de inúmeras doenças, tais como: criptococose, 

histoplasmose, ornitose, salmonelose e dermatites. 

 

Esta rica avifauna registrada nas Áreas de Influência do ITAPOÃ PARQUE pode ser atribuída à APP 

do ribeirão Sobradinho e à APM Taquari. Tais áreas são extremamente importantes, pois aumentam a 

diversidade da paisagem; podem servir como fonte de colonizadores para áreas vizinhas em sucessão; 

servir como pontos de parada (stepping stones) ou como rotas para dispersão; servir como pontos de 

parada para animais migratórios; e como banco de genes das espécies ali presentes. 
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Quanto a ADA a mesma possui áreas de cerrado sensu strictu em bom estado de conservação, mas 

também algumas áreas extremamente alteradas, descaracterizadas. 

 

Mastofauna 

No Cerrado, foram inventariadas 196 espécies de mamíferos, pouco menos de um terço dos táxons 

descritos para o país (MARINHO-FILHO et al., 2002; BONVICINO et al., 2002; WEKSLER e 

BONVICINO, 2005). A grande variedade de fitofisionomias presentes no bioma, distribuídas na forma 

de um mosaico de habitat, favorece a existência de uma mastofauna bastante diversificada. No entanto, 

o número de endemismos do Cerrado é relativamente baixo, visto que apenas 16 espécies ou 8,2% são 

consideradas endêmicas (BONVICINO et al., 2002; WEKSLER e BONVICINO, 2005). 

 

Uma importante característica dos mamíferos endêmicos do Cerrado é que mais da metade das espécies 

são restritas às formações abertas e savânicas da região (56%), enquanto que os táxons essencialmente 

florestais e os generalistas de habitat representam 22% do total de espécies (MARINHO-FILHO et al., 

2002). 

 

Estudos realizados por Marinho-Filho et al., 2002, registraram 121 espécies de mamíferos no Distrito 

Federal, sendo que, destas, apenas cinco são animais considerados endêmicos do Cerrado: o morcego-

beija-flor (Lonchophylla dekeyseri), raposinha-do-campo (Lycalopex vetulus) e três ratos silvestres, 

(Thalpomys lasiotis, T. cerradensis e o Akodon lindberghi). 

 

Conhecer esta abundância e distribuição é muito importante para a avaliação do status de conservação 

de um táxon, sendo que uma das dificuldades para essa avaliação em nível nacional é a escassez de 

dados publicados sobre composição e abundância das espécies em níveis locais e regionais (ROCHA & 

DALPONTE, 2006). 

 

AII 

 

 Metodologia 

A partir das pesquisas bibliográficas foram estabelecidas listagens preliminares das espécies 

catalogadas na AII. 

 

Para estas listas, foram utilizados os inventários de fauna realizados para o Distrito Federal, somatório 

de todas as unidades de conservação, alguns pontos amostrados fora destas unidades e APA do Lago 

Paranoá, elaborados para o relatório do Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE, 

2012). 
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Para a identificação das espécies foram utilizados guias de campo e livros de referencia da área. A 

nomenclatura científica utilizada segue os padrões apresentados pela Lista Anotada dos Mamíferos do 

Brasil 2ª Edição (PAGLIA et al., 2012). 

 

 Resultados 

Com os dados levantados a partir de fontes secundárias, foram levantadas 121 espécies de mamíferos, 

todas de provável ocorrência para a área de influência indireta do empreendimento. Este número 

bastante elevado, levando-se em consideração as 196 espécies de mamíferos presentes no Cerrado, 

pode ser explicado pela localização do empreendimento, situado entre as Bacias do Lago Paranoá e São 

Bartolomeu, que abrangem quase que a totalidade da área do Distrito Federal. 

 

Dentre as nove ordens de mamíferos merecem destaque os Chiropteros (morcegos), com 51 espécies, 

sendo Phyllostomidae a família mais representativa com 30 espécies, seguida da Vespertilionidae e 

Molossidae com nove (9) e seis (6) espécies respectivamente. 

 

Além do grande número de espécies a ordem Chiroptera possui ainda uma das cinco espécies 

endêmicas do cerrado, o Lonchophylla dekeyseri (morcego-beija-flor), que também sofre ameaça 

extinção pela destruição do seu habitat. 

 

A ordem Rodentia é a segunda mais numerosa com 28 espécies catalogadas para a AII. É 

especialmente importante, pois possui três espécies de ratos silvestres endêmicos do cerrado, o 

Thalpomys lasiotis, T. cerradensis e o Akodon lindberghi. 

 

Os carnívoros, espécies da ordem Carnivora, merecem destaque pela sua conservação, são animais que 

exigem grandes áreas para sobreviver e por este motivo estão cada vez mais ameaçados de extinção 

(SIGRIST, 2012), entre eles os Canideos Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), Speothos venaticus 

(cachorro-vinagre) e os felinos Leopardus pardalis (jaguatirica), L. tigrinus (gato-do-mato), Puma 

concolor (onça-parda) e a Panthera onca (onça-pintada) (IUCN, 2013). Ainda pela Ordem Carnivora, a 

espécie Lycalopex vetulus (raposinha-do-campo) é considerada endêmica do Cerrado. 

Pela ordem Xenarthra, o Priodontes maximus (tatu-canastra), da família Dasypodidae e o 

Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira), da família Myrmecophagidae sofrem risco de extinção 

e estão incluídos na Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. 
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Outras 38 espécies de mamíferos são consideradas raras e merecedoras de atenção conservacionista, 

sejam elas ameaçadas por interferência em seu hábitat natural ou caça ilegal, entre elas, várias espécies 

como: Conepatus semistriatus (jaritataca), Eira barbara (irara), Lontra longicaudis (lontra), Tapirus 

terrestris (anta), Pecari tajacu (queixada), Tayassu pecari (caititu), Mazama americana (veado 

mateiro), Ozotocerus bezoarticus (veado campeiro), Coendou prehensilis (porco-espinho), Cuniculus 

paca (paca), além de outros como roedores, morcegos e marsupiais. 

 

AID e ADA 

 

 Metodologia 

Para a realização do diagnóstico da mastofauna foram considerados todos os registros oportunistas e 

assistemáticos, além de quatro metodologias distintas: observação direta, busca de vestígios indiretos, 

armadilhamento fotográfico e entrevistas. 

 

Durante as amostragens foram utilizadas observações diretas (avistamentos e vocalizações) e indiretas 

(vestígios, como pegadas, carcaças, fezes e abrigos). A procura por animais e a busca aos vestígios 

foram realizadas ao longo das estradas de terra, em bancos de areia e nas margens dos córregos, 

percorrendo as diferentes fitofisionomias presentes na ADA. 

 

Também foram realizadas entrevistas junto a pessoas familiarizadas com a área influência do ITAPOÃ 

PARQUE, assim além de identificar novas espécies para o inventário, foi possível identificar as 

principais pressões sobre a mastofauna. 

 

Como complementação das metodologias, foi instalada uma Câmera Trap, a qual permaneceu ativa 

durante 24 horas ininterruptas em cada um dos pontos selecionados. Esta técnica também é eficaz na 

obtenção de informações de espécies noturnas e esquivas como a maioria das espécies de mamíferos de 

médio e grande porte (CUTLER E SWANN, 1999; JANELLE et al., 2002; TOMAS E MIRANDA, 

2003).Outras vantagens que este método possui são: uma correta identificação das espécies, uma vez 

que registros dúbios podem ser encaminhados para a avaliação de especialistas, possibilidade de 

registro e identificação de espécies difíceis de identificar apenas pelos rastros, como por exemplo, 

pequenos felinos e cervídeos; e possui capacidade de amostrar continuamente uma área durante um 

maior período de tempo (SILVEIRA et al., 2003; SRBEK-ARAUJO E CHIARELLO, 2005; LYRA-

JORGE et al., 2008). 
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Os vestígios e animais encontrados foram identificados com auxílio de guias de campo (EMMONS; 

FEER, 1997; BECKER & DALPONTE, 1999; BORGES & TOMAS, 2004; ANGELO et al., 2008; 

CARVALHO Jr & LUZ, 2008; MAMEDE & ALHO, 2008) e as informações como, local, 

endemismos, tipos de habitats, dieta, biomas, distribuição das espécies e valor cinegético foram 

anotados em uma tabela. 

 

 Resultados 

O trabalho de campo deste diagnóstico foi realizado em período de quatro dias de amostragem, sendo 

toda a campanha realizada durante a estação seca. No final, foram totalizadas 28 horas de trabalhos em 

campo, dividas entre os períodos matutino e noturno. 

 

Foram identificadas 8 espécies de mamíferos (Quadro 55), localizadas de acordo com o Quadro 55. 

 

Quadro 55 – Lista de espécies de mamíferos identificados na ADA e AID 

Táxon Nome popular 
Status Dados Primários 

Registro 
Hábitat MMA IUCN Endêmica S1 S2 S3 S4 

DIDELPHIMORPHIA 
          

DIDELPHIDAE 
          

Didelphis albiventris Gambá C, F, T - Lc - X X X X E 

XENARTHRA 
          

DASYPODIDAE 
          

Euphractus sexcinctus Tatu-peba C - Lc - X X X X E/Ve 

PRIMATES 
          

CALLITHRICHIDAE 
          

Callithrix penicillata Mico-estrela C, F, T - Lc - - X - X Vo/E 

CARNIVORA 
          

CANIDAE 
          

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará C A Nt X - X - - E 

Lycalopex vetulus Raposinha-do-campo C - Lc - - X X - E 

PROCYONIDAE 
          

Nasua nasua Quati F - Lc - X X - - E 

Procyon cancrivorus Mão-pelada C, F, T - Lc - - X X - E 

HYDROCHAERIDAE 
          

Hydrochaeris hydrochaeris Capivara A, C - Lc - - X - X Ve 

Legenda: Status: MMA: A – espécie ameaçada de extinção. IUCN: Lc (Least concearn) – Segura ou pouco 

preocupante, Nt (Near Threatened) Quase ameaçada, Habitat: C – relacionada a ambientes abertos de Cerrado 

(campestres e savânicos), F – relacionada a ambientes florestais, A – relacionada a ambientes aquáticos, T – 

relacionada a ambientes antrópicos; Registro: E – entrevista, Ve – vestígios, Vo vocalização. 
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De todas as metodologias utilizadas a mais eficiente foi a entrevista (Figura 54). Para esta 

metodologia, algumas espécies, apesar de terem sido mencionadas, não foram contabilizadas por não 

serem totalmente confiáveis ou por representar grupos de difícil identificação, como os Chiropteros 

(morcegos) e pequenos roedores. Apesar disso, além de apontar sete das oito espécies inventariadas, as 

entrevistas auxiliaram os consultores na busca por animais e vestígios em habitats. A busca ativa foi 

responsável pela identificação de três espécies, sendo duas, indiretamente, através de vestígios e uma, 

diretamente através de visualização e vocalização. 

 

A Câmera Trap, apesar de não acrescentar nenhum registro para a tabela de espécies, foi de 

fundamental importância durante a execução do trabalho, pois apontou a presença de espécies 

domésticas, uma das principais causas do afugentamento de espécies nativas, bem como confirmou os 

relatos obtidos em entrevista, de que as espécies de mamíferos de médio e grande porte, como o Nasua 

nasua (quati), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) e Lycalopex vetulus (raposinha-do-campo), 

utilizam a AID e, principalmente, a ADA apenas como passagem. 

 

 

Figura 54 – Número de espécies capturadas por metodologia. Legenda: E – entrevistas, Ve – vestígios, Vo – 

vocalização e C – câmera trap. 

 

O Sítio Amostral S2 foi a área com maior número de espécies levantadas (Figura 55). Neste sítio 

foram identificadas todas as espécies relacionadas para o estudo. Este fato pode ser explicado pela 

maior quantidade de áreas em melhor estado de preservação, além de menos interferências antrópicas e 

maior diversidade de fitofisionomias. 
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Figura 55 – Número de espécies por ponto de amostragem. 

 

As espécies mais abundantes foram o Didelphis albiventris (gambá) e o Euphractus sexcinctus (tatu-

peba), ambas identificadas em todos os sítios amostrais, a primeira apontada por entrevistas e a segunda 

através de vestígios (tocas) (Figura 56). 

 

 

Figura 56 – Toca de tatu encontrada na ADA. 
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Curva de Acumulação de Espécies 

As curvas de acumulação de espécies (curvas do coletor) permitem avaliar o quanto um estudo se 

aproxima de registrar todas as espécies do local. Quando a curva estabiliza, ou seja, nenhuma espécie 

nova é adicionada, significa que a riqueza total foi obtida. No presente trabalho é apresentada a curva 

de acúmulo de espécies para os quatro dias de campo (Figura 57). Apesar da falsa impressão de que a 

curva do coletor se estabilizou, pode-se afirmar que outras espécies de mamíferos, ainda não 

amostrados, utilizam a região, seja como refúgio, moradia ou mesmo passagem. Esta falsa impressão 

foi causada pela grande amostragem do segundo dia, quando foi avaliado o Sítio Amostral 2, área com 

maior número de espécies. 
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Figura 57 – Curva do coletor para a amostragem de mastofauna. 

 

Espécies X Ambientes 

A maioria das espécies levantadas durante a amostragem é generalista em relação a seus ambientes. 

Apenas duas espécies, a Hydrochaeris hydrochaeris (capivara) e o Nasua nasua (quati), ocorrem 

apenas em ambientes específicos, o aquático para a capivara e florestais para o quati. Existem ainda os 

animais sinantrópicos que toleram a presença humana como o gambá (Didelphis albiventris), mico-

estrela (Callithrix penicillata) e mão-pelada (Procyon cancrivorus). A relação das espécies por 

ambientes pode ser avaliada através da Figura 58. 
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Figura 58 – Relação de espécies por ambiente. Legenda: C – ambientes abertos de Cerrado (campestres e 

savânicos), F – ambientes florestais, A – aquáticos, T – ambientes antrópicos 

 

Espécies de Importância Econômica 

Dentre todas as espécies registradas primariamente, apenas a capivara (Hydrochaeris hydrochaeris), 

mico-estrela (Callithrix penicillata) e o tatu-peba (Euphractus sexcinctus) possuem alguma relevância 

quanto a sua importância econômica, pois estão associados ao tráfico, caça e alimentação. 

 

Espécies Visadas pelo Tráfico e de Valor Cinegético 

A capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) e o tatu-peba (Euphractus sexcinctus) são espécies que 

merecem destaque por seu valor cinegético. 

 

Já o mico-estrela (Callithrix penicillata) é comumente utilizado como animal de estimação, muitas 

vezes adquirido de forma ilegal, estimulando o tráfico de animais silvestres. Esta prática muitas vezes é 

responsável por causar graves desequilíbrios ambientais, ou até mesmo prejuízos à saúde pública, visto 

que estes animais podem transmitir doenças, como a raiva. 

 

Espécies de Importância Ecológica 

Apesar de todas as espécies possuírem importância ecológica por participarem e manterem o equilíbrio 

da cadeia trófica é possível destacar o papel do mico-estrela (Callithrix penicillata) como dispersor de 

sementes. 
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Espécies Ameaçadas de Extinção e Endêmicas do Cerrado 

A única espécie endêmica identificada em campo, através de entrevistas com moradores da AID (Sitio 

Amostral S4), foi o Chrysocyon brachyurus (lobo-guará). Além de ser uma espécie que ocorre apenas 

no bioma Cerrado, está ameaçada de extinção, segundo a Lista de Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção (MMA, 2008). Já a International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources (IUCN 2013), classifica a espécie como quase ameaçada. 

 

 Discussão 

Poucos grupos animais foram tão perseguidos e ameaçados quanto os mamíferos, durante toda a 

história da humanidade este grupo sofreu ameaças decorrentes da pressão antrópica, sejam elas 

originadas pela domesticação de animais, caça ou mesmo pela degradação do ambiente em que vivem. 

O resultado é o isolamento de pequenas populações da mastofauna em poucas áreas que oferecem os 

recursos necessários para a sua alimentação e reprodução, comprometendo o estoque genético destas 

espécies. (SIGRIST, 2012). 

 

No presente estudo, a maioria das espécies identificadas são animais que possuem relativa tolerância à 

pressão antrópica, como o mico-estrela (Callithrix penicillata), mão-pelada (Procyon cancrivorus) e o 

gambá (Didelphis albiventris). Apesar de toda a ocupação humana e rodovias funcionarem como 

barreira física para a fauna local, algumas espécies ainda utilizam a área como passagem para locais 

com um maior grau de preservação ambiental ou apenas para alcançarem corpos hídricos mais 

volumosos como o lago Paranoá. Nestes casos, a preservação das APPs é de grande importância e 

merece maior atenção dos órgãos ambientais, distrital e federais. 

 

Além de funcionar como filtro, protegendo o corpo d’água de fontes poluidoras localizadas no 

ambiente terrestre, a vegetação marginal é responsável pela criação de micro-ambientes que são 

essenciais para a manutenção de muitas espécies animais (JELINEK, 2005). 

 

Com exceção de alguns pontos do Sítio Amostral 2, as áreas de influência do ITAPOÃ PARQUE 

mostrou-se bastante alterada, não raramente são localizadas intervenções antrópicas, como estradas e 

residências, construídas em locais irregulares que aceleram a degradação ambiental da área e poucas 

APPs mantêm sua função ecológica, promovendo alimento e refúgio para a fauna local. 
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O Sítio Amostral S1 apresentou o maior grau de degradação ambiental, está cercado por áreas de 

grande concentração urbana e os poucos locais que ainda apresentam alguma preservação da vegetação, 

são comumente utilizados pela comunidade como áreas de recreação e atividades físicas, provocando o 

afugentamento das espécies locais, principalmente dos mamíferos de médio e grande porte. 

 

Já os Sítios Amostrais S2, S3 e S4 apresentaram maior diversidade de fitofisionomias, e apesar de 

apresentar áreas com elevado nível de antropização, ainda conseguem suportar uma maior variedade de 

espécies. Estes pontos podem ser considerados estratégicos, pois se recuperados podem formar uma 

importante área de amortecimento, além de promover a ligação entre as áreas verde da APA do Lago 

Paranoá e outras áreas mais preservadas do entorno. 

 

Com a implantação do ITAPOÃ PARQUE, é importante ressaltar que o aumento populacional de 

algumas espécies como a ratazana (Rattus sp.) e alguns animais domésticos, como cachorros e gatos, 

serão inevitáveis. Essas espécies são consideradas exóticas e podem trazer grandes prejuízos à fauna 

silvestre, através da dispersão de doenças e da predação. Alguns métodos de controle populacional 

podem ser tomados como a orientação da população, barreiras físicas, repelentes e esterilização. 

 

Levando-se em consideração as condições ambientais da ADA (Sitio Amostral S1), os prováveis 

impactos ambientais negativos gerados pela instalação do ITAPOÃ PARQUE não afetarão de maneira 

significativa a mastofauna das áreas remanescentes de vegetação do Cerrado. 
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6.4. Meio Antrópico 

 

 Introdução 

Para analisar o provável impacto socioeconômico do preterido parcelamento de solo urbano 

denominado ITAPOÃ PARQUE, foi realizada análise das características do uso do solo dentro do 

terreno (Área Diretamente Afetada – ADA). Também, fez-se necessário caracterizar o perfil 

socioeconômico dos moradores das RA do Itapoã, caracterizada como Área de Influência Direta (AID), 

e das RAs do Paranoá, Lago Sul e Lago Norte, definidas como Áreas de Influência Indireta (AII). 

 

Devido os dados documentais analisados demonstrar clara dependência do Itapoã (AID) em relação ao 

Paranoá, Lagos Norte e Lago Sul, no que diz respeito aos EPCs, essas relações não foram encontrados 

quando buscados dados sobre Sobradinho. O mesmo foi identificado quando foram analisadas as 

questões relativas às viagens e ao local de trabalho. As populações destas RAs se intercambiam em 

proporções, comparativamente, muito baixas. Neste contexto, muito embora exista conexão geográfica, 

Itapoã e Sobradinho não apresentam do ponto de vista socioeconômico, ligação ou dependência. Sendo 

assim, a criação do empreendimento terá influência marginal na RA de Sobradinho, portanto, exclusa 

da AII. 

 

Para simples conferência, a análise será subdividida de acordo com o quadro abaixo: 

 

Quadro 56 – Subdivisão das áreas de estudo 

Área Diretamente Afetada (ADA) ITAPOÃ PARQUE 

Área de Influência Direta (AID) Região Administrativa do Itapoã 

Área de Influência Indireta (AII) 
Regiões Administrativas do Lago Sul, Lago Norte e 

Paranoá. 

 

Um dos principais focos de análise desta subdivisão foi a situação dos equipamentos públicos e 

serviços oferecidos à população. Para isso, o presente estudo procurou elaborar este diagnóstico a partir 

de investigação exploratória de natureza quanti-qualitativa, utilizando informações adquiridas pela 

busca documental, observação de campo e entrevistas semi-estruturadas, caracterizadas por perguntas 

semiabertas e fechadas, conforme especificado a seguir: 

I. Análise de documentos obtidos junto à CODEPLAN; administrações regionais, empresas 

públicas e meios de comunicação (escrita e digital), entre outros; 

II. Observação de campo. A importância deste tipo de busca informacional com foco na análise 

qualitativa está na percepção informal sobre a área diretamente afetada em relação às 

diferentes questões colocadas (CHIZZOTTI, 2003); 
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III. Entrevistas institucionais semi-estruturadas com representantes das administrações 

regionais, das associações e demais instituições interessadas nas questões relativas às áreas 

de influência direta e indireta. 

 

As análises e questionamentos contidos nas buscas informacionais e nas entrevistas semi-estruturadas 

procuraram caracterizar as seguintes avaliações e considerações em relação a: 

 Dados socioeconômicos e dinâmicas das populações; 

 Estrutura e capacidade dos equipamentos comunitários e serviços urbanos básicos; 

 Avaliação das principais necessidades e problemas encontrados; 

 Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural; 

 Perspectivas para o futuro; 

 Atender itens do Termo de Referencia (anexo, Tomo IV). 

 

Em resumo, com base nas informações obtidas, o presente estudo busca melhor compreensão das 

características das áreas estudadas, antecipando os possíveis aspectos positivos da construção do 

empreendimento, assim como de seus principais problemas, para que seja possível, posteriormente, 

prever e mitigar os impactos negativos de sua criação. 

 

 Metodologia 

A base metodológica utilizada neste trabalho foi estabelecida a partir da análise do TR emitido para o 

ITAPOÃ PARQUE com a combinação de análises qualitativa e quantitativa e de entrevistas semi-

estruturadas, tendo como apoio trabalhos de pesquisa e teoria em ciências sociais.  

 

Neste contexto, as análises de dados, de ordem qualitativa, formam a base da interpretação: a) a 

avaliação sobre as RAs, inclusive com dados oferecidos informalmente pelos próprios sujeitos e o 

potencial explicativo sobre os fatos que constituem o ambiente físico e social (SPINK, 1994); b) a 

manifestação de uma cultura própria e seus padrões de pensamento em cada contexto social 

(CARRARA, 1994).  

 

O tipo de pesquisa exploratória, aqui desenvolvido, objetiva conhecer, desenvolver e clarificar. Ela 

serve de base para a formulação e resolução de problemas – de ordem socioeconômica – mais 

específicos (GIL, 1995). 

 

O modelo de investigação exploratória utilizado junto às Administrações Regionais consiste na 

observação participante orientada por questões semi-estruturadas a serem respondidas pelo investigador 

ou pelo entrevistado. Ela foi realizada com emprego de questionário com questões fechadas e 

semiabertas. Para organizar o questionário foi utilizada, como alicerce, a definição de Triviños (1987), 
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que o caracteriza como um instrumento “que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 

teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, junto de novas hipóteses que vão surgindo”. O objetivo geral foi acumular um conjunto 

de informações referentes às áreas investigadas, seus principais problemas e expectativas com relação 

ao futuro. 

 

 Amostra 

Levando em consideração o conjunto de dificuldades que permeia a análise por meio de um modelo 

eminentemente quantitativo, o procedimento adotado foi o de análise qualitativa baseado no 

questionário desenvolvido e respondido, baseando-se nas entrevistas e na observação sistematizada, 

pelo investigador.  

 

Neste contexto foram constituídos alguns critérios responsáveis por ajudar na seleção das informações 

a serem coletadas de tal forma a contribuir com o trabalho de maneira enriquecedora. É importante 

ressaltar que, diferentemente de modelos eminentemente quantitativos, a amostragem de ordem 

qualitativa não dá privilégios ao critério numérico. Ao contrário, este método dá ênfase à aptidão de 

vislumbrar sobre os diversos fenômenos socioeconômicos em questão sob os mais variados ângulos 

(MINAYO, 1993). Consequentemente, os dados obtidos ao longo da pesquisa não são inteiramente 

generalizáveis. Não obstante, as respostas dão margem à compreensão mais ampla do conjunto de fatos 

socioeconômicos associados às áreas estudadas.  

 

Um total de 15 (quinze) entrevistas foram executadas para análise exclusiva da Área de Influência 

Direta (AID) e 25 (vinte e cinco) na Área de Influência Indireta (AII). Vale ressaltar que o terreno que 

compõe a Área Diretamente Afetada (ADA) está ocupado apenas pela ANATEL e pelo Exército 

Brasileiro. 

 

O processo de encadeamento para a organização sistemática das informações obtidas foi utilizado para 

efetuar a análise dos dados a partir, também, de pesquisa documental e notas de campo, além da análise 

de outros materiais que foram acumulados pela equipe de pesquisa (BOGDAN & BIKLEN, 1994).  

 

 Procedimentos metodológicos 

O processos de observação participante, aquisição das informações junto aos órgãos de governo e 

entrevistas semi-estruturadas ocorreu entre os dias 29/04/2013 e 11/05/2013, no horário de 09h às 17h. 

A participação dos entrevistados e das instituições, por meio de seus funcionários, mesmo que 

respondendo pelas Administrações Regionais, foi espontânea, sempre respeitando aqueles que, por 

qualquer motivação, se recusaram a responder – parcial ou completamente – as questões. De maneira 

complementar, foram obtidas informações junto à CODEPLAN, CEB, CAESB, entre outras.  
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Partindo do problema, frequentemente encontrado em pesquisas do gênero, de que os conceitos de 

“regular”, “bom” e “ótimo” podem significar níveis de adequação diversos e podem agradar aos 

entrevistados de maneira diferenciada, as perguntas fechadas e semiabertas (estimuladas) desenvolvidas 

e respondidas pelo próprio pesquisador utilizaram os conceitos de satisfatório e insatisfatório. Os 

objetivos principais são: simplificar o critério de avaliação necessário à análise; e deixar com que o 

investigador estabeleça, livremente, o seu parâmetro de avaliação. 

 

Neste contexto, este estudo parte do princípio de que o equipamento público ou o serviço é satisfatório 

quando atingem – pelo menos – os padrões mínimos de qualidade, definidos pelo pesquisador ou, no 

caso das entrevistas, pelo entrevistado, informando as razões de sua opção. Vale ressaltar que o 

presente estudo tem preestabelecida a impossibilidade de adequação plena, estando os equipamentos e 

serviços públicos (ou privados) sempre passíveis de algum tipo de melhora. Sendo assim, mesmo 

quando declararem os itens como satisfatórios, o pesquisador (ou o entrevistado) é estimulado a relatar 

algum eventual problema, mesmo que esporádico, ou melhoria a ser feita.  

 

 Fatores de inclusão na pesquisa e entrevista 

No que diz respeito à pesquisa documental, os representantes de instituições que não se consideraram 

aptos a cooperar foram incentivados a indicar outros. Para tal era necessário que fossem membros 

permanentes do quadro institucional e que tivessem autorização para falar pela mesma. Quanto às 

entrevistas, os indivíduos precisavam estar dispostos a colaborar, serem maiores de 18 (dezoito) anos e 

morar ou trabalhar na Área de Influência Direta e Indireta. Com o intuito de ressaltar tanto as 

percepções convergentes quanto as divergentes, as informações obtidas foram organizadas e agrupadas 

(WHO, 1994) objetivando a aproximação dos investigadores com a área em estudo (PATTON, 1990; 

TAYLOR & BOGDAN, 1998). 

 

 Análise e Avaliação 

O procedimento de estudo do impacto socioeconômico do ITAPOÃ PARQUE consistiu em dois tipos 

de avaliação: 

a) avaliação dos aspectos socioeconômicos e da dinâmica populacional; 

b) análise abrangente do grau de adequação dos serviços públicos oferecidos. 
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6.4.1. Caracterização socioeconômica das áreas de influência 

Esta parte trata do dimensionamento e caracterização social e econômica da população atingida pelo 

empreendimento. Para isso, faz uma caracterização da população dos núcleos populacionais do Itapoã 

(AID), assim como do Paranoá, Lago Sul e Lago Norte (AII). 

 

 Histórico das RAs do Lago Norte, Lago Sul e Paranoá (AII) e do Itapoã (AID) 

 

 RA do Lago Norte – RA XVIII (AII) 

A NOVACAP elaborou projeto urbanístico objetivando o povoamento da Península Norte, 

simultaneamente à criação de Brasília. Naquele período a região era composta pelo Setor Habitacional 

Individual Norte – SHIN e pelo Setor de Mansões do Lago Norte - SMLN. Estes setores foram sendo 

gradativamente urbanizados até a criação da RA do Lago Norte, na data de 10 de janeiro de 1994, pela 

Lei nº 641/94 (GDF, 2013 – Lago Norte; CODEPLAN, 2012 – Lago Norte). 

 

No ano de 1993, atendendo à pressão habitacional vinculada a uma população crescente que 

reivindicou a preservação do SHIN e do SMLN, como áreas de interesse exclusivamente habitacional, 

foram criados os Centros de Atividades (região comercial). No ano de 1997, baseando-se na aprovação 

do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, a Câmara Legislativa 

confirmou a criação de uma série de Núcleos Rurais. Finalmente, no ano de 2002, foi introduzido o 

Setor Habitacional Taquari – SHTQ. Até 2003, a RA do Lago Norte abrigava também o Varjão 

(CODEPLAN, op cit.). 

 

Não foi encontrado dado sobre a principal atividade econômica do Lago Norte. No entanto, é possível 

inferir que, devido a suas limitações em termos de uso do solo (uma área eminentemente residencial) a 

principal atividade geradora de renda é o comércio local. Ao longo da Estrada Parque Península Norte 

(EPPN) é possível encontrar uma variedade de produtos à venda. 

 

 RA do Lago Sul – RA XVI (AII) 

A implantação do Lago Sul começou no final da década de 1950, com a construção de residências pela 

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) para seus diretores, assim como, 

para os oficiais da Aeronáutica (em virtude da proximidade com a Base Aérea). Posteriormente, ainda 

na década de 1960, o Lago Sul passou por nova expansão em razão de seus diversos atrativos 

urbanísticos (CODEPLAN, 2012 – Lago Sul). 
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A década de 1970 marca a sua consolidação, com a oferta de comércio e serviços e o acesso ao Plano 

Piloto pela ponte Costa e Silva. Em 1981, o Plano Diretor de Urbanização da Orla do Lago Paranoá 

definiu locais destinados à implantação de equipamentos comunitários de recreação e de lazer. Em 

razão da pressão habitacional, o Decreto 11.921, de 1989, garantiu outra divisão por meio da criação do 

Lago Sul (Lei 643/94; GDF, 2013 – Lago Sul; CODEPLAN, op cit.). 

 

A RA está atualmente dividida em setores de Habitação Individual Sul, Mansões Urbanas Dom Bosco 

e Estaleiros, Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, Base Aérea de Brasília. O Lago Sul 

também faz parte da área tombada do Distrito Federal pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional e está inserido em duas Áreas de Proteção Ambiental (APA): a APA Gama Cabeça 

de Veado e a APA do Lago Paranoá, abrangendo parques ecológicos e unidades de conservação (GDF, 

2013 – Lago Sul; CODEPLAN, op cit.). 

 

Complementando o projeto original para o Lago Sul, foi elaborada a proposta de desocupar as áreas 

públicas tomadas por residências (a exemplo das margens do Lago Paranoá), para criação de 

equipamentos comunitários de recreação. O projeto foi apenas parcialmente implantado. 

Concomitantemente, procurou-se também à diminuição do déficit de equipamentos e comércio 

existentes (CODEPLAN, op cit.). 

 

Assim como no Lago Norte, não foram encontrados dados sobre a principal atividade econômica desta 

RA XVI. Novamente, as limitações em termos de uso do solo (outra área eminentemente residencial) 

sugerem que a principal atividade geradora de renda seja o comércio local.  

 

 RA do Itapoã – RA XXVIII (AID) 

A RA do Itapoã é comparativamente recente. Ela está circunscrita a localidade entre as RAs do Paranoá 

e de Sobradinho. Em parcela bastante significativa as terras onde está situada pertencem à União.  

 

A ocupação irregular da área que hoje é o Itapoã iniciou-se apenas ao final da década de 1990. No ano 

de 2001 foi verificado um novo incremento populacional com a chegada de famílias de outros estados e 

regiões do Brasil, assim como da RA do Paranoá. A expectativa de regularização face às políticas 

governamentais de então estimulou o crescimento desorganizado desta comunidade. Em 2003 foi 

criada a sub-administração, vinculada à Administração Regional do Paranoá, por meio da aprovação do 

Projeto de Lei nº 698/2003. Ao final de 2004, a Câmara Legislativa aprovou a criação da RA do Itapoã 

– RA XXVIII, oficializada em 3 de janeiro de 2005. 



223 

O Quadro 57 apresenta a população do Itapoã (AID) nos anos de 2004 e 2012. Ela também apresenta a 

Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual (TMGCA). 

 

Quadro 57 – Projeção Populacional do Itapoã 2004-2012 

RA População 2004 População 2012 TMGCA* (%) 

Itapoã (AID) 46.252 50.339 1,2 

Distrito Federal 2.096.534 2.556.149 2,87 

Fonte: CODEPLAN (2012). – Pesquisa Distrital por amostra de domicílios, volumes Lago Norte; Lago Sul; 

Paranoá; Itapoã e; Distrito Federal. 

* Nota: Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual – TMGCA. 

 

O Itapoã apresentou Taxa Média de Crescimento Anual (1,2%), menor que a do Distrito Federal para o 

mesmo período. Vale comentar que não é possível associar direta e exclusivamente o crescimento 

populacional de determinada RA com aspectos econômicos, educacionais. Ao contrário, as 

condicionantes que estimularam o crescimento devem estar associadas aos incentivos governamentais 

através de decretos.  

 

O Quadro 58 apresenta informações a respeito da densidade demográfica e respectiva classe de 

densidade populacional. 

 

Quadro 58 – Densidade demográfica urbana da RA 

Localidade Região 

Administrativa 

Área 

Urbanizada (ha) 

População 

(2011) 

Densidade 

(habitantes/ha) 

Classe 

Densidade 

Itapoã (AID) RA XXVII 544,71 50.339 92,4 Média 

Fonte: ZEE-DF, com modificações. Área urbanizada calculada por meio da interpretação do uso do solo em 

imagens de satélite em 2006, e População fornecida pela Pesquisa Distrital por Amostragem de Domicílio – 

PDAD-2011. 
 

De acordo com os dados acima colocados, o Itapoã, formado de maneira inicialmente irregular, possui 

área urbanizada reduzida e classe de densidade populacional média. 

 

Em virtude da ligação entre as duas regiões administrativas apresenta-se o histórico do Paranoá. 

 

 RA do Paranoá – RA XXVIII (AID) 

Fundada em 1957, a Vila Paranoá consiste em um dos acampamentos restantes do período de 

construção da Capital Federal, mais especificamente, das obras para a construção da Barragem do Lago 

Paranoá. Após a inauguração de Brasília, os habitantes permaneceram no local para conclusão da usina 

hidrelétrica. Naquela ocasião, o acampamento já acolhia aproximadamente 3 mil moradores, em cerca 

de 800 barracos. No dia 10 de dezembro de 1964 foi criada a RA do Paranoá, através da Lei 4.545 sem, 

no entanto, estabelecer suas delimitações.  
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Gradativamente, moradias foram erigidas onde estava o acampamento, tornando-se, já na década de 

1980, uma das maiores invasões do DF. Em 25 de outubro de 1989, com o Decreto nº 11.921, foram 

fixados os novos limites e a transferência do assentamento para a localidade definitiva. O Paranoá foi 

criado em local diverso da área original, por meio de Decreto do Governo do Distrito Federal, como 

resposta ao longo período de resistência de seus residentes. 

 

Permaneceram na antiga localidade poucos edifícios públicos e comunitários como, por exemplo, a 

Igreja São Geraldo. Esta área tornou-se um parque ecológico conhecido como Parque Vivencial do 

Paranoá, cujo objetivo consiste em preservar a vegetação, árvores frutíferas plantadas pelos antigos 

habitantes e as construções restantes como recordação do espaço. Sendo assim, este parque é 

considerado marco histórico da memória pioneira do Distrito Federal. Sua valorização e preservação, 

depoimento da construção nova Capital, é resultado da reivindicação da comunidade que lá habitava. 

No ano de 1993, a Igreja São Geraldo, representante da história do Paranoá, foi tombada pelo 

Patrimônio Histórico e Artístico do DF. No ano de 2005 a edificação desmoronou, restando apenas as 

antigas escadarias.  

 

De acordo com a própria Administração Regional, atualmente, a principal atividade econômica do 

Paranoá é o comércio. Na Avenida Principal é possível encontrar variedade de produtos. A RA é 

grande produtora agrícola.  

 

 Projeção Populacional das RAs do Lago Norte, Lago Sul e Paranoá (AII) e do Itapoã (AID) 

O Quadro 59 apresenta a população das RAs do Lago Norte, Lago Sul (AII) e Paranoá e do Itapoã 

(AID) nos anos de 2004 e 2012. Ela também apresenta a Taxa Média Geométrica de Crescimento 

Anual (TMGCA) para todas as regiões supracitadas. 

 

Quadro 59 – Projeção Populacional do Lago Norte, Lago Sul, Itapoã (AII) e Paranoá (AID) 2004-2012 

RA População 2004 População 2012 TMGCA* (%) 

Lago Norte 23.000 32.379 4,4 

Lago Sul 24.406 30.175 2,7 

Paranoá 39.630 46.527 2,3 

Total (AII) 65.036 109.081 3,0 

Itapoã (AID) 46.252 50.339 1,2 

Distrito Federal 2.096.534 2.556.149 2,87 

Fonte: CODEPLAN (2012). – Pesquisa Distrital por amostra de domicílios, volumes Lago Norte; Lago Sul; 

Paranoá; Itapoã e; Distrito Federal. 

* Nota: Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual –TMGCA. 
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O Lago Norte apresentou a maior Taxa Média de Crescimento Anual para o período compreendido 

entre os anos de 2004 e 2012 (4,4%). Em contrapartida, o Itapoã apresentou a menor Taxa Média de 

Crescimento Anual (1,2%). 

 

O Paranoá e o Lago Sul, por sua vez, apresentaram Taxa Média de Crescimento Anual de 2,3% e 2,7%, 

respectivamente, semelhante àquela do Distrito Federal para o período. O crescimento da Área de 

Influência Indireta como um todo (3,0 %) ficou acima daquela encontrada para o Distrito Federal 

(2,87%). 

 

A população total para AII no ano de 2012 ficou em cento e nove mil e oitenta e um habitantes. A 

população total da AID para o ano de 2012 chegou a 50.339 pessoas. De acordo com as informações do 

Quadro 59, não é possível associar o crescimento populacional de determinada RA com aspectos 

econômicos, educacionais. Ao contrário, as condicionantes que estimularam o crescimento devem estar 

associadas aos incentivos governamentais através de decretos.  

 

 Índice de Desenvolvimento Humano das RAs do Lago Norte, Lago Sul, Paranoá (AII) e 

Itapoã (AID) 

De acordo com Souza (2007), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) integra o Relatório de 

Desenvolvimento Humano produzido pelo PNDU.
1
 Ele é um indicador de qualidade de vida das 

populações, ou seja, uma forma padronizada de mensurar e, consequentemente, de avaliar o bem-estar, 

através da medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, esperança média de vida, 

natalidade e bem-estar infantil, entre outros critérios.
2
 Ele também pode ser calculado para municípios, 

estados e regiões. O IDH
3
 para as RAs influenciadas pelo estabelecimento está apresentado no Quadro 

60, de acordo com documento da CODEPLAN.
4
 Não foram encontrados dados para o Itapoã, pois sua 

criação data de 2005. Para efeito de comparação, também é apresentado o índice do Brasil. 

 

Quadro 60 – Índice de Desenvolvimento Humano das RAs objeto do estudo 

Região 

Administrativa 
IDH – Educação IDH – Renda IDH – Longevidade IDH – Geral 

Lago Sul (AII) 0,982 1,000 0,854 0,945 

Lago Norte (AII) 0,958 0,978 0,864 0,933 

Paranoá (AII) 0,948 0,612 0,800 0,785 

                                                 
1
 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano. 

2
http://br.geocities.com/sousaraujo/idh.htm.  

3
Classificação do IDH: Elevado (0,800 e superior); Médio (0,500 - 0,799); Baixo (abaixo de 0,500).  

4
www.codeplan.df.gov.br/sites/200/216/download/idh.pdf 
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Região 

Administrativa 
IDH – Educação IDH – Renda IDH – Longevidade IDH – Geral 

Itapoã (AID) - - - - 

Brasil    0,757 

Fonte: Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central – 2003. 

www.codeplan.df.gov.br/sites/200/216/download/idh.pdf96416377. 

 

Como pode ser visto no Quadro 60, o IDH Geral das RAs do Lago Sul e Lago Norte são 

significativamente maiores do que o do Paranoá. As duas primeiras atingem o grau considerado 

elevado (acima de 0,800), enquanto o Paranoá fica abaixo deste patamar.  

 

De acordo com o documento da CODEPLAN, o IDH do Lago Sul supera o de países como Noruega, 

Suécia e Canadá. Já o Lago Norte supera Japão, França e Reino Unido. Comparativamente, o Distrito 

Federal supera a Argentina, o Chile e o Uruguai. Não foram encontrados dados para o Itapoã. 

 

Vale ressaltar que todas as RAs acima citadas (salvo o Itapoã) obtiveram resultados bastante elevados 

nos IDHs de Educação e Longevidade, estando todos no grau considerado elevado. Em contrapartida, 

cabe informar a disparidade no IDH Renda, quando são comparados os Lagos Norte e Sul (elevados) 

com o Paranoá (e presumivelmente também com o Itapoã). 

 

 Aspectos Socioeconômicos das RAs Lago Norte, Lago Sul, do Paranoá (AII) e do Itapoã 

(AID) 

Esta parte apresenta diversos dados socioeconômicos concernentes às RAs analisadas. O objetivo 

principal consiste em definir um perfil geral da população influenciada pela construção do 

empreendimento Itapoã Parque. 

 

 Densidade Demográfica Urbana das RAs 

O Quadro 61 apresenta informações a respeito da densidade demográfica e área urbanizada por RA, 

bem como das Áreas de Influência Indireta (AII), Direta (AID) e seu somatório. Também apresenta a 

classe de densidade populacional que cada RA apresenta, assim como das áreas de influência do 

empreendimento quanto à sua totalidade. 
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Quadro 61 – Densidade demográfica urbana das RAs 

Localidade 
Região 

Administrativa 

Área Urbanizada 

(ha) 

População 

(2011) 

Densidade 

(habitantes/ha) 

Classe 

Densidade 

Lago Sul RA XVI 2.827,62 30.175 10,6 Baixa 

Lago Norte RA XVIII 1.795,75 32.379 18,0 Baixa 

Paranoá RA VII 278,72 46.527 166,9 Alta 

(AII) - 4.902,09 109.081 22,3 Baixa 

Itapoã (AID) RA XXVII 544,71 50.339 92,4 Média 

(AII + AID) - 5.446,80 159.420 29,26 Baixa 

Fonte: ZEE-DF, com modificações. Área urbanizada calculada por meio da interpretação do uso do 

solo em imagens de satélite em 2006, e População fornecida pela Pesquisa Distrital por Amostragem de 

Domicílio – PDAD-2011. 
 

De acordo com os dados acima colocados, o Lago Sul e o Lago Norte possuem baixas classes de 

densidade, devido, sobremaneira, à característica de uso do solo, ou seja, habitações individuais. Os 

valores dos lotes nestas duas RAs contribuem para reduzir o ímpeto de crescimento da densidade 

populacional. Em contrapartida, o Itapoã, formado de maneira inicialmente irregular, possui área 

urbanizada reduzida e classe de densidade populacional média, enquanto que o Paranoá a densidade 

populacional é alta. Este último possui a menor área urbanizada (278,72 hectares) e o segundo maior 

contingente populacional dentre as RAs estudadas. Por outro lado, a partir do somatório entre Áreas de 

Influência Indireta e Direta obtêm-se classe de densidade baixa. 

 

 População Residente por Gênero 

O Quadro 62 apresenta informações a respeito da população residente por gênero. 

 

Quadro 62 – População residente por gênero 

RA 
Homens Mulheres Total 

Número (%) Número (%) Número (%) * 

Lago Norte (AII) 15.427 47,6 16.952 52,4 32.379 1,3 

Lago Sul (AII) 14.840 49,2 15.335 50,8 30.175 1,2 

Paranoá (AII) 21.993 47,3 24.534 52,7 46.527 1,8 

Subtotal (AII) 52.260 47,9 56.821 52,1 109.081 4,2 

Itapoã (AID) 25.115 49,9 25.224 50,1 50.339 2,0 

Total (AII+AID) 77.375 48,5 82.045 51,5 159.420 6,2 

Distrito Fed. (2010) 1.228.536 47,8 1.341.624 52,2 2.570.160 100,0 

Fonte: CODEPLAN (2012) – Pesquisa Distrital por amostra de domicílios, volumes Lago Norte; Lago 

Sul; Paranoá; Itapoã e; Distrito Federal. 

* Nota: Comparado ao DF. 
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A AII, composta pelo Lago Norte, Lago Sul e Paranoá, compreendia população total de cento e nove 

mil e oitenta e uma pessoas no ano de 2011. Desta, 47,9% eram homens e 52,1% mulheres. Esta 

população representava 4,2% de toda população do Distrito Federal. 

 

Em contrapartida, de acordo com os dados acima disponibilizados, a população da RA do Itapoã (AID) 

para o ano de 2011 era de cinquenta mil trezentos e trinta e nove habitantes, ou seja, 2,0% da população 

do Distrito Federal. Apesar de sua criação recente é, dentre as RAs de influência do empreendimento, a 

que possui a maior população. Composta, em sua maioria, por mulheres (50,1%) em relação à 

população de homens (49,9%), a menor diferença dentre todas as RAs estudadas.  

 

O Paranoá é aquela com a maior diferença entre os percentuais de homens e mulheres, seguido depois 

pelo Lago Norte. Comparativamente, a população de AII e AID juntas chegavam a cento e cinquenta e 

nove mil, quatrocentos e vinte pessoas, ou seja, 6,2% da população do Distrito Federal. A população do 

Distrito Federal ficou em total de dois milhões, quinhentos e setenta mil e cento e sessenta pessoas. 

 

 População Residente por Faixa Etária 

O Quadro 63 apresenta informações a respeito da população residente por grupos de idade para todas 

as regiões administrativas estudadas, de acordo com os dados disponibilizados pela CODEPLAN na 

PDAD para o ano de 2011. 

 

Quadro 63 – População residente, percentual por grupo de idade 

Grupos de 

Idade (%) 
Lago Norte Lago Sul Paranoá Subtotal (AII) Itapoã Total (AII+AID) 

0 a 4 anos 3,3 2,9 7,8 5,1 10,7 6,9 

5 a 6 anos 1,0 2,1 3,7 2,5 4,7 3,2 

7 a 9 anos 1,9 2,2 4,9 3,2 6,2 4,2 

10 a 14 anos 3,1 4,9 8,9 6,1 12,2 8,0 

15 a 18 anos 4,0 3,5 8,3 5,7 9,7 7,0 

19 a 24 anos 10,5 8,0 12,8 10,8 9,2 10,3 

25 a 39 anos 28,8 20,4 24,4 24,6 27,3 25,4 

40 a 59 anos 27,6 25,9 20,8 24,2 15,6 21,5 

60 a 64 anos 7,3 7,3 3,1 5,5 2,0 4,4 

65 ou mais 12,5 22,8 5,3 12,3 2,4 9,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: CODEPLAN (2012). – Pesquisa Distrital por amostra de domicílios, volumes Lago Norte; Lago Sul; 

Paranoá; Itapoã e; Distrito Federal. 
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Com base nos dados acima disponibilizados é possível inferir que para todas as RAs estudadas, salvo o 

Lago Sul, a população residente por grupo de idade preponderante foi à adulta, na faixa entre os 25 e 39 

anos de idade. Os percentuais variaram entre 24,4% no Paranoá a 28,8% no Lago Norte. A faixa 

preponderante no Lago Sul é daqueles entre 40 e 59 anos, com 25,9%. Vale ressaltar, porém, que a 

segunda faixa mais importante em termos percentuais no Lago Sul consiste naquela dos residentes com 

65 anos ou mais (22,8%), quase o dobro do Lago Norte, quase cinco vezes mais que o Paranoá (AID) e 

quase dez vezes mais que o Itapoã. 

 

No caso do Paranoá, a segunda faixa consiste daqueles entre 40 e 59 anos. A faixa preponderante para a 

área composta pelo somatório entre AII e AID é aquela composta por residentes entre 25 e 39 anos 

(25,4%). Com exceção ao Lago Sul, esta tendência em termos de faixa preponderante segue o padrão 

encontrado no Distrito Federal.  

 

 Chefes de Domicílio por Gênero 

O Quadro 64 apresenta informações a respeito dos chefes de domicílio por gênero.  

 

Quadro 64 – Chefes do domicílio por gênero 

RA 
Homens Mulheres Subtotal 

Número (%) Número (%) Número (%) 

Lago Norte 7.911 77,3 2.317 22,7 10.228 33,8* 

Lago Sul 7.028 82,2 1.518 17,8 8.546 28,2* 

Paranoá 7.683 66,8 3.812 33,2 11.495 38,0* 

Subtotal (AII) 22.622 74,7 7.647 25,3 30.269 100* 

Itapoã (AID) 9.565 75,0 3.189 25,0 12.754 29,6** 

Total (AII+AID) 32.187 74,8 10.836 25,2 43.023 1,6*** 

Fonte: SEPLAN/CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2011. 

* Nota1: Percentual da AII. ** Nota2: Percentual da AII+AID. *** Nota3: Percentual em relação ao Distrito 

Federal. 

 

De acordo com as informações acima, apesar de a maioria da população das Áreas de Influência Direta 

e Indireta ser constituída por mulheres (51,5%, segundo o Quadro População residente por gênero), a 

maioria absoluta dos chefes de família da AII+AID é constituída por homens (74,8%). Isso indica que 

existe um desequilíbrio entre homens e mulheres na chefia dos domicílios nestas regiões 

administrativas. 
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Dentre as RAs que compõem a AII, o Lago Sul apresentou o maior percentual de homens como chefes 

de família (82,2%). Em contrapartida, o Paranoá, responsável por 38,0% da população total da AII, 

apresentou o mais baixo (66,8%). O Itapoã, caracterizado neste estudo como AID, e responsável por 

29,6% da população total da AII+AID, apresentou percentual de 75% dos domicílios com homens 

como chefes de família. 

 

 População Residente por Grau de Instrução 

O Quadro 65 apresenta informações a respeito da população residente por grau de instrução nas áreas 

estudadas.  

 

Quadro 65 – População residente por grau de instrução para o Lago Norte, Lago Sul, Itapoã (AII) e Paranoá 

(AID) 

Grau de Instrução Lago Norte (%) Lago Sul (%) Paranoá (%) Itapoã (%) 

Analfabeto* 0,7 0,3 2,6 3,1 

Sabe Ler e Escrever 0,1 0,2 2,6 1,9 

Alfabet. de Adultos - 0,1 0,2 0,2 

Maternal e Creche 0,6 1,3 0,7 0,4 

Jardim I e II/Pré 1,6 2,3 4,0 3,9 

Fundamental Incompleto 7,0 8,7 42,6 49,9 

Fundamental Completo 1,6 2,5 6,3 6,0 

Médio Incompleto 2,0 3,5 10,7 10,1 

Médio Completo 9,2 10,9 17,1 12,0 

Superior Incompleto 11,9 9,0 3,7 1,3 

Superior Completo 50,5 50,1 3,1 0,4 

Especialização 11,0 5,3 0,1 0,0 

Mestrado 1,1 2,9 0,0 - 

Doutorado 0,5 1,3 - 0,0 

De 6 a 14 anos não alfabetizadas - - - 0,0 

Não sabe - 0,2 0,0 0,3 

Menor de 6 anos fora da escola 2,2 1,4 6,1 10,5 

Total 100,0 100 100 100 

Fonte: SEPLAN/CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 20011 

* Nota: Quinze (15) anos ou mais. 
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Com base nos dados acima é possível dizer que existem características distintas entre os residentes das 

quatro RAs citadas. Enquanto Lago Norte e Lago Sul possuem o ensino superior completo (50,5% e 

50,1%, respectivamente) como faixa de instrução mais representativa, o Paranoá e o Itapoã (AID) 

apresentam o Ensino Fundamental Incompleto. Nos dois primeiros casos, os índices de analfabetismo 

são menores que 1% (0,7% e 0,3% respectivamente), enquanto que, para o Paranoá e Itapoã, chega a 

2,6% e 3,1%, respectivamente. 

 

Nos Lagos Norte e Sul os percentuais daqueles que sabem apenas ler e escrever ficaram próximos de 

zero (0,1% e 0,2%, respectivamente), enquanto o Paranoá e Itapoã apresentaram 2,6% e 1,9%. 

 

Em contrapartida, o percentual de habitantes com Mestrado e/ou Doutorado também demonstra este 

distanciamento. O Lago Sul apresentou 4,2% enquanto o Lago Norte atingiu 1,6%. O Paranoá e o 

Itapoã, por sua vez, apresentaram 0,0% neste quesito.
5
Estes dados indicam a presença de dois mundo 

distintos na região composta pela AII e a AID. Vale ressaltar que, de acordo com a PNAD de 2008, 

desenvolvida pelo IBGE, o percentual preponderante para todo o Distrito Federal é constituído por 

aqueles com onze anos de estudo, ou seja, ensino médio incompleto com 24,5%. 

 

 População Residente por Atividade Principal 

O Quadro 66 apresenta informações a respeito da atividade principal declarada pela população 

residente em cada uma das RAs estudadas, assim como para o somatório entre AII e AID.  

 

Quadro 66 – População residente por atividade principal, segundo os setores 

Atividade Principal Lago Norte  Lago Sul  Paranoá  
Subtotal 

(AII) 
Itapoã 

Total 

(AII+AID) 

Distrito 

Federal * 

Agropecuária 0,7 0,6 0,1 0,3 0,3 0,4  

Construção civil 2,4 2,8 11,1 4,2 19,5 9,7 5,2 

Indústria  0,5 1,2 0,4 0,5 0,6 3,7 

Comércio 9,3 10,5 29,9 12,7 20,5 18,4 16,0 

Administração pública 

federal 
31,2 22,1 2,3 12,6 1,6 13,1 16,6** 

Administração pública GDF 16,7 8,1 5,2 7,1 1,1 7,4 - 

Transporte 0,2 0,9 4,2 1,4 5,2 2,9 - 

Comunicação 2,9 1,5 2 1,6 0,3 1,2 - 

Educação 2,7 4,6 2,9 2,4 0,6 2,5 - 

Saúde 3,4 5,1 0,9 2,1 1 2,4 - 

                                                 
5
 O número de indivíduos com Mestrado e/ou Doutorado, embora exista, não é suficiente para influenciar o percentual.  
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Atividade Principal Lago Norte  Lago Sul  Paranoá  
Subtotal 

(AII) 
Itapoã 

Total 

(AII+AID) 

Distrito 

Federal * 

Serviços domésticos 4,2 8,8 12,8 6,3 13,4 10,1 - 

Serviços pessoais 0,1 1,4 2 0,9 3,9 2,0 - 

Serviços creditícios/financeiros 0,6 2 0,2 0,6 0,1 0,6 - 

Serviços comunitários 0,1 0,5  0,1  0,1 - 

Serviços de informática 2,6 1,9 0,6 1,2 0,3 1,3 - 

Serviços de arte/cultura 0,8 0,7 0,1 0,4 0,2 0,4 - 

Serviços em geral 0,1 2,3 8,7 2,9 13,5 6,7 49,2*** 

Outras atividades 21,9 25,9 17,6 15,4 17,9 20,4 9,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Total 22.446 - 39.430 - 
16.98

4 
 1.397 Mil 

Fonte: SEPLAN/CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2011 

* Nota1: PED/DF - Convênio: SETRAB/GDF, SEADE/SP e DIEESE População Ocupada Segundo Setores de 

Atividades– 2010.  

** Nota2: Percentual para Administração Pública Federal corresponde à totalidade da modalidade Administração 

Publica.  

*** Nota3: Percentual para Serviços em Geral corresponde à totalidade da modalidade serviços.  

 

De acordo com o Quadro 66, desconsiderando a resposta “outras atividades”, a principal atividade 

desempenhada na AII é o comércio, com 12,7%, seguido da “administração pública federal”, com 

12,6%. Vale ressaltar que a combinação entre as duas administrações públicas atinge o patamar de 

19,7%. No entanto, isso se dá, sobretudo devido à combinação entre os dados dos Lagos Norte e Sul.  

 

No Paranoá, este valor cai e apenas 7,5% de seus residentes trabalham na administração pública. Em 

contrapartida, 29,9% de seus residentes trabalham no comércio, mais do que os Lagos Norte e Sul 

juntos. O Itapoã (AID) segue a mesma tendência, com 20,5% da população trabalhando no comércio e 

apenas 2,7% nas administrações públicas. A junção entre AII e AID demonstra que a atividade 

preponderante passa a ser o comércio. 

 

Muito embora os dados para o Distrito Federal tenham sido obtidos através de documentos que utilizam 

outra data base, assim como metodologias diferentes, é possível fazer algumas comparações. O setor de 

atividade preponderante no DF foi aquele denominado serviços (49,2%). Ademais, os percentuais para 

comércio e administração pública são praticamente equivalentes, estando ambos na casa dos 16%. 
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 Setores Mais Empregadores por RAs 

Os dados sobre atividade principal podem ser vislumbrados de outra forma. O Quadro 67 apresenta 

informações a respeito dos setores que mais empregam nas RAs estudadas, assim como no Distrito 

Federal. 

 

Quadro 67 – Os três setores mais empregadores por RAs e o Distrito Federal 

Região Administrativa Comércio Serviços Administração Pública 

Lago Sul (AII) 3 1 2 

Lago Norte (AII) 2 1 3 

Paranoá (AII) 3 1 2 

Itapoã (AID) - - - 

Distrito Federal 3 2 1 

Fonte: ZEE-DF: Subproduto 3.2 – Relatório de Diagnóstico.  

 

De acordo com os dados supracitados, o setor que mais emprega é o de serviços. Lago Sul e Paranoá 

acompanham a tendência serviços-administração público-comércio. O Lago Norte faz uma inversão 

entre o segundo e o terceiro item. Já o Distrito federal obteve relação diversa dos dois casos 

mencionados (administração pública-serviços-comércio). Não foram encontrados dados relativos à 

AID, o Itapoã. 

 

 População Ocupada Segundo a RA de Trabalho 

O Quadro 68 apresenta informações a respeito da população ocupada segundo a RA de trabalho. Os 

dados foram apresentados para todas as RAs estudadas, assim como para o Distrito Federal. 

 

Quadro 68 – População ocupada segundo a RA de trabalho 

Região 

Administrativa 

1
a
 RA em 

Trabalho 

2
a
 RA em 

Trabalho 

3
a
 RA em 

Trabalho 
Outros Total 

Lago Sul 
71,3% (RA 

Brasília) 

16,9% (RA Lago 

Sul) 

3,7% (Vários 

locais) 

8,1% 

 
100,0% 

Lago Norte 
85,7% (RA 

Brasília) 

7,2% (RA Lago 

Norte) 

1,5% (Vários 

locais) 

5,7% 

 
100,0% 

Paranoá 
33,8% (RA 

Brasília) 

30,4% (RA 

Paranoá) 

9,9% (RA Lago 

Sul) 
25,9% 100,0% 

Itapoã (AID) 
32,1% (RA 

Brasília) 
20,4% (Itapoã) 

16,5 (Vários 

locais) 
31,0% 100,0% 

Fonte: ZEE-DF: Subproduto 3.2 – Relatório de Diagnóstico.  
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De acordo com o Quadro 68, a RA Brasília é aquela que mais emprega os residentes de todas as 

regiões administrativas estudadas. Nos Lagos Norte e Sul, por exemplo, os percentuais de residentes 

que trabalham na RA Brasília atingem 85,7% e 71,3%, respectivamente. Não obstante, a maioria destes 

possui automóvel próprio, que afeta o trânsito, mas não coloca pressão sobre o transporte público. 

 

No Paranoá e no Itapoã (AID), muito embora a RA Brasília permaneça sendo a RA que mais emprega, 

os percentuais são mais modestos, 33,8 e 32,1%, respectivamente, demonstrando um relativo grau de 

independência. Os percentuais daqueles que trabalham na própria RA variaram entre apenas 7,2% para 

o Lago Norte e 30,4% para o Paranoá. 

 

 Empresas Industriais Segundo RAs 

O Quadro 69 apresenta informações a respeito das empresas industriais segundo as respectivas RAs. 

Os dados foram apresentados para as RAs estudadas bem como em termos percentuais ao Distrito 

Federal. 

 

Quadro 69 – Empresas industriais segundo RAs 

REGIÃO ADMINISTRATIVA NÚMERO DE EMPRESAS % DO DISTRITO FEDERAL 

Lago Sul 34 0,7 

Lago Norte 33 0,7 

Paranoá  68 1,4 

Itapoã (AID) - - 

(AII + AID) 135 2,8 

Distrito Federal 4.794 100,0 

Fonte: ZEE-DF (2012): Subproduto 3.2 – Relatório de Diagnóstico.  

 

De acordo com os dados acima, desconsiderado os dados do Itapoã (não encontrados) o Paranoá 

sozinho possui um número de empresas (68) superior ao somatório de Lagos Norte e Sul combinados 

(67). Vale ressaltar, porém, que o resultado total da área influenciada pelo empreendimento representa 

apenas 2,8 do percentual de indústrias encontrado em todo o Distrito Federal. 

 

 Renda Mensal Domiciliar e Per Capita 

O Quadro 70 apresenta informações a respeito da renda mensal domiciliar e per capita, declarada pela 

população residente.  
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Quadro 70 – Renda bruta média mensal domiciliar e per capita 

Renda \ RA (salários mínimos) Lago Norte Lago Sul Paranoá 
Subtotal 

(AII) * 
Itapoã  

Total 

(AII+AID) 

Distrito 

Federal 

Domiciliar. 23,4 31,6 3,6 17,2 2,5 12,6 4,4 

Per capta 8,1 9,6 0,9 5,4 0,7 4,0 2,6 

Fonte: CODEPLAN (2012). – Pesquisa Distrital por amostra de domicílios, volumes Lago Norte; Lago Sul; 

Paranoá; Itapoã e; Distrito Federal. 

* Nota: Média ponderada.  

 

A população analisada possui valores bastante diversos para suas rendas brutas. Tanto a renda 

domiciliar quanto per capta do Lago Sul (31,6 e 9,6, respectivamente) é diversas vezes superior 

àquelas encontradas tanto para o Itapoã quanto Paranoá (8 e 12 vezes, respectivamente). Os dados para 

renda domiciliar e per capta são substancialmente superiores àqueles encontrados para a totalidade do 

Distrito Federal pela própria CODEPLAN.
6
 Enquanto a média da AII ficou em 17,2 e 5,4 

respectivamente, no Distrito Federal os valores encontrados foram de 4,4 e 2,6 salários mínimos. Assim 

como no Paranoá, o Itapoã (AID) ficou abaixo da média do Distrito Federal. 

 

 Distribuição dos Domicílios por Classe de Renda 

O Quadro 71 apresenta informações a respeito da distribuição dos domicílios por classe de renda 

declarada. 

 

Quadro 71 – Distribuição dos domicílios por classe de renda bruta mensal 

Distrib. \ RA Lago Norte Lago Sul Paranoá Subtotal (AII) * Itapoã 

Até 1 SM 1,1 - 10,8 5,5 12,1 

1-| 2 SM 1,3 0,6 24,0 11,9 37,7 

2-| 5 SM 4,6 0,9 45,6 23,3 43,1 

5-| 10 SM 13,2 6,6 15,0 12,6 6,0 

10 -| 20 SM 27,7 25,0 4,4 16,0 1,1 

Mais de 20 SM 52,1 66,9 0,2 30,7 - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: CODEPLAN (2012). – Pesquisa Distrital por amostra de domicílios, volumes Lago Norte; Lago Sul; 

Paranoá; Itapoã e; Distrito Federal.  

* Nota: Média ponderada 

 

 

 

 

                                                 
6
http://www.codeplan.df.gov.br/sites/200/216/00000005.pdf.  
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De modo geral, a distribuição da renda bruta das áreas analisadas acompanha a ordem decrescente do 

IDH. O patamar acima de vinte salários mínimos constituiu a maioria relativa dos domicílios do Lago 

Sul e do Lago Norte (66,9% e 52,1%, respectivamente). O Itapoã apresentou realidade bastante distinta, 

com maioria simples no patamar de dois a cinco salários mínimos (43,1%), e, em segundo lugar, no 

patamar entre 1 e dois salários (37,7%). A maioria simples para a AII ficou no patamar acima de vinte 

salários (30,7%). A população do Itapoã não apresenta domicílios com renda na faixa acima de 20 

salários mínimos. 

 

 Índice de Gini das RAs, Distrito Federal e Brasil 

De acordo com o IPEA
7
, o Índice de Gini, desenvolvido pelo matemático italiano Conrado Gini, 

consiste em instrumento utilizado para mensurar o grau de concentração de renda. Basicamente, ele 

assinala a discrepância entre os rendimentos daqueles mais pobres e em relação aos mais ricos dentro 

de um determinado grupo. Em termos numéricos, varia de zero a um, sendo que o valor zero representa 

a igualdade (todos possuem a mesma renda). Em contrapartida, valor um indica que uma só pessoa 

detém toda a riqueza. Usualmente, o Índice de Gini compara os 20% mais pobres com os 20% mais 

ricos. O Quadro 72 apresenta informações a respeito do Índice do Gini por RAs estudada. 

 

Quadro 72 – Índice de Gini RAs, Distrito Federal e Brasil 

Distrib. \ RA Gini (2004) Gini (2011-2012) Distrib. \ RA 

Distrito Federal 0.600 0.610 + 0,010 

Brasil * 0,569 0,510 - 0,059 

Itapoã (AID) 0,404 0,338 - 0,066 

Lago Sul (AII) 0,437 0,349 - 0,088 

Lago Norte (AII) 0.430 0.323 - 0,107 

Paranoá (AII) 0,515 0,407 - 0,108 

Fonte: CODEPLAN (2012). – Pesquisa Distrital por amostra de domicílios, volumes Lago Norte; Lago Sul; 

Paranoá; Itapoã e; Distrito Federal. 

*Nota: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-03-07/apesar-de-crise-econômica-mundial-desigualdade-e-

pobreza-diminuem-no-brasil-diz-fgv 

 

 

 

 

 

                                                 
7
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2048:catid=28&Itemid=23 
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Muito embora o Índice de Gini para o Distrito Federal tenha aumentado de 2004 para 2012 (+ 0,010), 

houve quedas significativas nas regiões administrativas estudadas e todas elas possuem um Índice mais 

baixo do que o apresentado para o Brasil nos mesmos anos (2004 e 2012). Paranoá e Lago Norte 

apresentaram as maiores quedas (0,108 e 0,107, respectivamente), enquanto o Itapoã apresentou a 

menor queda (0,066). Isso pode ser explicado pela expansão da área residencial do Lago Norte e o 

desenvolvimento econômico do Paranoá. Vale ressaltar que diversas famílias de menor renda migraram 

do Paranoá para o Itapoã. 

 

 Distribuição dos Domicílios – Serviços de Infraestrutura Urbana 

Os Quadro 73 e Quadro 74 apresentam os dados a respeito dos serviços de infraestrutura urbana, de 

acordo com informações obtidas em documentos da CODEPLAN nas RAs pesquisadas.  

 

Quadro 73 – Distribuição dos domicílios (%) contemplados com serviços de infraestrutura urbana 

Serviços Lago Norte (AII) Lago Sul (AII) Paranoá (AII) Itapoã (AID) 

Abastecimento de Água     

Rede Geral 97,0 100,0 93,7 99,7 

Poço / Cisterna 0,6 - 1,8 0,3 

Poço Artesiano 2,4 - 4,2 - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Esgotamento. Sanitário     

Rede Geral 86,3 77,6 94,4 99,7 

Fossa Séptica 13,1 22,2 5,1 0,3 

Fossa Rudimentar 0,6 - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Coleta de Lixo     

Serviço Limpeza Urbana 100,0 100,0 94,4 99,8 

SLU coleta seletiva - - - - 

Queimado ou enterrado - - - - 

Jogado local impróprio - - 0,2 0,2 

Outro destino - - 5,4 - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: SEPLAN/CODEPLAN (2012) – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2011. 
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Todas as RAs estudadas possuem abastecimento de água oferecido pela rede geral da CAESB próximo 

de 100%. O Paranoá apresentou o menor índice (93,7%). Situação parecida ocorre quando o assunto é 

coleta de lixo. Todas as RAs obtiveram percentuais acima de 94%, com o Paranoá novamente 

apresentando o menor percentual (94,4%). 

 

No que concerne ao esgotamento sanitário os Lagos Sul e Norte apresentam os menores índices (77,6% 

e 86,3%, respectivamente). Em contrapartida, tanto o Itapoã quanto o Paranoá apresentaram 

percentuais bem acima dos 90%. 

 

Segue abaixo Quadro 74 que apresenta os dados a respeito de outros serviços de infraestrutura urbana 

(mais especificamente sobre asfaltamento, calçada, meio-fio, iluminação pública e rede de água 

pluvial), de acordo com as informações dadas pela CODEPLAN.  

 

Quadro 74 – Distribuição dos domicílios (%) contemplados com outros serviços de infraestrutura urbana 

Outros Serviços Lago Norte (AII) Lago Sul (AII) Paranoá (AII) Itapoã (AID) 

Rua Asfaltada 96,1 99,6 100,0 96,1 

Calçada 94,1 98,7 96,3 72,9 

Meio-fio 93,2 97,6 99,3 98,1 

Iluminação Pública 98,9 98,9 99,7 99,5 

Rede de Água Pluvial 96,1 99,4 100,0 96,1 

Fonte: CODEPLAN (2012). Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2011. 

 

No que diz respeito aos serviços de infraestrutura, as regiões administrativas pesquisadas possuem 

percentuais acima de 93% para todos os quesitos, salvo o item “calçada”, no Itapoã (72,9%). Isso 

indica que todos têm boa capacidade para absorver novos usuários, com período de adaptação de 

concessionário relativamente curto. Vale ressaltar que o Paranoá atingiu 100% no quesito “rua 

asfaltada”. 

 

 Organização Social 

Esta parte trata da quantidade de organismos comunitários existentes na AII e na AID. Segue abaixo 

quadro com os números de associações para cada uma das RAs estudadas. 

 

 

 



239 

Quadro 75 – Associações inseridas nas RAs 

REGIÃO ADMINISTRATIVA NÚMERO DE ASSOCIAÇÕES 

Itapoã (AID) 4 

Lago Norte (AII) 69 

Lago Sul (AII) 30 

Paranoá (AII) 7 

Total 110 

Fonte: Administrações regionais.  

 

De acordo com os dados acima, é possível indicar que as RAs do Lago Sul e Lago Norte são 

socialmente mais organizados, em termos de números de associações, com 69 e 30 dessas instituições, 

respectivamente. 

 

O Paranoá e o Itapoã têm números bastante inferiores (7 e 4, respectivamente). Por outro lado, existem 

ali várias associações informais não contabilizadas pelas respectivas administrações regionais. O 

somatório entre a AII e a AID aponta total de 110 associações na área. A maioria delas está voltada 

para questões relativas a moradia, serviços e comércio. No caso mais específico do Lago Sul, além dos 

interesses citados, há questões ligadas à preservação ambiental e ao Aeroporto Internacional de 

Brasília. 

 

6.4.2. Caracterização das atividades de serviços 

Esta parte trata dos serviços de transporte público (incluindo a condição das paradas de ônibus, faixas 

de pedestre e passarelas); de policiamento; de energia elétrica; de telefonia e do serviço de limpeza 

urbana. Como já foi tratado no item intitulado Procedimentos Metodológicos, as categorizações para as 

questões sobre a situação dos serviços foram subdivididas em satisfatório, insatisfatório ou não 

avaliado. As verificações mais frequentes a respeito dos principais problemas associados a cada um dos 

serviços públicos foram alocadas conjuntamente.  

 

 Avaliação dos Serviços na AII 

Segue abaixo o quadro com as vinte e cinco (25) avaliações sobre os dez (10) serviços no Lago Norte, 

Lago Sul e Paranoá (AII). O quadro é fruto da avaliação de campo desenvolvida pelo pesquisador, 

concomitantemente às respostas do questionário respondido por membros das instituições e moradores.  
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Quadro 76 – Avaliação dos serviços oferecidos AII 

Serviço Público 
Lago Norte, Lago Sul e Paranoá (AII) 

25 Avaliações Comentários frequentes: 

Rede de Água e 

Esgoto 
Satisfatório Poucas ocorrências de falta de água 

Rede Elétrica Insatisfatório 
Queda de energia frequente em períodos de chuva; instabilidade da rede 

inclusive em períodos secos. Perda de produtos eletrônicos 

Iluminação Pública Satisfatório 
Determinados pontos são pouco iluminados, atrapalhando a travessia e 

colocando vida de pedestres em risco. Postes com luzes quebradas 

Rede Águas Pluviais Insatisfatório 

Diversas vias não possuem bocas de lobo ou têm equipamentos 

inadequados; capacidade de escoamento inadequada; pontos de 

alagamento 

Escolas públicas Satisfatório Faltam professores; greves frequentes 

Policiamento e 

bombeiros 
Insatisfatório 

O policiamento preventivo quase inexistente; policia concentra atuação 

em áreas específicas, deixando parte das RAs descobertas 

Hospitais/ Postos de 

Saúde 
Satisfatória 

Longo período de espera; faltam médicos; medicamentos e 

equipamentos; atendimento inadequado 

Telefonia Pública Satisfatório Telefones públicos depredados; manutenção inadequada 

Transporte Público Insatisfatório 

Poucos ônibus; frequentemente atrasados e superlotados; paradas de 

ônibus depredadas, inseguras, sem sinalização ou estrutura física 

adequada 

Limpeza Urbana Satisfatório Atrasos na coleta do lixo; não há coleta seletiva 

 

 Avaliação dos Serviços na AID 

Muito embora tenha sido transformada em RA, o Itapoã permanece, juridicamente, em situação 

irregular, o que prejudica a chegada de alguns benefícios. Em outras palavras, Itapoã tornou-se RA, 

mas continua sendo uma invasão
8
. Com base nesta afirmação, segue abaixo o quadro com as avaliações 

de dez serviços no Itapoã (AID). Os comentários pormenorizados a respeito de cada item estão 

detalhados em seguida. 

 

Quadro 77 – Avaliação dos serviços oferecidos AID 

Serviço Público 
Itapoã (AID) 

15 Avaliações Comentários frequentes: 

Rede de Água e 

Esgoto 
Insatisfatório 

É comum esgoto entupir e liberar odores. Várias áreas não são atendidas. 

Áreas com esgoto a céu aberto 

Rede Elétrica Insatisfatório Queda de energia frequente quando chove; instabilidade da rede 

Iluminação 

Pública 
Satisfatório Diversas áreas são pouco iluminadas 

                                                 
8
 http://wikimapia.org/721159/pt/Itapo%C3%A3-RA-XXVIII 
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Serviço Público 
Itapoã (AID) 

15 Avaliações Comentários frequentes: 

Rede Águas 

Pluviais 
Satisfatório 

Bocas de lobo em condições inadequadas; capacidade de escoamento 

insuficiente; diversos pontos de alagamento 

Escolas públicas Insatisfatório 
Faltam professores; estrutura física ruim; escolas são inseguras e mal 

conservadas; falta transporte público para as crianças 

Policiamento e 

bombeiros 
Insatisfatório Comércios locais assaltados com frequência.; insegurança; poucas rondas 

Hospitais/ 

Postos de Saúde 
Insatisfatório 

Algumas áreas não possuem postos de saúde e hospitais próximos; faltam 

médicos 

Telefonia 

Pública 
Insatisfatório 

Quase nenhum telefone. Os pouco não funcionam. Porém, uso de celulares 

reduziu a necessidade de fones públicos. Falta de regularização complica 

negócios da iniciativa privada 

Transporte 

Público 
Insatisfatório 

Ônibus frequentemente atrasados e lotados; paradas de ônibus não têm 

estrutura física adequada 

Limpeza 

Urbana 
Satisfatório Atrasos na coleta do lixo. Alguns locais do Itapoã não são atendidos 

 

No que diz respeito ao Itapoã (AID), sete (7) serviços de um total de dez (10) receberam avaliação 

insatisfatória. Seguem abaixo os detalhes pormenorizados destas avaliações: 

 

 Redes de Água e Esgoto na AID – Insatisfatório 

O serviço de água e esgoto foi considerado insatisfatório para a RA do Itapoã. Foi ressaltado que são 

comuns o entupimento dos esgotos e que falta água com frequência relativa, devido a modificações e 

alterações do sistema. Foi ressaltado que a ampliação do sistema não acompanha a expansão 

populacional na área urbana. Diversas áreas novas, frutos de invasões recentes, não são atendidas pelo 

sistema. 

 

 Energia Elétrica na AID – Insatisfatório 

A RA do Itapoã é atendida pela Subestação Paranoá. O serviço de energia elétrica foi considerado 

inadequado. Os problemas enfrentados pela AID estão relacionados a precariedade da estrutura e a 

instabilidade da rede. Foi relatado que, mesmo quando não chove, são comuns as oscilações no sistema. 

Também são frequentes casos de danos a equipamentos eletrônicos de comerciantes e moradores. Não 

obstante, a instabilidade do sistema é regularmente vista como algo recorrente em todo lugar. 

 

 

 

 



242 

 Iluminação Pública na AID – Satisfatório 

A área urbana da cidade possui 99,5% de iluminação pública (PDAD 2011). As lâmpadas 

incandescentes foram trocadas por fluorescentes no final do ano de 2004. No ano de 2007 foram 

executadas obras de ampliação da iluminação pública nas quadras 378 e 379 do condomínio Del Lago e 

em 2008 foi a vez da DF 001 e DF 250 ganharem novos postos de iluminação. 

 

As condições da iluminação pública no Itapoã (AID) são consideradas satisfatórias. No entanto, vale 

ressaltar que apesar dos investimentos relativamente recentes, alguns pontos (sobretudo aqueles 

compostos por terrenos baldios) carecem de iluminação ou possuem iluminação inadequada. O serviço 

também falha, devido à falta de energia, que ocorre, comumente, no período de chuvas. Noutros locais, 

as lâmpadas que lá existem são muito fracas ou estão queimadas. Esta situação prejudica o tráfego 

noturno e a segurança dos pedestres que utilizam transporte público.  

 

 Rede de Águas Pluviais na AID – Satisfatório 

A rede de águas pluviais que opera na AID foi considerada satisfatória. No entanto, fontes secundárias 

apontam que parcela substancial do fluxo das águas pluviais não é recolhida pela rede por diversas 

razões tais como inexistência das bocas de lobo ou incapacidade das mesmas de reter o fluxo pluvial. 

Nesta e em outras vias, uma parcela das bocas de lobo ficam entupidas, prejudicando a retenção, 

causando buracos no asfalto, aumentando o risco de acidentes e atrapalhando a circulação de pessoas e 

automóveis. Parte do problema foi resolvida com a Operação Cidade Limpa, que esteve no Itapoã e no 

Paranoá no dia 09 de julho.
9
 

 

 Escolas Públicas na AID – Insatisfatório 

As escolas públicas que atendem a AID estão em condições insatisfatórias. A RA-XXVII possui 3 

(três) centros de ensino público em sua rede educacional. 

 

As escolas situadas na AID concentram parcela das crianças locais. Duas têm ensino apenas até a 4
a
 

série e apenas uma possuí todo o Ensino Fundamental. Nestes termos, até a inauguração desta última, 

em fevereiro de 2012, os alunos de faixas etárias superiores precisavam estudar no Paranoá ou outra 

região. Vale ressaltar que o Centro de Ensino Fundamental Zilda Arns é considerado pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal a escola mais moderna do Distrito Federal.
10

 

 

                                                 
9
 http://noticias.r7.com/distrito-federal/noticias/paranoa-recebe-operacao-cidade-limpa-20120709.html 

10
 http://www.iesb.br/moduloonline/napratica/?fuseaction=fbx.Materia&CodMateria=5408 
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A cidade ainda não possui oferta de Ensino Médio e a demanda de vagas para a matrícula no Ensino 

Fundamental ainda é maior que o oferecido pelas escolas. Destarte, os alunos da rede pública procuram 

colégios do Paranoá, Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul e Lago Norte para suprir a carência de vagas. 

 

O Itapoã não possui faculdades. No entanto, segundo informações coletadas na Administração 

Regional, a Faculdade Evangélica (FE) ofertou vagas para os cursos de Pedagogia e Letras subsidiadas 

por financiamentos governamentais (FIES/Prouni) à comunidade. Mais de 100 (cem) pessoas se 

inscreveram no programa. 

 

Apesar da infraestrutura já mencionada, problemas permanecem. Estas escolas não acompanham em 

número de vagas a necessidade imposta pela expansão da população da RA do Itapoã. Assim com em 

todo Distrito Federal, as escolas locais que atendem a comunidade também sofrem com a falta de 

professores e com a infraestrutura inadequada para acomodar todos os alunos. Também pecam pela 

insegurança que afeta os docentes, aos discentes e outros frequentadores. Vale ressaltar que maioria dos 

alunos não inseridos nestas escolas estuda em instituições situadas no Paranoá. 

 

 Policiamento na AID – Insatisfatório 

O serviço de policiamento na AID é insatisfatório. O Itapoã possui um batalhão de polícia militar e dois 

postos avançados que, com base nas entrevistas, demonstra não ser operacional. Na prática, para 

atender a demanda da segurança pública na região, os moradores de Itapoã contam com a estrutura 

policial do Paranoá. O 20º Batalhão de Policia Militar (20° BPM) é responsável pelo patrulhamento 

ostensivo da área e a 6ª Delegacia de Polícia (6ª DP) é responsável pela investigação de crimes e 

registros de ocorrências policiais. 

 

A grande reclamação da população local é o efetivo insuficiente de policiais nessas unidades, que 

argumentam não poder abandonar o posto para atender as ocorrências de violência na cidade. São 

frequentes as reclamações de comerciantes em relação a eventuais ondas de roubos, furtos. Além disso, 

devido à distância entre as duas cidades, muitos moradores do Itapoã deixam de registrar ocorrências 

de roubos e furtos, fazendo com que esses crimes não entrem como estatística para a Secretaria de 

Segurança Pública - SSP.  

 

Embora o Itapoã também se apoie no Paranoá para acesso ao atendimento do Corpo de Bombeiros, já 

que o 10° GBM localiza-se naquela RA, este serviço foi considerado satisfatório. 
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 Hospitais e Postos de Saúde na AID – Insatisfatório 

Segundo informações coletadas na Administração do Itapoã, a cidade possui 01 Centro de Saúde, que 

funciona na Quadra 378 das 08h às 17h ininterruptas. Muito embora o Centro de Saúde seja bem 

avaliado pela população, o sistema de saúde que atende esta RA como um todo foi mal avaliado. Falta 

estrutura e médicos em determinadas especialidades. A dependência em relação ao Paranoá foi bastante 

citada como algo negativo para a população. Para serviços de saúde mais complexos, os moradores do 

Itapoã precisam do atendimento no Hospital Regional do Paranoá, sem alternativas mais adequadas. 

Vale ressaltar que este hospital também trata usuários de São Sebastião. 

 

Dentro da estrutura da saúde pública, há ainda o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – 

CAPS/Ad, que funciona na Administração Regional. Segundo informações coletadas pela 

Coordenadora da unidade, 420 pessoas são acolhidas na unidade, com um número aproximado de 90 

pessoas atendidas. 

 

O CAPS/Ad possui em sua equipe: 03 psicólogas, com carga horária de 20h, 02 psiquiatras (20h), 01 

clínico geral (20h), 01 Assistente social (20h), 01 enfermeira (40h), 02 técnicos em enfermagem (40h), 

01 gerente de unidade (40h). 

 

 Telefonia Pública na AID – Insatisfatório 

Os serviços associados aos equipamentos de telefonia pública no Itapoã foram avaliados como 

satisfatórios. Os telefones públicos no Itapoã são escassos – raramente se encontra um “orelhão” nas 

ruas. Por conta da falta de regularização jurídica as companhias privadas de telefonia não instalam 

telefones na região. Os principais problemas encontrados foram os mesmos para a Área de Influência 

Indireta e no Distrito Federal. Em algumas áreas os telefones públicos encontram-se em lugares 

inseguros, estão quebrados ou inexistem. 

 

Os serviços envolvendo a rede de celulares recebe uma série de críticas tanto sobre o sinal (qualidade 

do serviço) quanto no que diz respeito aos preços e a manutenção da rede. 
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 Transporte Público e Sistema Viário na AID – Insatisfatório 

O serviço de transporte público oferecido foi considerado insatisfatório. Os defeitos basilares do 

sistema de transporte coletivo contemporâneo consistem na baixa qualidade do serviço prestado, 

baseado na ausência de aparelhamentos adaptados, no descumprimento dos serviços determinados e na 

baixa qualidade profissional dos recursos humanos. Além disso, frisa-se a dificuldade para promover a 

total integração do sistema. Mais especificamente, o fluxo de usuários é prejudicado pela combinação 

entre reduzido número de veículos e linhas, combinado com a baixa qualidade dos equipamentos e 

recursos humanos, em cenário onde com trânsito intenso nas principais vias de acesso e saída, 

sobretudo nos horários de pico. 

 

 Serviços de Limpeza Urbana na AID – Satisfatório 

A coleta de lixo oferecida pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) na RA Itapoã foi considerada 

satisfatória. No entanto, são comuns casos relatados de lixo não coletado na data acordada, problemas 

diversos no período de chuvas, depósitos clandestinos. Muito embora a avaliação tenha sido positiva, 

também foram mencionadas várias vezes os problemas envolvendo as empresas responsáveis pela 

coleta em todo o Distrito Federal. 

 

 Questão do Lazer na AID 

Foram identificados diversos equipamentos de lazer no Itapoã. Dentre eles, máquinas para exercícios 

físicos com destaque para idosos; pista específica para ciclismo; áreas destinadas para feiras livres e 

locais destinados a shows comunitários. Não há locais adequados para teatros, shoppings de grande 

porte ou estabelecimentos como cinemas. No entanto, foram encontradas casas de festa e bares 

noturnos. Em conversas informais foi relatado que, muito embora alguns equipamentos sejam 

interessantes para a população residente, no que diz respeito ao lazer, existe certo grau de satisfação. 

 

6.4.3. Caracterização geral dos EPUs 

 

 Existentes 

 Sistema de Abastecimento de Água 

A identificação das estruturas na ADA do empreendimento habitacional, referentes ao abastecimento 

de água, reflete a inexistência de redes de abastecimento e demais equipamentos complementares. Por 

outro lado, na poligonal da AID foram identificadas estruturas componentes da rede de abastecimento, 

segundo SIÁGUA (2012), conforme apresentado no Quadro 78 a seguir. 
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Quadro 78 – Infraestrutura básica para abastecimento de água 

EPU ADA AID Detalhamento 

Captação de água 

superficial 
Inexistente Existente 

Captação no córrego Taquari (Figura 

60) 

Captação de água 

subterrânea 
Existente 

6 poços tubulares 

profundos (Figura 59) 
Abastecimento da RA do Itapoã 

Unidade de 

Tratamento de água 
Inexistente 

Unidade de Cloração de 

Poço – UCP 
UCP Itapoã 

Rede de 

abastecimento 
Inexistente 

Redes e adutoras 

implantadas 
- 

Reservatório Inexistente Inexistente - 

Fonte – SIÁGUA, 2012. 

 

 

Figura 59 – Mapa de localização dos poços tubulares profundos da CAESB em áreas urbanas do DF. Em 

destaque, AID (elipse vermelha). 

Fonte – PHI (2011) apud SIÁGUA, 2012. 
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Figura 60 – Bacias hidrográficas das captações. Em destaque, AID (elipse vermelha). 

Fonte – PHI (2011) apud SIÁGUA, 2012. 

 

  

Foto 84 – Poços e reservatórios de água na RA do Itapoã. 
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Foto 85 – Reservatório particular de água na AID. 

 

Foto 86 – Reservatório de água na área atualmente ocupada pela ANATEL (ADA). 

 

 Sistema de Esgotamento Doméstico 

Tendo em vista o sistema de esgotamento sanitário, a ADA do empreendimento não é contemplada por 

nenhuma intervenção de redes de esgotamento sanitário. Conforme SIESG (2012), ao que tange à AID, 

o Itapoã possui sistema de esgotamento sanitário, o qual é constituído por rede coletora, interceptores e 

estação elevatória. O Quadro 79 exemplifica as estruturas existentes. 
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Quadro 79 – Infraestrutura básica para esgotamento sanitário 

EPU ADA AID Detalhamento 

Rede de esgotamento 

sanitário 
Inexistente Implantada - 

Estação elevatória de 

esgoto 
Inexistente 

Existência de uma elevatória 

de esgoto bruto (EEB) 
EEB Itapoã 

Estação de 

Tratamento de Esgoto 
Inexistente Inexistente Efluente tratado na ETE Paranoá  

Fonte – SIESG, 2012. 

 

 

 

15 – EEB Itapoã. 

Figura 61 – Mapa de Localização das ETES e Elevatórias nas bacias do DF. Em destaque, AID (elipse na cor 

vermelha). 

Fonte – POE, ESE, EPR, ECM, ESO (2011) apud SIESG, 2012. 
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Figura 62 – Vista aérea da ETE Paranoá. 

Fonte – Google Earth. 

 

 Sistema de Drenagem Pluvial 

A ADA não possui intervenções relativas a sistemas de drenagem. A AID possui sistema de drenagem 

pluvial implantada, bacias de detenção e lançamento dos efluentes no leito do córrego Cachoeirinha, 

conforme verificado in loco. 

 

Quadro 80 – Infraestrutura básica de drenagem urbana 

EPU ADA AID Detalhamento 

Rede de Drenagem Pluvial Inexistente Implantada Lançamento no córrego Cachoeirinha 

Bacia de Retenção Inexistente 

2 (duas) Sistema de drenagem da RA do Itapoã 

2 (duas) 
Sistema de drenagem do Condomínio 

Entrelagos 
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Foto 87 – Margem esquerda da bacia de detenção nº 1 

do sistema de drenagem pluvial da RA Itapoã. 

Foto 88 – Margem direita da bacia de detenção nº 1 

do sistema de drenagem da RA Itapoã. 

  

Foto 89 – Bacia de detenção nº 2 do sistema de 

drenagem da RA Itapoã. 
Foto 90 – Dissipador de energia. 

 

 Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos 

Não foram identificadas áreas de transbordo na ADA e AID do empreendimento, entretanto, em alguns 

pontos da RA do ITAPOÃ foram identificados pontos de entrega voluntária de resíduos sólidos 

recicláveis, além de lixeiras públicas com coleta seletiva, conforme fotos a seguir. 
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Foto 91 – Lixeiras de coleta de resíduo orgânico e 

recicláveis na RA do Itapoã. 

Foto 92 – Ponto de entrega voluntária de recicláveis na 

RA do Itapoã. 

 

 Sistema de Energia Elétrica 

Ao que se refere à infraestrutura elétrica, por meio da Carta nº 040/2013 – SPP/CEB (Tomo IV), a 

CEB pondera que há interferências de redes aéreas e de iluminação pública na ADA. 

 

 

Foto 93 – Linha de telefonia da ANATEL na ADA. 

 

Vale ressaltar que não foram identificadas estruturas de oleodutos, minerodutos ou gasodutos na ADA. 
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 Projetados 

Os Equipamentos Públicos Urbanos (EPUs) que serão instalados na área do parcelamento e parte da 

AID (bacias de detenção externas e lançamento de águas pluviais no ribeirão Sobradinho) estão 

devidamente detalhados ao longo deste EIA. 

 

6.4.4. Caracterização dos EPCs 

Esse item se refere à caracterização dos EPCs existentes nas RAs do Itapoã e Paranoá, esta apesar de 

estar localizada na AII foi abordada devido ao fato da população da RA Itapoã se utilizar de seus EPCs, 

bem como os projetados para a poligonal do parcelamento. Esta caracterização foi realizada a partir de: 

a) levantamento de informações junto às Administrações Regionais do Itapoã e Paranoá para obtenção 

dos EPCs existentes e b) Estudo Preliminar Urbanístico do ITAPOÃ PARQUE para os EPCs a serem 

implantados no parcelamento. 

 

 Existentes 

 

 Educação 

Abaixo serão apresentados os equipamentos de educação existentes nas proximidades da ADA, que 

compreende três estabelecimentos para Ensino Infantil; oito estabelecimentos para séries iniciais do 

Ensino Fundamental (incluindo as Escolas Classe); quatro Centros de Ensino Fundamental (para as 

séries finais) e um Centro de Ensino Médio. 

 

ENTIDADE ENDEREÇO FONE/FAX 

CEF Doutora Zilda Arns Quadra 04, Conjunto “A”, Área Especial 8402-6690 

EC 01 do Itapoã Quadra 61, Conjunto “E”, Área Especial, Del Lago 3901-1528 

EC 02 do Itapoã Quadra 378, Área Especial - 

 

 Saúde 

Os equipamentos de saúde e assistência social existentes nas proximidades da ADA referem-se a quatro 

equipamentos de saúde (da Família, Centro de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial e Hospital) e 

dois equipamentos de assistência social (Centro de Referência em Assistência Social e Centro de 

Orientação Socioeducativa). Este último, situado na RA Paranoá. 
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ENTIDADE ENDEREÇO FONE/FAX 

Centro de Orientação 

Socioeducativa (COSE) 
Área Especial 01, S/N, Quadra 02, Paranoá  3408-1643 

Centro de Referência em 

Assistência Social (CRAS) 
Área Especial nº 03, Quadra 61, Conjunto “A” 3457-5838 

Centro de Saúde 2 Itapoã Área Especial, Quadra 378 3467-4723 

Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPs AD) 
Área especial, Quadra 378  3369-9422 / 8133-6177 

Hospital Regional do Paranoá 
Área Especial “K”, Quadra 02, Conjunto “L”, Lote. 

01  
3369-1511 

 

 Segurança 

Os equipamentos de Segurança Pública existentes nas proximidades da ADA são três: as unidades da 

Polícia Militar; Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, localizadas na RA do Paranoá. 

 

ENTIDADE ENDEREÇO FONE/FAX 

20º Batalhão de Polícia Militar Área Especial, S/N, Quadra 33  3910-1800 

6ª Delegacia de Polícia Civil   Área Especial, S/N, Quadra 33, Lote 04  3369-9100 / 3369-9128 

10
a
 Companhia Regional de 

Incêndio Paranoá 
Área Especial, S/N, Quadra 33 3901-2940 

 

 Transporte 

A RA Itapoã apresenta um sistema nada diversificado de transporte público de passageiros, composto 

apenas pelo modal rodoviário (ônibus e táxis). 

 

Até o início de 2011 o Itapoã dependia do transporte público (ônibus) que saía do Paranoá, ocasionando 

“inchamento” do uso dos veículos e aborrecimento dos usuários. Desde então, esta RAs recebeu quatro 

linhas exclusivas de ônibus, conforme apresentado no Quadro 81. 

 

Quadro 81 – Linhas de ônibus que atendem a RA do Itapoã 

LINHA Nº ITINERÁRIO 

100.9 Itapoã/ Rodoviária Plano Piloto 

0.759 Itapoã/ Rodoviária Plano Piloto 

764.1 Itapoã/ Rodoviária Plano Piloto 

0.767 Itapoã / W3 Norte e Sul 

Fonte: DFTRANS, 2012.  
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 Projetados 

 

Área do Parcelamento 

O Quadro 82 caracteriza os EPCs projetados para a poligonal do parcelamento, constantes do Estudo 

Preliminar Urbanístico. Conforme pode ser observado haverá incremento de 21 EPCs para a RA do 

Itapoã. 

 

Quadro 82 – EPCs previstos no Estudo Preliminar Urbanístico  

SECRETARIAS EPCs PREVISTOS QUANTIDADE 

Desenvolvimento Social e 

Transferência de Renda – 

SEDEST 

Casa Lar 01 

Cozinha Comunitária 01 

Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS 
01 

Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS 
01 

SUB-TOTAL 1 04 

Criança – SECriança Conselho Tutelar 01 

SUB-TOTAL 2 01 

Transportes – ST Terminal de Ônibus 01 

SUB-TOTAL 3 01 

Cultura – SECULT Centro de Artes e Esportes Unificado 01 

SUB-TOTAL 4 01 

Esportes – SEsp Centro Olímpico 01 

SUB-TOTAL 5 01 

Saúde – SES 
Clínica da Família 01 

Centro de Atendimento à Saúde 01 

SUB-TOTAL 6 02 

Educação – SE 

Centro Educacional 02 

Centro de Educação Infantil - CEI 02 

Centro de Ensino Fundamental 02 

Centro de Ensino Médio 03 

Escola Classe 03 

SUB-TOTAL 7 12 

Idoso – SEIdoso Centro de Convivência do Idoso – CCI 01 

SUB-TOTAL 8 01 

TOTAL 23 

 



256 

6.4.5. Levantamento e identificação das ocupações existentes 

Atendido no item 3.6 – Históricos dos Títulos de Propriedade do Imóvel. 

 

6.4.6. Identificação e delimitação dos usos do solo 

Atendido nos itens 6.1.1 – Área Diretamente Afetada – ADA e 6.1.2 – Área de Influência Direta – 

AID. 

 

6.4.7. Considerações finais 

A ocupação de uso comercial e de serviços na RA do Itapoã situa-se, em grande parte, nas vias 

marginais próximas às rodovias DF-001 (EPCT) e DF-250. No interior da citada RA, encontram-se 

edificações de uso misto (habitação e comércio) em locais que recebem o tráfego, intenso de 

automóveis e pedestres. Não foram encontrados grandes espaços específicos para parques ou jardins 

públicos, dentre outros equipamentos deste tipo. As áreas para ciclistas e pedestres não atendem 

adequadamente à demanda e não atendem a ampla camada da população. As vias não foram 

construídas ou adaptadas para facilitar sua circulação. Ao contrário, determinam fluxo caótico por falta 

de melhor urbanização da área. 

 

Ressalta-se que alguns serviços públicos e equipamentos comunitários têm sido instalados pelo GDF 

no Itapoã. Esta ação visa atender de forma emergencial a elevada demanda da população residente, 

assim como reduzir a pressão sobre a RA do Paranoá. 

 

Com base no que foi explanado e aprofundando na análise iniciada acima, visualizam-se perspectivas 

positivas e negativas com relação ao ITAPOÃ PARQUE. 

 

O inchaço imobiliário, resultante da expansão urbana desorganizada e o provável impacto 

socioeconômico negativo do ITAPOÃ PARQUE seriam bastante semelhante a diversas outras RAs, na 

medida em que tanto a AID (Itapoã) quanto a AII (Paranoá, Lago Sul e Lago Norte) possuem déficits 

crônicos e generalizados na qualidade dos serviços públicos, no conjunto da infraestrutura urbana e 

modelo adotado de transporte público. 

 

Ressalte-se, entretanto, que a rejeição de novas propostas de habitação para as classes menos 

favorecidas, baseando-se apenas nos problemas mencionados, também não consiste em melhor 

alternativa. Assim, faz-se necessário projeto que trate, concomitantemente, da questão do déficit 

habitacional e da adaptação dos serviços públicos a nova dinâmica populacional. 
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Mais especificamente, sobre a densidade populacional na área estudada, o somatório entre a AII e a 

AID indica uma classe de densidade baixa. No entanto, é preciso ressaltar que a classe de densidade do 

Itapoã se encontra em nível médio, enquanto a do Paranoá, que se encontra mais próxima do Itapoã, já 

possui classe de densidade alta. Isso indica que a área, do ponto de vista do incremento da densidade 

populacional local, pode sofrer com ampliação bastante significativa dos problemas já existentes, 

sobretudo no que diz respeito à mobilidade urbana e a garantia de serviços de hospitais, segurança e 

escolas públicos. 

 

A análise socioeconômica indicou a existência de dois mundos distintos no que se refere ao IDH, 

Índice de Gini, renda familiar e per capta, escolaridade dentre outros. Enquanto os Lagos Sul e Norte 

desfrutam de patamares relativamente elevados nestes quesitos, o Itapoã (AID) e o Paranoá apresentam 

índices médios, resultado que aponta a existência de diversas fragilidades sociais que afetarão a vida 

dos moradores do futuro empreendimento, uma vez que as populações destas RAs passam por 

dificuldades diversas, interagem e utilizam e dependem da mesma infraestrutura urbana e serviços.  

 

Dados sobre o local de trabalho (RAs) e o transporte (deslocamento/viagens) demonstram uma 

dependência bastante significativa do Lago Sul e do Lago Norte em relação à AII (Brasília), uma vez 

que parcela de seus usuários desloca-se para esta última. A esse respeito, o Paranoá e o Itapoã 

apresentaram graus significativamente baixo de dependência, demonstrando que existe a possibilidade 

de se criar um fluxo que se mantenha entre a AID e a AII, sem depender tanto da RA Brasília.  

 

Em termos de infraestrutura urbana (calçada, meio-fio, iluminação pública etc.), todas as RAs 

apresentaram (em princípio) percentuais acima de 94%, (salvo a questão das calçadas no Itapoã, com 

pouco mais de 72%), indicando boa capacidade para absorver novos usuários. Porém, o presente 

relatório aponta também que quatro (4) dos dez (10) serviços públicos avaliados com entrevistados 

(rede elétrica, águas pluviais, policiamento/bombeiros e transporte público) na AII foram considerados 

insatisfatórios. No Itapoã (AID) a avaliação foi ainda pior, com sete (7) dos dez (10) serviços sendo 

considerados insatisfatórios. Neste contexto, levando também em consideração o crescimento 

populacional e o crescimento da demanda, tanto o empreendimento Itapoã Parque quanto outros 

projetos habitacionais similares implicam em mais pressão sobre uma infraestrutura e conjunto de 

equipamentos públicos defasados. 
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Se amparada por políticas públicas adequadas, tanto a AID quanto a AII têm condições 

socioeconômicas potenciais de absorver a demanda que será criada pelo projeto. Vale ressaltar que, 

atualmente, esta não é a realidade. Estas afirmações se aplicam, também, dadas as devidas proporções, 

para as estruturas de água, esgoto, energia elétrica, transporte público e policiamento dentre outros. 

Sendo assim, a implementação do projeto sem respaldo em política de incremento destes serviços 

resultará na degradação de equipamentos que já não atendem a atual demanda, trazendo impacto 

negativo na qualidade de vida nas populações das áreas estudadas.  

 

Em outras palavras, do ponto de vista socioeconômico, o problema tem como foco principal a 

necessidade de incremento na gestão de recursos e investimentos em serviços públicos e infraestrutura. 

Sendo assim, este trabalho chegou à conclusão de que o projeto de parcelamento ITAPOÃ PARQUE 

poderá ter impacto positivo somente se implementado com a atenção voltada para nova malha de 

infraestrutura e de equipamentos públicos, concomitantemente, a melhoria geral da infraestrutura e 

serviços gerenciados pelo Estado nas áreas de Influência Direta e Indireta. Caso contrário, o projeto 

contribuirá para agravar, sobremaneira, os problemas resultantes de aumento por consumo de água e 

geração de esgoto, na demanda por energia elétrica, além de agravarem a falta de cobertura policial, de 

saúde e educação, além de estrangular, ainda mais, a estrutura viária.   

 

Apesar de Itapoã ter, hoje, influência direta com os aspectos socioeconômicos com o Paranoá, a 

tendência é a independência ao longo dos próximos anos, sendo essa premissa alcançada com 

investimento público na ADA e AID do parcelamento preterido. 

 

6.4.8. Infraestrutura viária 

O Relatório de Impacto no Trânsito – RIT está sendo elaborado e será encaminhado ao órgão 

competente. 
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7. URBANISMO 

 

7.1. Diretrizes Urbanísticas 

A Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - 

SEDHAB, responsável pelo planejamento urbano e territorial do Distrito Federal - DF, que tem, dentre 

suas competências, a definição de diretrizes urbanísticas para novos parcelamentos urbanos, nos termos 

da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, 

elaborou as Diretrizes Urbanísticas – DIUR nº 01/2012 (Tomo IV) para o Setor Habitacional Itapoã, 

que contempla três áreas, duas ocupadas por parcelamentos urbanos em processo de regularização, que 

correspondem à Área de Regularização de Interesse Social – ARIS Itapoã e à Área de Regularização de 

Interesse Específico – ARINE Itapoã, e uma destinada à expansão do Itapoã, objeto desse estudo 

ambiental, cujo parcelamento foi denominado como ITAPOÃ PARQUE. 

 

A DIUR 01/2012 foi aprovada por meio da Portaria nº 30/2013 - SEDHAB, publicada em 24/06/2013 

no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF. 

 

Estas diretrizes têm prazo de validade de 4 (quatro) anos, conforme estabelece o parágrafo único do art. 

7º da Lei Federal 6.766/79. As diretrizes urbanísticas se caracterizam como uma das ferramentas de 

planejamento urbano e territorial, sendo elaboradas à luz das estratégias de ocupação do território do 

Distrito Federal, podendo ser reavaliadas em prazo inferior aos quatro anos previstos, de acordo com o 

interesse público ou salvo mudanças de legislação que impliquem alteração de uso e ocupação do solo. 

 

A partir de sua elaboração, os dados apresentados na DIUR 01/2012 passaram a ser premissas para 

elaboração de planos de ocupação e projetos urbanísticos inseridos neste Setor. A definição dessas 

diretrizes urbanísticas para a área em questão fundamentou-se no PDOT/2009 e informações levantadas 

sobre a área. 

 

A DIUR 01/2012 abrange o Setor Habitacional Itapoã, que possui uma área de 1.124,53 hectares, sendo 

que a área a ser ocupada pelo ITAPOÃ PARQUE é de 250 hectares. Essa área limita-se ao norte e a 

leste por zona rural – Núcleo Rural Sobradinho, ao sul pela DF-250 e a oeste pela DF-001. O acesso ao 

Setor Habitacional se faz pelas rodovias DF-001, DF-015 e DF-250.  
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Figura 63 – Imagem retirada da DIUR 01/2012 onde é apresentada a área objeto das diretrizes urbanísticas 

(polígono amarelo). Editada com sobreposição da área de parcelamento do solo ITAPOÃ PARQUE (polígono 

tracejado em vermelho). 

 

7.1.1. Macrodiretrizes – estratégias para o ordenamento territorial 

A instrução da DIUR 01/2012 foi orientada pelas macrodiretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, Lei Complementar nº 803/2009 

 

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2009 propõe um conjunto de intervenções de 

estruturação do território que constituem as Estratégias de Ordenamento Territorial. As Estratégias que 

incidem na área do Setor Habitacional são de Regularização Fundiária e Integração Ambiental. 

 

Para fins de regularização, a área do Setor que se encontra ocupada foi definida como Área de 

Regularização de Interesse Específico/ARINE Itapoã - que abrange o parcelamento Mansões 

Entrelagos I, II, III e IV - e como Área de Regularização de Interesse Social/ARIS Itapoã - que abrange 

os parcelamentos Del Lago I, Del Lago II, Fazendinha, Itapoã II, Mandala, Residencial Novo 

Horizonte, Rural Residencial Itapoã e Sol e Lua. 
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O processo de regularização fundiária dos parcelamentos inseridos na ARINE Itapoã encontra-se em 

andamento junto ao Grupo de Análise e Aprovação de Parcelamento do Solo e Projetos Habitacionais – 

GRUPAR. Considerando que os respectivos projetos urbanísticos já estão em apreciação, nestas 

diretrizes não foram definidos parâmetros de uso e ocupação para a área da ARINE Itapoã. 

 

A malha urbana do parcelamento informal inserido na ARIS Itapoã caracteriza-se por um padrão 

ortogonal irregular, com quadras retangulares de dimensões diversas, conforme a origem do 

parcelamento (de diversos condomínios). 

 

No interior da ARIS Itapoã, encontram-se edificações de uso misto (habitação e comércio), em vias 

longitudinais, que embora estreitas, recebem o tráfego, intenso e caótico, de ônibus, caminhões, 

automóveis, carroças, motociclistas, ciclistas e pedestres. Não há hierarquia viária, espaços exclusivos 

para ciclistas e pedestres, tampouco praças, parques ou jardins públicos (ELUP). As vias – tanto 

longitudinais, como transversais – não possuem continuidade garantida, de tal forma que possam ser 

transformadas facilmente em sistemas binários, vias de atividades ou vias de circulação. 

 

Alguns serviços públicos e equipamentos comunitários têm sido construídos e instalados pelo Governo 

do Distrito Federal na ARIS Itapoã, mesmo sem a regularização fundiária dos parcelamentos, com o 

objetivo de atender de formar emergencial a demanda da população residente.  

 

A situação já consolidada dos parcelamentos, especialmente os caracterizados como de interesse social, 

exige que a intervenção urbanística seja cuidadosa, de modo a reduzir os impactos, conflitos sociais e 

remoções de população. No entanto, são necessárias intervenções para garantir mobilidade, 

acessibilidade, instalação de infraestrutura urbana, serviços públicos e equipamentos comunitários, 

conferindo segurança, melhor qualidade urbana e ambiental à cidade. 

 

7.1.2. Aspectos ambientais 

 

Mapa de condicionantes ambientais 

Para a definição dessas diretrizes urbanísticas foram levantados aspectos ambientais da área do Setor 

Habitacional Itapoã, por meio do Mapa de Condicionantes Ambientais – MCA e do rezoneamento da 

Área de Proteção Ambiental do São Bartolomeu. Essa abordagem busca fundamentar a definição de 

parâmetros de uso e ocupação do solo com a análise dos aspectos fisicoambientais inerentes à área 

objeto das diretrizes. 
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O Mapa de Condicionantes Ambientais – MCA consiste em mapa síntese da sensibilidade físico-

ambiental do território. O MCA é resultante do cruzamento de mapas básicos
11

, relativos aos dados 

brutos sobre o território, como geologia, solos, geomorfologia, declividade. Os distintos graus de 

sensibilidade – que variam de baixa a muito alta - são identificados a partir de categorias de análise que 

correspondem às sensibilidades à erosão, à recarga de aquíferos, à edificação, à implantação de 

infraestrutura e à incidência de área protegida por lei. 

 

Esse mapa é passível de utilização para a definição de diretrizes urbanísticas, não substitui os estudos 

de avaliação de impacto ambiental, a serem solicitados pelo órgão competente, na etapa de 

licenciamento ambiental. O MCA tem caráter preliminar, possuindo escala de baixa precisão, voltada 

ao planejamento, não contemplando o detalhamento necessário ao projeto urbanístico. A delimitação 

mais precisa ou a identificação de áreas ambientalmente sensíveis deve ser objeto de levantamentos 

próprios. 

 

As classes de sensibilidade encontradas na área de estudo estão indicadas no Mapa de Condicionantes 

Ambientais do Setor Habitacional Itapoã (Figura 64) e discriminadas no Quadro 83. Nota-se que 

grande parte da área a ser ocupada insere-se em categoria favorável à ocupação do solo, a classe de 

sensibilidade “Moderada”.  

 

O trecho com maior sensibilidade ambiental encontra-se na porção Nordeste, onde há ocorrência de 

solo hidromórfico (gleissolo) e vales com solos rasos. A localização mais precisa dessas áreas sensíveis 

deve ser objeto de levantamento específico, pois, conforme salientado anteriormente, a escala do mapa 

não permite a precisão necessária ao projeto urbanístico.  

 

O ITAPOÃ PARQUE está localizado em área com sensibilidade moderada, em sua maior parte, 

e um trecho de sensibilidade média baixa. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Foram utilizados os mapas disponíveis no Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do Distrito Federal – SITURB. 

São mapas gerados pela Subsecretaria de Informações Urbanas - SIURB/SEDHAB, atualizados a partir de informações 

obtidas de outros órgãos, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa (mapa de solos); e os mapas do 

Zoneamento Ecológico-Econômico da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – ZEE/RIDE, 

Fase I, vol. I, II e III; Rio de Janeiro: CPRM / EMBRAPA / SCO-MI, 2003; Serviço Geológico do Brasil – CPRM 

Coordenado por Cássio Roberto da Silva. 
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Quadro 83 – Classes de sensibilidade ambiental ao parcelamento de solo 

 

 

Figura 64 – Classes de sensibilidade do Setor Habitacional Itapoã, obtida na DIUR 01/2012. 

 

Classe/Grau de Sensibilidade Caracterização da área 

Moderada 

Cobertura Detrito-Laterítica. 

Terrenos planos, em cotas elevadas, recobertos por 

couraça detrito-laterítica, sobre latossolos profundos, 

com alta permeabilidade. Terrenos estáveis, em estado 

natural 

Alta 

Terrenos com declividade mediana, sobre rochas 

metamórficas do Grupo Paranoá. 

Nas faixas de maior declividade, ocorrem solos rasos, 

cambissolos. 

Riscos de erosão. Vulnerabilidade de aquíferos 

subterrâneos; 

Muito-alta 

Solos hidromórficos indiscriminados. 

Solos regidos pela presença da água: afloramento do 

lençol freático ou proximidade de corpos d’água. 

Importantes áreas de conservação da água na 

microbacia hidrográfica. 
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Rezoneamento da APA do São Bartolomeu 

A totalidade da área do Setor Habitacional Itapoã está inserida na Área de Proteção Ambiental – APA 

da bacia do Rio São Bartolomeu, criada pelo Decreto n° 88.940, de 7 de novembro de 1983. O 

rezoneamento ambiental da APA do São Bartolomeu foi aprovado pela Lei nº 1.149, de 11 de julho de 

1996.  

 

Incidem sobre a área três tipos de zona, de acordo com Figura 65, Zona de uso intensivo I, Zona de uso 

agropecuário I, e Zona de uso restrito, acerca das quais a Lei nº 1.149 assim dispõe. 

 

Na área do parcelamento ITAPOÃ PARQUE incide a Zona de uso intensivo I e a Zona de uso restrito. 

 

“Zona de Uso Intensivo I – ZUI 1: que corresponde às parcelas dos sistemas de 

terra ST1 e STF onde se permite a utilização para fins urbanos nos termos da 

revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, 

em consonância com o disposto nos arts. 13, I, e 14 da Lei Federal n° 6.766, de 

19 de dezembro de 1979, e com a Resolução n° 10, de 14 de dezembro de 1988, 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, nas quais se permitem os 

seguintes usos:  

a) conservação;  

b) conservação de paisagem nativa;  

c) urbano, nas zonas urbanas consolidadas e protegidas;  

d) silvicultura;  

e) agropecuária extensiva;  

f) agricultura intensiva;  

g) empreendimentos localizados, das categorias industrial, comercial, 

institucional, de prestação de serviços, extrativismo mineral e rural.  

Zona de Uso Agropecuário 1 (ou agrícola, no mapa) – ZUA 1, que corresponde 

aos sistemas de terra ST4 e ST5 e apresentam ecossistemas mais frágeis e 

conservados, nos quais se permitem os seguintes usos:  

a) conservação;  

b) conservação de pastagem nativa;  

c) agropecuária extensiva;  

d) empreendimentos localizados, das categorias institucionais e de prestação de 

serviços;  

Zona de Uso Restrito – ZUR, que corresponde às áreas a serem inundadas por 

reservatórios e às bordas das chapadas e encostas onde se encontram 

remanescentes de vegetação nativa, com interesse para recarga de lençóis 

freáticos, proteção das bordas e encostas e manutenção de estoques genéticos, nas 

quais se permitem os seguintes usos:  
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a) conservação;  

b) conservação de pastagem nativa;  

c) agropecuária extensiva;  

d) empreendimentos localizados, da categoria extrativismo mineral, classe 2, de 

acordo com o que dispõe o Decreto Federal de 15 de fevereiro de 1991”.  

 

De acordo com a legislação ambiental vigente para a APA do São Bartolomeu o uso urbano na área do 

Setor Habitacional Itapoã é permitido apenas Zona de Uso Intensivo 1 (Figura 65). 

 

 

Figura 65 – Zoneamento APA do São Bartolomeu, obtido na DIUR 01/2012. 

 

7.1.3. Diretrizes de uso e ocupação do solo 

 

Zoneamento e Parâmetros de Uso do solo 

A Figura 66 - Zoneamento e Uso do Solo - apresenta o zoneamento preliminar, dividindo o Setor 

Habitacional em grandes zonas de uso e a área de centralidade local. A caracterização geral de cada 

zona e as diretrizes de uso do solo são apresentadas no Quadro 84. 
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As zonas propostas para o Setor foram definidas com base nos usos predominantes: habitacional; 

comercial e serviços; institucional; e de atividades econômicas de médio porte (comércio, serviços e 

indústrias). Foram indicadas áreas para Espaços Livres de Uso Público e de centralidade. As áreas 

sobre as quais incide restrição à ocupação urbana, estabelecida pelo rezoneamento ambiental da Área 

de Proteção Ambiental do São Bartolomeu (Lei nº 1.149/1996) foram identificadas como Zona de Uso 

Restrito, mesma referência constante do rezoneamento da APA. 

 

O parque urbano linear, indicado como uma das áreas para Espaços Livres de Uso Público, deve se 

configurar como praça linear, provendo o novo bairro de áreas adequadas de lazer, recreação, cultura e 

esportes, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população local. Esse parque/praça 

urbano deve se constituir em elemento de integração entre o Setor Habitacional Itapoã e as ocupações 

lindeiras à DF-001, podendo ser segmentado por vias de circulação. Ressalta-se que o seu desenho no 

Mapa de Zoneamento e Uso do Solo (Figura 66) é meramente indicativo e sua forma definitiva será 

objeto do projeto urbanístico. 
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Quadro 84 – Caracterização das Zonas e Diretrizes de Uso do Solo 

Zona Caracterização Geral Usos/ atividades admitidos Observações 

1 Habitacional 1 

Área ocupada com parcelamentos informais de 

população de baixa renda, incluídos na ARIS 

Itapoã, onde predominam unidades habitacionais 

unifamiliares. 

-habitacional: habitação unifamiliar e 

multifamiliar. 

- institucional ou comunitário (educação, 

cultura, lazer, saúde, serviços sociais e 

similares) 

 

2 Habitacional 2 

Corresponde à área de expansão do Setor 

Habitacional Itapoã, destinada prioritariamente à 

implantação de programas habitacionais de 

interesse social, voltados predominantemente ao 

uso habitacional multifamiliar. 

-habitacional: habitação unifamiliar e 

multifamiliar. 

- institucional ou comunitário (educação, 

cultura, lazer, saúde, serviços sociais e 

similares) 

 

3 Institucional 

Área indicada para a implantação de Equipamentos 

Públicos Comunitários - EPC, com o objetivo de 

atender as demandas da população residente nas 

áreas de parcelamento irregular do solo da ARIS 

Itapoã. 

EPC: escolas, cinema, teatro, centro e posto de 

saúde, hospitais, posto policial, delegacias, 

restaurante e centro comunitário. 

- institucional ou comunitário (educação, 

cultura, lazer, saúde, serviços sociais e 

similares) 

 

4 
Via de 

atividades 

Área lindeira as vias de atividades previstas para o 

Setor Habitacional Itapoã, a ser destinada ao uso 

comercial e de prestação de serviços. 

O uso misto (comercial e/ou institucional associado 

ao uso residencial) é desejável, uma vez que 

promove a vitalidade da área em diversas horas do 

dia. Nesta área, o uso residencial deve ser permitido 

apenas nos pavimentos superiores da edificação, 

garantindo comércio e atividades institucionais no 

pavimento térreo, em contato com o espaço público 

aberto. 

- comercial de bens e prestação de serviços 

(ver exceções) 

- institucional ou comunitário (educação, 

cultura, lazer, saúde, serviços sociais e 

similares) 

- misto: residencial, comercial de bens / 

prestação de serviços / institucional (ver 

exceções) 
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Zona Caracterização Geral Usos/ atividades admitidos Observações 

5 
Área de 

Centralidade 

Situada entre a ARIS Itapoã e a área a ser parcelada 

de expansão do Setor, que por sua acessibilidade 

apresenta vocação para centralidade urbana. Deve, 

portanto, ser destinada a atividades que promovam 

a atratividade de pessoas e o encontro social. 

Estas atividades são, em geral, relacionadas aos 

usos comerciais 

(lojas, centros comerciais, restaurantes, 

lanchonetes) e institucionais ou comunitários 

(especialmente atividades relacionadas à cultura, 

como centros culturais, casas de cultura, cinemas, 

teatros, museus, bibliotecas). 

O uso misto (comercial e/ou institucional associado 

ao uso residencial) é desejável, uma vez que 

promove a vitalidade da área em diversas horas do 

dia. Nesta área, o uso residencial deve ser permitido 

apenas nos pavimentos superiores da edificação, 

garantindo comércio e atividades institucionais no 

pavimento térreo, em contato com o espaço público 

aberto. 

- comercial de bens e prestação de serviços 

(ver exceções) 

- Institucional ou Comunitário 

-- misto: residencial, comercial de bens / 

prestação de serviços / institucional (ver 

exceções) 

 

6 
Áreas 

econômicas 

Área, que se estende ao longo de via de circulação 

proposta no limite oeste da área de expansão do 

Setor, destinada ao incentivo de empreendimentos 

de médio porte, tais como comercial, depósitos de 

materiais de construção e pequenas indústrias, 

ambientalmente adequadas. 

A implantação dessas atividades nesta área é 

compatível diretriz do PDOT/2009 para o 

desenvolvimento econômico de “promover a 

instalação de empreendimentos de grande porte nos 

eixos de articulação e de integração com os 

municípios limítrofes do Distrito Federal”. (art. 33, 

inciso VII), bem como de geração de empregos 

próximos às áreas de moradia. 

- comercial de bens e prestação de serviços 

de médio porte (ver exceções); 

- institucional ou comunitário (educação, 

cultura, lazer, saúde, serviços sociais e 

similares); 

- industrial de pequeno porte (ver 

exceções). 
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Zona Caracterização Geral Usos/ atividades admitidos Observações 

7 

Espaços Livres 

de Uso Público 

(ELUP) 

Correspondem a áreas no Setor que apresentam 

vocação para a implantação de Parques urbanos, 

praças, bosques e jardins. Foram indicadas três 

áreas: ao longo da DF-001, como parque/praça 

urbano linear; no limite nordeste da ARIS Itapoã, 

como faixa de proteção às nascentes situadas nessa 

região; e em porção lindeira a DF-250, ocupada 

com hortas e plantios. 

-lazer: paisagismo, arborização, 

equipamentos de esporte e lazer e praças. 

O parque/praça urbano linear 

englobará parte da faixa de 

domínio da DF-001 e nela será 

permitido o uso de atividades 

recreativas, esportivas, 

culturais e lazer. Recomenda-

se que esta faixa tenha uma 

largura aproximada de 200 

metros, contados a partir do 

eixo da via DF-001 e 135 

metros, se descontada a faixa 

de domínio. O parque/praça 

poderá ser segmentado por 

vias de circulação nos trechos 

em que for necessário. O 

desenho do parque/praça 

urbana no Mapa de 

zoneamento e uso do solo é 

meramente indicativo e sua 

forma definitiva será objeto do 

projeto urbanístico. 

8 
Zona de Uso 

Restrito (ZUR) 

Esta área corresponde à Zona de Uso Restrito 

definida no rezoneamento da APA do São 

Bartolomeu – Lei 1149/96, destinada à 

conservação, agropecuária, extrativismo na qual 

não é permitido o parcelamento urbano, somente 

atividades de conservação. 

Conservação; agropecuária; extrativismo 

mineral. 
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Figura 66 – Caracterização das zonas e diretrizes de uso do solo, obtida da DIUR 01/2012. 

 

Exceções: Usos e Atividades não admitidos  

Tendo como base a Tabela de Classificação de Usos e Atividades, aprovada pelo Decreto n.º 19.071, de 

06 de março de 1998, as exceções ou usos e atividades não admitidos em cada zona especificada na 

tabela 2 são as listadas a seguir:  

 

Zona 4 e 5: 

- abate e preparação de produtos de carne de pescado (15.1);  

- produção de óleos e gorduras vegetais e animais (15.3);  

- moagem, fabricação de produtos amiláceos e rações balanceadas para animais (15.5);  

- fabricação e refino de açúcar (15.6);  

- comércio a varejo e atacado de veículos automotores (50-A/ 50.1);  

- manutenção e reparação de veículos automotores (50-A/ 50.2);  

- comércio por atacado (51-B);  

- intermediários do comércio das classes 51.11-0, 51.12-8 e 51.14-4;  

- comércio por atacado dos grupos 51.2-A, 51.2-B, 51.5 e 51.9;  
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- comércio atacadista de combustíveis (51.51-9);  

- comércio atacadista de produtos químicos (51.49);  

- hipermercados (52/ 52.1/ 52.11-6);  

- comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) (52/ 52.4-B);  

- motéis (55-A/ 55.1-B);  

- serviços de transporte terrestre (60);  

- serviços de transporte aéreo (62);  

- movimentação e armazenamento de cargas (63.A/ 63.1);  

- aluguel de outros meios de transporte [que não sejam veículos automotores] (71-A. 71.2);  

- aluguel de máquinas e equipamentos das classes 71.22-6, 71.23-4, 71.31-5 e 71.32-3;  

- qualquer uso industrial.  

 

Zona 6:  

- abate e preparação de produtos de carne de pescado (15.1);  

- produção de óleos e gorduras vegetais e animais (15.3);  

- moagem, fabricação de produtos amiláceos e rações balanceadas para animais (15.5);  

- fabricação e refino de açúcar (15.6);  

- comércio atacadista de produtos químicos (51.49). 

 

Parâmetros de ocupação do solo 

No Quadro 85 são apresentados os parâmetros de ocupação do solo para as áreas não parceladas do 

Setor, que englobam: coeficiente de aproveitamento básico, coeficiente de aproveitamento máximo, 

taxa máxima de ocupação e número de pavimentos admitido. 
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Quadro 85 – Parâmetros de Ocupação do Solo: área de expansão a ser parcelada 

Área de Expansão do Itapoã 

Tipo de Lote/uso 
Coeficiente de 

aproveitamento 

Taxa máxima de 

ocupação 

Número máximo de 

Pavimentos * 

Básico Máximo 

Lote unifamiliar** 1,6 1,6 0,8 2 

Habitação coletiva -

projeção** 
1 4 1 4 

Habitação coletiva - 

lote** 
1 3,2 0,8 4 

Comercial/serviços 

e Misto em Via de 

Atividades e área de 

Centralidade - 

projeção 

1 4 1 4 

Comercial/serviços 

e Misto em via de 

Atividades e área de 

centralidade - lote 

1 4 0,67 6 

Comercial/serviços 

e Misto nas demais 

áreas do Setor-lote 

1 2,4 0,8 3 

Comercial/serviços 

e Misto nas demais 

áreas do Setor - 

projeção 

1 3 1 3 

Institucional - lote 0,8 3,2 0,8 4 

Industrial 0,8 1,6 0,8 4*** 

* Número de Pavimentos máximo= Coeficiente de aproveitamento máximo / taxa máxima de ocupação.  

** Nas edificações de Programas Habitacionais de Interesse Social, exclusivamente, em que o coeficiente de 

aproveitamento máximo é igual ao coeficiente de aproveitamento básico, não haverá cobrança de outorga 

onerosa do direito de construir (ODIR).  

*** No caso de indústrias o parâmetro refere-se à altura máxima admitida da edificação, equivalente a um 

edifício de quatro pavimentos ou 12 metros. 

 

Observações: 

- Os lotes institucionais, comerciais, de serviços e para habitação coletiva devem prever 

obrigatoriamente vagas para estacionamento no seu interior. O projeto urbanístico deve prever, na área 

pública, estacionamento adicional em superfície para visitantes e clientes. 

- Os lotes destinados exclusivamente para habitação coletiva preferencialmente não devem estar 

localizados ao longo de via de atividade. 
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- Os lotes comerciais e de uso misto - institucionais e para habitação coletiva - devem prever 

obrigatoriamente vagas para estacionamento no seu interior, além das vagas previstas em subsolo. O 

projeto urbanístico deve prever, na área pública, estacionamento adicional em superfície para visitantes 

e clientes. 

- As projeções para habitação coletiva, desde que não destinadas a programas habitacionais de interesse 

social, devem obrigatoriamente prever vagas de garagem em subsolo. 

- As projeções para uso comercial e misto devem ter obrigatoriamente vagas de garagem em subsolo 

para moradores e funcionários. O projeto urbanístico deve prever, na área pública, estacionamento 

adicional em superfície para visitantes e clientes. 

 

População e Densidade Demográfica 

De acordo com o PDOT/2009, a densidade prevista para o Setor Habitacional Itapoã é média, devendo 

estar entre 50 e 150 habitantes por hectares. A população máxima a ser atendida no setor seria de 

168.679 habitantes a depender da capacidade de abastecimento dos sistemas de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário (consulta à ADASA e CAESB). Contudo, deve-se considerar a possibilidade de 

restrição da população, tendo em vista que a população estimada pela PDAD/CODEPLAN, em 2011, 

nas áreas de regularização (ARIS e ARINE) do Itapoã é de 50.339 habitantes
12

. 

 

Áreas Públicas 

O percentual de áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como de 

espaços livres de uso público nos parcelamentos do solo localizados na área de expansão do Setor 

Habitacional Itapoã, conforme estabelecido pelo inciso I do Art. 43 do PDOT/2009, deve atender, no 

mínimo, ao que se segue:  

 

Equipamentos % da área da gleba 

Espaço Livre de Uso Público (ELUP) 

15 % Equipamentos Públicos Comunitários 

Equipamentos Públicos Urbanos 

Circulação Sem percentual definido 

 

 

 

 

                                                 
12

 Dados da PDAD/CODEPLAN-2011.   



274 

Consideram-se Equipamentos Públicos Comunitários os equipamentos públicos de lazer, cultura, 

educação, saúde, segurança e similares. Consideram-se Equipamentos Públicos Urbanos (também 

conhecidos como serviços públicos), os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de 

esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.  

 

Para o cálculo das áreas públicas devem ser considerados os seguintes critérios:  

- os percentuais de área pública mencionados neste tópico não incluem as áreas necessárias para a 

implantação de sistema viário; 

- o cálculo do percentual mínimo destinado ao uso público deve ser previsto dentro da área passível de 

parcelamento da gleba: área total da gleba, excluídas as Áreas de Preservação Permanente – APP e as 

faixas de domínio de rodovias, redes de infraestrutura, dentre outros; 

- no percentual previsto para as áreas de lazer, recreação e áreas verdes, não serão computadas as 

nesgas de terra onde não se possa inscrever um círculo com raio mínimo de 10 (dez metros). Entende-

se como áreas verdes os espaços abertos com cobertura vegetal e uso diferenciado, onde há o 

predomínio de vegetação arbórea e arbustiva. Incluem-se praças, jardins públicos, parques urbanos. 

 

7.1.4. Diretrizes de qualidade da paisagem e tratamento de divisas 

É vedada a construção de muros nas divisas de unidades imobiliárias voltadas para vias e outros 

logradouros públicos, devendo ser garantida a permeabilidade visual mínima de 70% (setenta por 

cento), de forma a promover a integração, a visibilidade, a qualidade estética e a segurança do espaço 

público. O cercamento murado será admitido apenas nas divisas entre lotes. 

 

As entradas das unidades imobiliárias lindeiras a espaços abertos – como ruas, praças e outros espaços 

livres de uso público – devem ser dispostas nas divisas voltadas para esses espaços, tendo em vista sua 

animação e a maior segurança dos usuários.  

 

Nas vias principais (vias de circulação, de atividades e coletoras), devem ser evitadas fachadas cegas ao 

longo do espaço público de forma a garantir a integração, a visibilidade, a qualidade estética e a 

segurança.  

 

Nas vias de atividades, deve ser estabelecido um padrão mínimo de homogeneidade da paisagem que 

pode ser obtido pela definição de altura máxima para os edifícios, e de altura padrão do pavimento no 

nível do passeio público.  
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No caso das demais vias, a qualidade visual deve ser garantida pela uniformidade do passeio público, 

composto por calçamento para livre circulação de pedestres e de pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida
13

, além do respeito aos parâmetros para o tratamento das divisas das unidades 

imobiliárias estabelecidas nestas diretrizes. 

 

A cota de soleira para os lotes deverá ser definida a partir do ponto médio da testada frontal do lote, 

tendo como referência o greide da rua de acesso e a calçada, de modo a evitar a descontinuidade e 

representar obstáculo à circulação de pessoas com dificuldade de locomoção
14

. Quando houver 

diferença entre o nível da calçada na divisa entre lotes, deverá ser obrigatória a construção de rampas 

(de acordo com a legislação de acessibilidade) para acomodação das diferenças de cotas de soleira entre 

os lotes.  

 

A configuração formal do parcelamento deve conter uma disposição racional de lotes e quadras 

comerciais de modo a evitar a configuração de becos e vazios intersticiais entre os mesmos, uma vez 

que constituem espaços sem vitalidade e inseguros. As divisas laterais e de fundo dos lotes devem, 

preferencialmente, coincidir com lotes vizinhos, de forma a evitar fachadas cegas voltadas para o 

espaço público.  

 

É recomendada a definição de parâmetros complementares, no projeto urbanístico, visando à unidade 

visual das fachadas voltadas para vias.  

 

É recomendada a definição de parâmetros complementares, no projeto urbanístico, visando à unidade 

visual das fachadas voltadas para ruas públicas. 

 

7.1.5. Diretrizes para o sistema viário 

O sistema viário deve estar de acordo com a legislação pertinente, respeitando os princípios de 

acessibilidade, mobilidade sustentável e inclusão social
15

. 

                                                 
13 Projetados e construídos de acordo com a legislação federal e distrital de acessibilidade.  
14 Legislação sobre Acessibilidade:  

Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.  

Decreto n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis n.°s 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de 

atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.  

Norma Brasileira ABNT NBR 9050/2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
15 Legislação sobre sistema viário:  

Decreto n.º 27.365, de 1º de novembro de 2006, que fixa as faixas de domínio do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.  

Decreto n.º 26.048, de 20 de julho de 2005, que estabelece as normas viárias, conceitos gerais e parâmetros para dimensionamento de 

sistema viário urbano, elaboração e modificação de projetos urbanísticos do Distrito Federal. 
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O sistema viário do parcelamento em questão deve integrar o tecido urbano, de forma a evitar que a 

segregação física contribua para uma segregação social. As áreas de diferente padrão construtivo e data 

de implantação devem estar interligadas pelos espaços públicos fisicamente e visualmente.  

 

Deve-se evitar ao máximo obstáculos físicos que impossibilitem ou dificultem a acessibilidade e a 

mobilidade. Recomenda-se constituir um sistema de circulação de pedestres com a previsão de rotas 

acessíveis
16

.  

 

O sistema viário, como cenário do espaço público por excelência, deve ter sua qualidade espacial e 

ambiental resguardadas, de forma a garantir o conforto, a mobilidade, a acessibilidade e alcançar sua 

valorização. A malha viária deverá, sempre que possível, acompanhar as curvas de nível do terreno, de 

modo a reduzir a velocidade de escoamento das águas pluviais e promover o conforto dos pedestres. O 

dimensionamento das vias públicas urbanas deve garantir a adequada implantação de infraestrutura de 

drenagem pluvial, energia elétrica, telefonia e fibras óticas, água e esgotamento sanitário, bem como de 

mobiliário urbano, de forma a não comprometer ou obstruir a livre circulação de pedestres e veículos.  

Os modos de transporte coletivo, bicicleta e a pé devem ser privilegiados com espaço físico 

dimensionado adequadamente e com preferência sobre o automóvel individual, visando à construção de 

um bairro mais sustentável. No projeto urbanístico deve ser prevista ciclovia ou sua compatibilização 

com sistema cicloviário existente ou projetado, se for o caso, e sua integração com os outros modais. 

 

As calçadas deverão seguir o desenho universal, com largura mínima de 3,00m (três metros) e conter 

faixas livres, de serviços, e destinadas à implantação de sinalizações, posteamentos, arborização e 

demais serviços de utilidade pública. Essas faixas de serviços poderão apresentar largura variando de 

0,70 a 2,00m.  

 

O projeto urbanístico deverá buscar a integração das vias, ciclovias e calçadas existentes com as 

planejadas para o Setor. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Entende-se por rota acessível o trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado que conecta os elementos e espaços internos ou externos de 

um local, podendo ser utilizado por todas as pessoas, incluindo aquelas com mobilidade reduzida.   
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A hierarquia viária principal proposta (Figura 67) é composta de Avenida de Atividades e de Avenida 

de Circulação, com as definições de acordo com o Decreto nº 26.048, de 20 de julho de 2005: 

 Avenida de Atividades – via principal ou arterial que tem como função predominante a 

acessibilidade às atividades lindeiras, prioriza o transporte coletivo ou de massa e a circulação 

de pedestres e não propicia o desenvolvimento de velocidade. 

 Avenida de Circulação e via de Trânsito rápido – via principal ou arterial que são de grande 

abrangência que estrutura a malha urbana; possibilita o trânsito interno da cidade; concilia a 

fluidez do trafego, o transporte coletivo, a acessibilidade às atividades lindeiras e às vias 

secundárias e é caracterizada por interseções em nível. 

 

 

Figura 67 – Avenida de circulação e avenida de atividades, obtida da DIUR 01/2012. 
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7.2. Proposta de Urbanismo 

O projeto de urbanismo foi concebido pela empresa TECHNUM Consultoria, a serviço da Construtora 

JCGontijo Engenharia S.A.. Compreende dois trechos que foram integralizados. Para seu 

desenvolvimento foram adotadas as Diretrizes Urbanísticas – DIUR 01/2012 – SEDHAB, elaborada 

para o Setor Habitacional Itapoã, que contempla a área do ITAPOÃ PARQUE, bem como o Plano de 

Ocupação constante dos Editais de Chamamento nº 04 e 05 de 2012, as legislações urbanísticas, 

ambientais e edilícias. Foi utilizado o Rezoneamento da APA do São Bartolomeu constante da DIUR 

01/2012 – SEDHAB, cujas dimensões foram fornecidas pela SEDHAB.  

 

7.2.1. Estrutura urbana 

A Empresa TECHNUM Consultoria baseou seu projeto no Plano de Ocupação e Diretrizes 

Urbanísticas definidos pela SEDHAB, incorporando os ajustes determinados pelo órgão ao longo do 

processo de discussão e análise dos estudos. 

 

O parcelamento se configura por malha ortogonal, onde vias coletoras e arteriais se interceptam 

formando polígonos regulares repetitivos e variando de tamanho e forma nas diferentes zonas de uso.  

 

A partir do sistema viário e considerando-o, o projeto do parcelamento foi concebido em cinco 

tipologias urbanas definidas nos subitens subsequentes. 

 

 Espaços livres de uso público 

Os Espaços Livres de Uso Público – ELUP são todas as áreas livres tais como, parque linear, praças e 

demais áreas livres destinadas ao uso comum, estão definidas como áreas vegetadas onde podem ser 

desenvolvidas atividades de lazer, esportivas e contemplativas, possuindo área suficiente para se inserir 

um círculo com 10 metros de raio. 

 

Dentro desses ELUPs foi configurado um Parque Linear representando uma faixa de aproximadamente 

130 metros de largura, lindeira à faixa de domínio da rodovia DF-001, se estendendo da ARIS 

ITAPOÃ até a interseção da DF-001 com a DF-440. Atendendo ao Plano de Ocupação e Diretrizes 

Urbanísticas, o Parque Linear deverá se constituir em uma faixa arborizada que deverá prover o novo 

bairro com áreas de lazer, recreação, cultura e esportes, visando à melhoria da qualidade de vida da 

população local, porém preservando as visuais da linha do horizonte a partir do Conjunto Urbanístico 

de Brasília, uma vez que a área de projeto encontra-se no alcance visual do Plano Piloto. 
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Para alcançar o objetivo principal do Parque Linear foram definidas áreas para equipamentos públicos 

comunitários e urbanos, sendo eles: Praça dos Esportes e da Cultura, reservatório de água potável da 

CAESB e Centro Olímpico. 

 

Além do Parque Linear foram projetadas outras áreas verdes compostas por praças localizadas entre as 

quadras comerciais e nas quadras residenciais. Essas praças foram locadas estrategicamente e 

coincidem com a localização dos pontos de ônibus e das faixas de pedestres, induzindo a sua utilização 

pelos transeuntes, de maneira a consolidá-las como um espaço dinâmico e atraente.  

 

 Quadras comerciais e de serviços  

As quadras comerciais e de serviços estão dispostas longitudinalmente no sentido Norte-Sul na porção 

central do parcelamento, configurando a Avenida de Atividades proposta pelo Plano de Ocupação da 

SEDHAB.  

 

Essas quadras são constituídas por conjuntos de lotes intercalados por praças e equipamentos públicos, 

dispostos ao longo de uma avenida arterial que percorre o parcelamento em seu eixo central. Essas 

quadras fazem divisa de fundo com os lotes residenciais e o acesso será feito pela a via arterial central. 

Todos os lotes são destinados ao uso comercial, prestação de serviços e institucional e possuem 

dimensão de 24 m x 35 m, totalizando área de 840 m². Em algumas extremidades de quadras foram 

projetados lotes com dimensões maiores de 48 x 35 m, totalizando 1680 m², com o intuito de permitir 

atividades de maior porte. 

 

Serão identificadas como QC e numeradas de acordo com a numeração das quadras residenciais 

lindeiras a elas, assim denominadas: QC 1, QC 2, QC 3, QC 4, QC 5, QC 6, QC 7, QC 8, QC 9 e QC 

10. 

 

 Quadras comerciais e industriais 

Na porção norte de área de projeto (entre o Parque Linear e a Zona de Uso Restrito – ZUR da APA do 

São Bartolomeu, essa denominada como área de parcelamento futuro) e isolada da área residencial 

foram projetadas as quadras comerciais e industriais em atendimento a área de desenvolvimento 

econômico proposta pelo Plano de Ocupação da SEDHAB. As quadras se estendem no sentido norte-

sul, desde a avenida perimetral que delimita a porção predominantemente residencial do parcelamento 

até a intersecção da DF-001 com a DF-440. Esses lotes foram projetados em dois tamanhos distintos, 

um para abrigar atividades de menor porte com área de 840 m
2
 (24m X 35m) e outro para abrigar 

atividades de maior porte com área de 17.806,25 m
2
 (185m x 96,25m). 

 

As Quadras de Comércio e Indústria serão denominadas QCI 1, QCI 2 e QCI 3. 



280 

 Quadras residenciais 

As quadras residenciais são compostas por sete ou oito lotes, em que seis, pelo menos, possuem o 

mesmo tamanho. As quadras que possuem oito lotes possuem um lote residencial a mais que as outras, 

adjacente a um equipamento público. As quadras se distribuem no sentido norte-sul e simetricamente a 

leste e oeste das quadras comerciais da avenida de atividades. As quadras residenciais são acessadas 

por vias coletoras também de sentido norte-sul.  

 

Serão identificadas como QR, sendo que as localizadas a oeste das quadras comerciais receberão a 

numeração ímpar e as localizadas a leste, a numeração par, portanto foram denominadas: QR 1, QR 3, 

QR 5, QR 7 e QR 9 (oeste); QR 2, QR 4, QR 6, QR 8 e QR 10 (leste). 

 

 Quadras especiais 

As Quadras Especiais destinam-se a equipamentos públicos comunitários de educação, saúde, 

transportes e a equipamentos urbanos de abastecimento de água e energia, esgotamento sanitário, 

dentre outras.  

 

A quantidade, o dimensionamento e a distribuição dos Equipamentos Públicos Comunitários – EPC 

foram determinados pela SEDHAB e repassados para a empresa TECHNUM Consultoria. A 

determinação da SEDHAB teve como premissa as consultas multi-setoriais realizadas pelo órgão, bem 

como a demanda gerada também pela ocupação consolidada do Itapoã (ARIS e ARINE Itapoã). A 

localização dos equipamentos se deu estrategicamente em função da ausência de disponibilidade de 

áreas para implantação de equipamentos públicos no interior da ARIS e ARINE Itapoã e pela facilidade 

de acesso da população consolidada ao novo parcelamento.  

 

As áreas especiais serão identificadas como QE e a numeração de suas quadras acompanha a 

numeração das quadras residenciais lindeiras a elas, portanto: QE 1, QE 2, QE 3, QE 4, QE 5, QE 6, 

QE 7, QE 8, QE 9 e QE 10. 
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Figura 68 – Croqui com endereçamento das quadras propostas no Plano de Ocupação (Estudo Preliminar 

Urbanístico) do ITAPOÃ PARQUE. 
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Figura 69 – Distribuição das tipologias urbanas constantes do Plano de Ocupação. 

 

 Sistema Viário e Acessibilidade 

A malha viária foi determinada tomando partido de duas referências: i) a rodovia DF-001 e respectiva 

conexão com a rodovia DF-440, que delimitam o parcelamento pelos lados oeste e norte, e se 

configuram como as principais vias de acesso ao parcelamento; ii) a via existente na porção 

consolidada do Itapoã (ARIS ITAPOÃ), que separa o novo parcelamento da ocupação informal Itapoã 

(ARIS ITAPOÃ) no sentido leste-oeste, essa via é perpendicular à rodovia DF-001 e se interliga a ela. 



283 

O sistema viário, além de se atentar às principais vias de escoamento acima mencionadas, foi 

organizado segundo a hierarquia estabelecida pelo Plano de Ocupação apresentado pela SEDHAB nos 

Editais de Chamamento, contudo encontra-se condicionado a possíveis ajustes decorrentes das análises 

provenientes das conexões das vias do novo parcelamento com a rodovia DF-001, que deverão ser 

estudadas em conjunto com técnicos do DETRAN e DER, de maneira a assegurar um bom nível de 

serviço para as viagens geradas pelo empreendimento, bem como os trajetos internos.  

 

A proposta se atentou para a locomoção dos moradores a partir dos variados modais de deslocamento, 

buscando privilegiar o deslocamento a pé e por meio de bicicleta, bem como o transporte coletivo, 

atendendo às pessoas portadoras de deficiências e/ou dificuldade de locomoção.  

 

A malha viária interna se constitui de vias arteriais, coletoras e locais que se interceptam e estruturam o 

tecido urbano ortogonal. 

 

As Vias Arteriais estão em número de quatro, sendo uma a Avenida de Atividades e três vias 

transversais perpendiculares a primeira. A Avenida de Atividades representa o eixo principal que 

percorre a área central do parcelamento no sentido norte-sul. As três vias transversais têm sentido 

oeste-leste conectando-se a DF-001 em intervalos de aproximadamente 675 metros. 

 

Geometricamente, a avenida de atividades é uma via retilínea composta por duas faixas para cada 

sentido do tráfego, separadas por um canteiro central com treze metros de largura. Ao longo da via e 

nos seus dois lados foram projetadas calçadas para pedestres, faixas de serviço e faixas de acesso aos 

lotes, totalizando 48 metros de largura. Na via foram ainda projetados os pontos de ônibus com baias de 

acomodação de veículos que se alternam com estacionamento e áreas de carga e descarga. Os 

estacionamentos e áreas de carga e descarga são separados das vias de circulação por separadores 

físicos.  

 

As três vias arteriais transversais apresentam geometria semelhantes entre si, possuem duas faixas de 

rolamento para cada sentido, separadas por um canteiro central com treze metros de largura onde estão 

localizados os retornos e a ciclovia. Ao longo da via e nos seus dois lados foram projetados pontos de 

ônibus com suas respectivas baias de acomodação, faixa de serviços, calçadas e faixa de arborização, 

totalizando 43 m de caixa. 
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Figura 70 – Perfil de via arterial com estacionamento e parada de ônibus. Sentido Norte-Sul. 

 

 

 
Figura 71 – Perfil de via arterial com estacionamento em paralelo. Sentido Norte-Sul. 

 



285 

 
Figura 72 – Perfil de via arterial com parada de ônibus. Sentido Oeste-Leste. 
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As Vias Coletoras contornam e delimitam externamente o polígono do parcelamento, as quadras 

especiais situadas em uma faixa de transição entre a área consolidada (ARIS ITAPOÃ) e o novo 

parcelamento e permeiam as quadras residenciais e comerciais permitindo o escoamento dos usuários e 

residentes a partir da área interna para as Vias Arteriais. 

 

As vias coletoras externas possuem duas faixas de rolamento para cada sentido. Ao longo dessas vias e 

em seus dois lados foram projetadas faixas de serviços, calçadas e ciclovias de sentido único, 

totalizando 17 metros de caixa. A Via Coletora situada na faixa de transição entre o novo parcelamento 

e o parcelamento existente (ARIS ITAPOÃ), onde existem as quadras especiais, apresenta 17 metros de 

largura, prevendo-se a readequação futura das calçadas em virtude da ocupação já existente do Itapoã. 

Nessa via, a ciclovia é de mão dupla e está localizada na calçada adjacente aos lotes do parcelamento 

em tela. 

 

A via coletora localizada entre as QR 1 e QE 1  e QR 2 e QE 2 possui caixa de via de 43 metros, apesar 

de possuir apenas duas faixas de rolamento, uma para cada sentido, e uma faixa de ciclovia para cada 

mão de tráfego, faixa de serviços e calçadas. Isso se deve em função de uma possível expansão da via 

para atendimento ao transporte público coletivo. Se isso ocorrer já está reservado espaço para duas vias 

por sentido com canteiro central de 13 metros e ciclovia central. 
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Figura 73 – Perfil de via coletora com ciclovia. 
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As Vias Locais foram projetadas para promover a circulação nas quadras comerciais e industriais 

(QCI), que configura a “área de desenvolvimento econômico”. Foram dimensionadas para um demanda 

menor que a residencial, portanto possuem duas faixas de rolamento, uma para cada sentido, ciclovias, 

faixas de acesso e serviço, e calçadas, totalizando 27 metros de caixa. 
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Figura 74 – Perfil de via local com ciclovia. 
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Figura 75 – Croqui do sistema viário. 

 

7.2.2. Parâmetros Básicos de Projeto 

O Estudo Preliminar Urbanístico (Plano de Ocupação) proposto para o ITAPOÃ PARQUE prevê os 

seguintes usos e tipologias urbanas.  
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 Quadras Residenciais – QR 1 a 10 

Usos e atividades permitidas 

É permitido exclusivamente o uso residencial, na categoria habitação multifamiliar, em tipologia de 

edifícios de apartamentos. 

 

Afastamentos mínimos obrigatórios 

a) O afastamento frontal mínimo obrigatório, em todos os pavimentos, é de 5m (cinco metros) e os 

afastamentos mínimos laterais e de fundo são de 3m (três metros) a partir do alinhamento e das divisas 

do lote;  

b) O afastamento mínimo obrigatório entre as edificações é de 6m (seis metros);  

c) Dentro dos afastamentos mínimos obrigatórios só será permitida a existência de área verde, 

pavimentação do solo e elementos de sinalização e de iluminação.  

 

Taxa de ocupação 

Para todos os lotes ocupados com habitação a taxa de ocupação máxima - TmáxO exigida é igual a 

60% (sessenta por cento) da área do lote, respeitados os afastamentos obrigatórios e a taxa de 

permeabilidade.  

 

Altura máxima das edificações 

As edificações deverão ter altura máxima de 16,00m (dezesseis metros), contados a partir da cota de 

soleira. 

 

Coeficiente de aproveitamento (CA) 

Para todos os lotes condominiais o Coeficiente de Aproveitamento básico - CA básico = 1,0 (um).  

 

Pavimentos 

É permitida a construção de até 4 (quatro) pavimentos, incluindo o pavimento térreo.  

 

Vagas de estacionamento 

a) Por tratar-se de projeto destinado a unidades habitacionais econômicas foi definida 1 (uma) vaga 

para cada unidade;  

b) O dimensionamento previsto para as vagas refere-se a veículos de pequeno e médio porte. 
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Taxa de permeabilidade 

A taxa de permeabilidade deve ser respeitada no nível térreo e na sua projeção no nível do subsolo, e 

está estabelecido em 30% (trinta por cento) da área do lote.  

 

Tratamento das divisas 

Não é permitido o cercamento nas divisas dos lotes. 

 

Acessos 

O acesso de veículos aos lotes condominiais se dará obrigatoriamente pelas vias de menor hierarquia no 

sistema viário. 

 

 Quadras Especiais – QE 1 a 10; Quadras Comerciais e de Serviços - QC 1 e QC 2 

 

Usos e atividades permitidas 

Nas quadras QE Conjunto A, QE 1 Conjunto B Lote 03, QE 1 Conjunto C Lote 1, QE 1 Conjunto D, 

QE 1 Conjunto E, QE 2 Conjunto A, QE 2 Conjunto C, QE 3, QE 4, QE 5, QE 6, QE 7, QE 8, QE 9, 

QE 10, QC 1 Conjunto A Lote 6 e QC 2 Conjunto A Lote 1 são lotes que constituem bens de 

propriedade do poder público e abrigam de forma simultânea ou não, equipamentos urbanos e 

comunitários, onde o uso residencial é proibido. São permitidas atividades institucional de tipos social, 

cultura, de lazer, ligadas ao patrimônio cultural e ambiental, educacional, de saúde, atividades de 

organizações associativas, organismos internacionais e congêneres; atividades de serviços financeiros e 

de administração pública, defesa e de seguridade social; atividades relacionadas à eletricidade, gás e 

outras utilidades; captação, tratamento e distribuição de água e esgoto e suas atividades relacionadas; 

transporte terrestre e suas atividades auxiliares.  

 

Afastamentos mínimos obrigatórios 

Os afastamentos mínimos frontais, laterais e de fundo obrigatórios, são os seguintes: 

a) para os lotes com área menor que 6.000m² (seis mil metros quadrados) são de 3m (três metros); 

b) para os lotes com área maior ou igual a 6.000m² (seis mil metros quadrados) são de 5m (cinco 

metros). 

 

Taxa de ocupação 

Para todos os lotes a taxa de ocupação máxima TmáxO exigida é igual a 75% (setenta e cinco por 

cento) da área do lote, respeitados os afastamentos obrigatórios e a taxa de permeabilidade. 
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Altura máxima das edificações 

A altura máxima das edificações será de 16 m (dezesseis metros), contados a partir da cota de soleira, 

excluídas as caixas d'água e casas de máquinas. 

 

Coeficiente de aproveitamento (CA) 

O coeficiente de Aproveitamento básico (C.A. básico) para todos os lotes é igual a 1,0 (um). 

 

Pavimentos 

a) Nesses lotes é permitido o número máximo de 4 (quatro) pavimentos, incluindo o pavimento térreo; 

b) Subsolo: optativo, destinado a garagem ou complementação das atividades do pavimento térreo, 

desde que assegurada a correta iluminação e ventilação natural e/ou exaustão e renovação de ar por 

meio mecânico, sendo que neste caso deverá ser instalado sistema de funcionamento de emergência 

para os equipamentos mecânicos; 

c) A ocupação do subsolo deverá observar a taxa de permeabilidade definida para o lote; 

d) Quando não for utilizado para garagem, o subsolo será computado no coeficiente de aproveitamento. 

 

Vagas de estacionamento 

As vagas de estacionamento e garagem para atendimento à demanda gerada pelas atividades 

desenvolvidas em cada lote deverão ser oferecidas obrigatoriamente dentro do lote.  

 

Taxa de permeabilidade 

Corresponde ao percentual mínimo da área do lote onde será proibida a impermeabilização por 

edificação ou pavimentação. 

 

A Taxa de Permeabilidade equivale a 20% (vinte por cento) da área do lote, devendo ser mantida no 

nível térreo e na sua projeção no nível do subsolo. 

 

Tratamento das divisas 

a) Nas laterais e fundos dos lotes: será permitido o cercamento do lote por muros ou alambrados com 

altura máxima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros). Para as fachadas voltadas para logradouro 

público é sugerido o cercamento com permeabilidade visual. 

b) Nas divisas frontais: será permitido o cercamento do lote por grades ou alambrados com altura 

máxima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros), exigida a transparência de 70% (setenta por 

cento). 
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Acessos 

Os acessos de veículos aos lotes deverão obedecer às disposições dos Decretos nº 33.740 e nº 33.741 de 

28/06/2012. 

 

 Quadras Comerciais e de Serviços – QC 1, QC 2, QC 3, QC 4, QC 5, QC 6, QC 7, QC 8, QC 

9 e QC 10; Quadras Comerciais e Industriais – QCI 1 e QCI 2; Quadras Especiais – QE 1 e 

QE 2 

 

Usos e atividades permitidas 

a) Nas quadras QC 1 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 2 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 3, QC 4, QC 5, 

QC 6, QC 7, QC 8, QC 9, QC 10, e QE 1 Conjunto B Lotes 01 e 02 e QE 2 Conjunto B poderão ser 

desenvolvidas atividades comerciais, de serviços, institucionais e industriais, onde o uso residencial é 

proibido. Para os usos especificados, excluem-se os que envolvem a fabricação, manipulação e 

armazenamento de materiais inflamáveis e os que provoquem poluição ambiental conforme legislação 

específica, além de serem usos de baixa demanda de água, baixa emissão de efluentes líquidos e 

gasosos. 

b) No lote QE 1 Conjunto C Lote 2 poderão ser desenvolvidas atividades de natureza institucional e de 

prestação de serviços, simultâneas ou não, públicas ou privadas, onde o uso residencial é proibido. 

c) Nas quadras QCI 1 e QCI 2 poderão ser desenvolvidas atividades comerciais, de serviços, 

institucionais e industriais, onde o uso residencial é proibido. 

 

Afastamentos mínimos obrigatórios 

a) Para os lotes das quadras QC 1 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 2 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 3, 

QC 4, QC 5, QC 6, QC 7, QC 8, QC 9, QC 10, e QE 1 Conjunto B Lotes 01 e 02 e QE 2 Conjunto B 

Lotes 01 e 02 não será permitido afastamento em relação à divisa frontal. Nessas quadras é obrigatória 

a manutenção de afastamento mínimo de 3m (três metros) em relação às divisas de fundo. 

b) Para os lotes das quadras QE 1 Conjunto C Lote 2 e QE 2 Conjunto B Lote 03 é obrigatória a 

manutenção de afastamentos frontal, laterais e de fundo de acordo com sua área: 

- para os lotes com área menor que 4.000m² (quatro mil metros quadrados) são de 3m (três metros) para 

cada afastamento; 

- para os lotes com área maior ou igual a 4.000m² (quatro mil metros quadrados) são de 5m (cinco 

metros) para cada afastamento. 

c) Para os lotes das quadras QCI 1, QCI 2, é obrigatória a manutenção de afastamentos frontal, laterais 

e de fundo de acordo com sua área: 
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- para os lotes com área maior ou igual a 350 m
2
 (trezentos e cinquenta metros quadrados) e menor que 

60.000 m² (sessenta mil metros quadrados) são obrigatórios 3,00 m (três metros) de afastamento 

frontal.  

d) Dentro dos afastamentos mínimos obrigatórios só será permitida a existência de área verde, 

pavimentação do solo, cercamento, elementos de sinalização e de iluminação. 

 

Taxa de ocupação 

a) Nos lotes das QC 1 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 2 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 3, QC 4, QC 5, 

QC 6, QC 7, QC 8, QC 9, QC 10 e QE 1 Conjunto B Lotes 01 e 02 e QE 2 Conjunto B Lotes 01 e 02 a 

TmáxO = 45% (quarenta e cinco por cento); 

b) Nos lotes QE 1 Conjunto C Lote 02 e QE 2 Conjunto B Lote 03 a TmáxO = 75% (setenta e cinco 

por cento); 

c) Nos lotes das quadras QCI 1 e QCI 2 a TmáxO é estabelecida da seguinte forma: 

- para os lotes com área maior ou igual a 350 m
2
 (trezentos e cinquenta metros quadrados) e menor que 

10.000 m² (dez mil metros quadrados), a TmáxO = 80% (oitenta por cento); 

- para os lotes com área maior ou igual a 10.000 m
2
 (dez mil metros quadrados) e menor que 60.000 m² 

(sessenta mil metros quadrados), a TmáxO = 60% (sessenta por cento). 

 

Altura máxima das edificações 

A altura máxima das edificações (Hmáx) será contada a partir da cota de soleira, excluídas as caixas 

d'água e casas de máquinas. 

a) Nos lotes das quadras QC 1 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 2 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 3, QC 4, 

QC 5, QC 6, QC 7, QC 8, QC 9, QC 10 e QE 1 Conjunto B Lotes 01 e 02 e QE 2 Conjunto B Lotes 01 

e 02 a Hmáx = 8,00m (oito metros); 

b) No lote QE 2 Conjunto B Lote 03 a Hmáx = 16,00 m (dezesseis metros);  

c) No lote QE 1 Conjunto C Lote 02 a Hmáx = 16,00 m (dezesseis metros); 

d) Nos lotes das quadras de comércio e indústria QCI 1 e QCI 2 com área maior ou igual a 350 m2 

(trezentos e cinquenta metros quadrados) e menor que 60.000 m2 (sessenta mil metros quadrados), a 

Hmáx = 16,00 m (dezesseis metros) contados a partir da cota de soleira estabelecida no ponto médio da 

edificação. 
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Coeficiente de aproveitamento (CA) 

a) Nas quadras QC 1 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 2 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 3, QC 4, QC 5, 

QC 6, QC 7, QC 8, QC 9, QC 10 e QE 1 Conjunto B Lotes 01 e 02 e QE 2 Conjunto B Lotes 01 e 02: 

C.A. básico = 1 (um). 

b) Nas quadras QE 1 Conjunto C Lote 02 e QE 2 Conjunto B Lote 03: C.A. básico = 1 (um). 

c) Na quadra QCI 1 e QCI 2 o C.A. é estabelecido da seguinte maneira:  

- para os lotes com área maior ou igual a 350 m
2
 (trezentos e cinquenta metros quadrados) e menor que 

10.000 m² (dez mil metros quadrados), o C. A. básico = 1,00 (um) e o C. A. máximo = 3,20 (três 

inteiros e vinte décimos); 

- para os lotes com área maior ou igual a 10.000 m
2
 (dez mil metros quadrados) e menor que 60.000 m² 

(sessenta mil metros quadrados), o C. A. básico = 0,80 (oitenta décimos) e o C. A. máximo = 2,00 

(dois). 

 

Pavimentos 

a) Os lotes das quadras QC 1 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 2 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 3, QC 4, 

QC 5, QC 6, QC 7, QC 8, QC 9, QC 10 e QE 1 Conjunto B Lotes 01 e 02 e QE 2 Conjunto B Lotes 01 

e 02 poderão ter até 2 (dois) pavimentos, incluindo o pavimento térreo; 

b) Os lotes das quadras QE 1 Conjunto C Lote 02 e QE 2 Conjunto B Lote 03 poderão ter até 4 (quatro) 

pavimentos, incluindo o pavimento térreo; 

c) Os lotes das quadras de comércio e indústria QCI 1 e QCI 2 com área maior ou igual a 350 m
2
 

(trezentos e cinquenta metros quadrados) e menor que 60.000 m
2
 (sessenta mil metros quadrados) 

poderão ter até 4 (quatro) pavimentos, incluindo o pavimento térreo; 

d) Subsolo: optativo, destinado a garagem ou complementação das atividades do pavimento térreo, 

desde que assegurada a correta iluminação e ventilação natural e/ou exaustão e renovação de ar por 

meio mecânico, sendo que neste caso deverá ser instalado sistema de funcionamento de emergência 

para os equipamentos mecânicos; 

e) A ocupação do subsolo deverá observar a taxa de permeabilidade definida para o lote; 

f) Quando não for utilizado para garagem, o subsolo será computado no coeficiente de aproveitamento. 

 

Vagas de estacionamento 

a) As vagas de estacionamento e garagem para atendimento à demanda gerada pelas atividades 

desenvolvidas em cada lote deverão ser oferecidas obrigatoriamente dentro do lote.  

b) O número de vagas a ser oferecido em cada lote deverá estar compatível com a atividade, em 

conformidade com a legislação em vigor. 
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Taxa de permeabilidade 

a) Nos lotes das quadras QC 1 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 2 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 3, QC 4, 

QC 5, QC 6, QC 7, QC 8, QC 9, QC 10 e QE 1 Conjunto B Lotes 01 e 02 e QE 2 Conjunto B Lotes 01 

e 02 a taxa de permeabilidade é estabelecida em 10% (dez por cento); 

b) Nos lotes das quadras QE 1 Conjunto C Lote 02 e QE 2 Conjunto B Lote 03 a taxa de 

permeabilidade é estabelecida em 15 % (quinze por cento); 

c) Nos lotes das quadras de comércio e indústria QCI 1 e QCI 2 a taxa de permeabilidade é estabelecida 

da seguinte forma: 

- para os lotes com área maior ou igual a 350 m
2
 (trezentos e cinquenta metros quadrados) e menor que 

3.500 m² (três mil e quinhentos metros quadrados), a taxa de permeabilidade é de 10% (dez por cento); 

- para os lotes com área maior ou igual a 3.500 m
2
 (três mil e quinhentos metros quadrados) e menor 

que 10.000 m² (dez mil metros quadrados), a taxa de permeabilidade é de 20% (vinte por cento); 

- para os lotes com área maior ou igual a 10.000 m
2
 (dez mil metros quadrados) e menor que 60.000 m² 

(sessenta mil metros quadrados), a taxa de permeabilidade é de 30% (trinta por cento). 

 

Tratamento das divisas 

a) Nos lotes das quadras QC 1 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 2 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 3, QC 4, 

QC 5, QC 6, QC 7, QC 8, QC 9, QC 10 e QE 1 Conjunto B Lotes 01 e 02 e QE 2 Conjunto B Lotes 01 

e 02 as fachadas frontais das edificações deverão, obrigatoriamente, ter aberturas voltadas para os 

logradouros públicos, não sendo permitidas fachadas cegas. Nas laterais e fundos destes lotes será 

permitido o cercamento do lote por muros ou alambrados com altura máxima de 2,20 (dois metros e 

vinte centímetros); 

b) Nas fachadas frontais, laterais e de fundo dos lotes das quadras QE 1 Conjunto C Lote 02 e QE 2 

Conjunto B Lote 03 será permitido o cercamento do lote - preferencialmente por grades ou alambrados 

- com altura máxima de 2,20 (dois metros e vinte centímetros). É exigida a transparência mínima de 

70% (setenta por cento); 

c) Nas fachadas frontais, laterais e de fundo dos lotes das quadras QCI 1 e QCI 2 será permitido o 

cercamento do lote - preferencialmente por grades ou alambrados - com altura máxima de 2,20 (dois 

metros e vinte centímetros). É exigida a transparência mínima de 70% (setenta por cento). 

 

Acessos 

a) Os acessos de veículos aos lotes deverão obedecer às disposições dos Decretos nº 33.740 e nº 33.741 

de 28/06/2012. 
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b) Os acessos dos lotes nas quadras QC 1 Conjunto A Lotes 01 a 05, QC 2 Conjunto A Lotes 01 a 05, 

QC 3, QC 4, QC 5, QC 6, QC 7, QC 8, QC 9, QC 10 e QE 1 Conjunto B Lotes 01 e 02 e QE 2 

Conjunto B Lotes 01 e 02 se darão obrigatoriamente pela via marginal à Via de Atividade. 

 

 Espaços Livres de Uso Público – ELUP 

Constituem Espaços Livres de Uso Público – ELUP, o parque linear, as praças e demais áreas livres 

destinadas ao uso comum com superfície suficiente para se inscrever um círculo com 10 metros de raio. 

Essas áreas devem ser densamente arborizadas e não podem ser edificadas, sendo permitida somente a 

implantação de mobiliário urbano e de equipamentos de esporte e lazer.  

 

7.2.3. Quadro de unidades imobiliárias 

A seguir é apresentado o quadro síntese de unidades imobiliárias propostas no Estudo Preliminar 

Urbanístico. 

 

Quadro 86 – Quadro-síntese de unidades imobiliárias e das áreas públicas – ITAPOÃ PARQUE 

ÁREA DO PARCELAMENTO 250 ha 

DESTINAÇÃO LOTES (Unidades) ÁREA (%) 

1. UNIDADES IMOBILIÁRIAS   

a) Habitação multifamiliar 74 37,41 

b) Uso comercial e de serviços 71 3,41 

c) Uso institucional 1 0,80 

d) EPC 23 9,35 

e) EPU 3 0,44 

f) Industrial 20 2,57 

Subtotal 53,98 

2. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO (veículos, pedestres e ciclovias) 22,84 

3. ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO (praças, parque linear) 8,79 

4. ÁREA DE PARCELAMENTO FUTURO 14,39 

Total 100,00 

 

ÁREA PÚBLICA (Lei n° 6.766/79)                                                                         

(1.d+1.e+2+3) 
41,42 
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7.3. Análise integrada do Estudo Preliminar Urbanístico e as Restrições Legais Existentes 

A avaliação apresentada neste item é o resultado da integração do Estudo Preliminar Urbanístico (plano 

de ocupação) com as restrições legais existentes na poligonal do parcelamento. Ressalta-se que essa 

avaliação considera a poligonal do parcelamento, na qual o Estudo Preliminar está inserido, e não a 

ADA do empreendimento. 

 

As restrições legais existentes que se aplicam à poligonal do parcelamento são: 

 Área de Proteção de Manancial – APM do Cachoeirinha, situada na porção sul do 

parcelamento; e 

 Zona de Uso Restrito – ZUR estabelecida por meio da Lei nº 1.149/1996, que dispõe sobre o 

rezoneamento da APA da bacia do rio São Bartolomeu. Esta ZUR está situada na porção norte 

do parcelamento. 

 

Área de Proteção de Manancial – APM Cachoeirinha 

As Áreas de Proteção de Mananciais – APM são definidas como porções do território que apresentam 

situações diversas de proteção em função da captação de água destinada ao abastecimento público. São 

aquelas destinadas à recuperação ambiental e à promoção do uso sustentável nas bacias hidrográficas a 

montante dos pontos de captação de água destinada ao abastecimento público, sem prejuízo das 

atividades e ações inerentes à competência da concessionária de serviço público autorizada a captar e 

distribuir água de boa qualidade e em quantidade suficiente para o atendimento da população (PDOT, 

2009). 

 

A seguir estão elencadas as diretrizes estabelecidas para as APMs, de acordo com o art. 97 da LC 

803/2009: 

“Art. 97 – São diretrizes para as APMs definidas nesta Lei Complementar: 

I – manter preservadas as áreas com remanescentes de vegetação nativa, admitida 

a supressão mediante estudo prévio a ser avaliado pelo órgão gestor; 

II – recuperar, prioritariamente, as áreas degradadas localizadas em Áreas de 

Preservação Permanente e em áreas destinadas à reserva legal; 

III – incentivar a implantação de sistemas agroflorestais e a ampliação da área de 

vegetação nativa, cujo manejo favoreça a conservação do solo e a proteção dos 

corpos hídricos; 

IV – proibir o parcelamento do solo urbano e rural, exceto os parcelamentos com 

projetos já registrados em cartório, aqueles incluídos na Estratégia de 

Regularização Fundiária de que trata o Título III, Capítulo IV, Seção IV, aqueles 

em que haja necessidade de adequação em parcelamentos regulares já existentes e 
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parcelamentos ou assentamentos rurais consolidados pendentes de regularização 

até a data de publicação desta Lei Complementar (inciso alterado pela LC nº 

854/2012) (grifo nosso); 

V – implantar obras de saneamento básico e drenagem de águas pluviais, de 

coleta e varrição de lixo e atividades mitigadoras dos impactos causados pelo 

processo de urbanização; 

VI – proibir o lançamento de sistemas de drenagem de águas pluviais a montante 

do ponto de captação de água do manancial, à exceção das APMs do São 

Bartolomeu e do Engenho das Lages; 

VII – exigir, nas áreas com atividades agropecuárias, a utilização de tecnologias 

de controle ambiental para a conservação do solo e para a construção de estradas; 

VIII – proibir a instalação de indústrias poluentes e postos de combustíveis, sendo 

que os postos de combustíveis já instalados e devidamente licenciados devem 

adotar tecnologias para controle de poluição; 

IX – proibir as atividades de forte impacto sobre os recursos hídricos, tais como 

suinocultura em escala comercial, matadouros e abatedouros, à exceção das 

APMs do Pipiripau e do Engenho das Lages, onde tais empreendimentos podem 

ser aprovados mediante processo de licenciamento ambiental; 

X – proibir a exploração de minerais; 

XI – proibir, nos corpos hídricos, práticas potencialmente poluidoras ou 

geradoras de risco à captação; 

XII – promover programas específicos de educação ambiental”. 

 

A porção sul da poligonal do parcelamento está inserida na APM do Cachoeirinha (Mapa 19 – 

Restrições Legais, Tomo III), que corresponde a 14,28% (35,7 ha) da área do empreendimento e a 

3,88% da referida APM, a qual possui aproximadamente 920,7 ha. Nessa porção estão previstas 

quadras especiais para implantação de lotes de equipamentos públicos comunitários e urbanos, quadras 

comerciais, residenciais e espaços livres de uso público (praças e trecho do parque linear).  

 

Conforme disposto no inciso IV do artigo 97 citado acima, nas APMs são proibidos parcelamento de 

solo urbano e rural, desta forma entende-se que não é possível o parcelamento do solo do ITAPOÃ 

PARQUE no trecho sul de sua poligonal, em que há sobreposição deste com a APM do Cachoeirinha, 

devido a essa restrição de cunho legal. No entanto, a CAESB por meio da Carta nº 268/2013 – 

DE/CAESB (Tomo IV), de 20 de junho de 2013, se manifestou informando não ter oposição quanto à 

implantação do empreendimento. A seguir é apresentada a transcrição de trecho da referida Carta. 
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“Embora a drenagem pluvial não seja atribuição da CAESB, a localização do 

empreendimento, interferente com a bacia de drenagem do Ribeirão Cachoeirinha 

torna necessária uma manifestação da CAESB quanto à interferências deste 

empreendimento para a qualidade da água do manancial. 

A implantação de um parcelamento residencial dentro da bacia de drenagem de 

um manancial de abastecimento não é uma prática recomendável, porém, a 

presença da área de regularização do Bairro Itapoã nessa mesma bacia e à jusante 

da poligonal do Paranoá Parque torna necessário que tal postura seja flexibilizada. 

Assim, a CAESB não tem oposição à implantação desse empreendimento dentro 

da bacia de drenagem do ribeirão Cachoeirinha desde que o sistema de drenagem 

a ser apresentado pelo empreendedor direcione toda a água captada na poligonal 

para cursos d’água fora da bacia do Ribeirão Cachoeirinha, a fim de não 

comprometer a qualidade de sua água”. 

 

Cabe ressaltar que do ponto de vista ambiental, a função da APM já se encontra afetada negativamente, 

uma vez que 46,30% de sua área está ocupada por uso urbano, caracterizado como ocupação 

desordenada com infraestrutura urbana precária, estando inseridas nela a ARIS Itapoã, parte da ARINE 

Itapoã e a ARINE La Font.  

 

A partir da análise de multitemporal realizada por meio das imagens de satélite SPOT de 1995 e 2003, 

e do Mosaico Aerofotogramétrico de 2009, verificou-se a evolução da ocupação da APM ao longo 

desses anos. Na imagem de 1995 (Figura 76) é possível observar o início do processo de ocupação da 

APM, por meio de aberturas de vias de acesso, fragmentação de lotes nas áreas denominadas como 

ARIS Itapoã, ARINE La Font e uma parte da ARINE Itapoã. Na área do ITAPOÃ PARQUE já era 

possível visualizar as estruturas da ANATEL e do Exército. 

 

Na imagem de 2003 (Figura 77), verificou-se que as ocupações das ARIS e ARINE Itapoã e ARINE 

La Font já estavam consolidadas. Dessa imagem para o mosaico aerofotogramétrico de 2009 (Figura 

78) observou-se que não houve avanço significativo das ocupações.  
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Figura 76 – Imagem de satélite SPOT – 1995, com sobreposição da APM do Cachoeirinha e da ADA, na qual o 

parcelamento está inserido. 

 

Figura 77 – Imagem de satélite SPOT – 2003, com sobreposição da APM do Cachoeirinha e da ADA, na qual o 

parcelamento está inserido.  
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Figura 78 – Mosaico aerofotogramétrico – 2009, com sobreposição da APM do Cachoeirinha e da ADA, na qual 

o parcelamento está inserido. 

 

Outro agravante, verificado in loco, é a existência de setores inseridos na ARIS Itapoã sem 

infraestrutura urbana adequada, o que certamente gera impactos ambientais negativos sobre a APM. 

 

Pela topografia local entende-se que as ARIS e ARINE Itapoã funcionam como uma barreira entre a 

captação da CAESB no córrego Cachoeirinha e a área do parcelamento ITAPOÃ PARQUE. 

 

Desta forma, a implantação do trecho do empreendimento ITAPOÃ PARQUE contido na APM, 

somente será possível se for encontrada uma solução legal e/ou técnica para sua sobreposição em Área 

de Proteção de Manancial, assim definida pela Lei Complementar nº 803/2009, ou caso ocorra a 

desativação da captação da CAESB, nos termos do artigo 96, Parágrafo 3° da LC 803/2009, transcrito 

abaixo. 

“As APMs definidas por poligonal nesta Lei Complementar poderão ser extintas 

após a desativação da captação por parte da concessionária de serviço público 

autorizada, mediante lei específica”. 

 

Caso não seja encontrada alternativa, em conformidade com a legislação vigente, entende-se que será 

necessária a alteração do Estudo Preliminar Urbanístico, de forma há sanar as sobreposições deste com 

a referida APM. A alteração do referido Estudo poderá reduzir o número de unidades habitacionais. 
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Zona de Uso Restrito – ZUR da APA da bacia do rio São Bartolomeu 

A APA da bacia do rio São Bartolomeu foi criada por meio do Decreto Federal nº 88.940, de 07 de 

novembro de 1983, e seu zoneamento foi instituído por meio da Instrução Normativa nº 02/1988 da 

SEMA/SEP/CAP, que, posteriormente, foi alterado por meio da Lei Distrital nº 1.149/1996. 

 

Conforme o rezoneamento estabelecido para a APA, o empreendimento está inserido nas zonas de Uso 

Intensivo I – ZUI 1 e de Uso Restrito – ZUR (Mapa 19 – Restrições Legais, Tomo III), definidas a 

seguir, de acordo com a referida Lei.  

“Art. 3 –  

(...) 

I – Zona de Uso Restrito – ZUR, que corresponde às áreas a serem inundadas por 

reservatórios e às bordas das chapadas e encostas onde se encontram 

remanescentes de vegetação nativa, com interesse para recarga de lençóis 

freáticos, proteção das bordas e encostas e manutenção de estoques genéticos, nas 

quais se permitem os seguintes usos: 

a) conservação; 

b) conservação de pastagem nativa; 

c) agropecuária extensiva; 

d) empreendimentos localizados, da categoria extrativismo mineral, classe 2, de 

acordo com o que dispõe o Decreto federal de 15 de fevereiro de 1991, publicado 

no Suplemento do Diário Oficial da União de 18 de fevereiro de 1991, pág. 1; 

(...) 

VIII – Zona de Uso Intensivo 1 – ZUI 1, que corresponde às parcelas dos 

sistemas de terra ST1 e ST3, onde se permite a utilização para fins urbanos nos 

termos da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 

Federal – PDOT, em consonância com o disposto nos arts. 13, I, e 14 da Lei 

Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e com a Resolução nº 10, de 14 de 

dezembro de 1988, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, nas 

quais se permitem os seguintes usos: 

a) conservação; 

b) conservação de pastagem nativa; 

c) urbano, nas zonas urbanas consolidadas e protegidas; 

d) silvicultura; 

e) agropecuária extensiva; 

f) agricultura intensiva; 

g) empreendimentos localizados, das categorias industrial, comercial, 

institucional, de prestação de serviços, extrativismo mineral e rural; 

(...)”. 
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Portanto, conforme a citada Lei de rezoneamento da APA do São Bartolomeu, na Zona de Uso Restrito 

– ZUR não consta dentre seus usos o uso urbano, ainda, que a poligonal do projeto esteja inserida em 

zona urbana consolidada, diferentemente da Zona Uso Intensivo - ZUI 1. 

 

Conforme o Mapa 19 – Restrições Legais, Tomo III a ZUR está sobreposta à parte da Área de 

Parcelamento Futuro - APF, para qual não foi definido uso, justamente por se tratar de APF. Esta 

sobreposição corresponde a 10,26% (25,64 ha) da poligonal do parcelamento e a 0,53% da ZUR, a qual 

possui aproximadamente 4.807,968 ha. 

 

Portanto, a realização do parcelamento da APF, no trecho sobreposto à ZUR, somente será possível se 

forem propostos usos compatíveis com a Zona de Uso Restrito – ZUR, em conformidade com as 

diretrizes estabelecidas pela Lei nº 1.149/1996, ou pode-se aguardar a aprovação e sanção de lei 

específica referente ao novo rezoneamento e respectivo Plano de Manejo da APA do São Bartolomeu, 

o qual se encontra em fase de aprovação pelo órgão ambiental, e que pode apresentar alterações quanto 

ao seu zoneamento, para assim verificar quais serão os usos permitidos nesta zona, e propor os usos 

para o trecho da APF sobreposto à ZUR em conformidade com o novo rezoneamento. 

 

7.4. Soluções de Possíveis Conflitos Fundiários 

Os lotes de 3 a 6 que constituem a área objeto desse EIA eram de propriedade da União (lotes 3 e 6) e 

da TERRACAP (4 e 5) e foram doados ao GDF, conforme disposto no item 3.6 - Históricos dos Títulos 

de Propriedade do Imóvel. Sendo assim, é dispensada a análise de conflitos fundiários na área, uma vez 

que existem ocupações por instituições de governo, ANATEL e Exército, cuja desocupação se encontra 

em fase de acordo.  
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8. INFRAESTRUTURA URBANA 

 

8.1. Drenagem de Águas Pluviais 

 

A concepção de um sistema de drenagem pluvial condizente com as taxas de impermeabilização a 

serem geradas e que atenda à legislação vigente, torna-se prioritária, de forma a preservar as vazões de 

pré-ocupação, minimizar os impactos da urbanização e da impermeabilização do solo sobre as vazões 

de pico e evitar o redimensionamento futuro do sistema.  

 

Para concepção do sistema de drenagem pluvial foram usados como base os seguintes critérios e 

dispositivos legais: 

 Termo de Referência e Especificações para elaboração de Projetos de Drenagem do Distrito 

Federal, de outubro/2012, elaborado pela NOVACAP; 

 Plano Diretor de Drenagem Urbana do Distrito Federal – PDDU; 

 Resolução da ADASA nº 09/2011. 

 

8.1.1. Caracterização física da área de contribuição 

 

A área de contribuição totaliza 265,52 ha, a qual abrange a área total do parcelamento e as faixas de 

domínio da rodovia DF-001 e da vicinal VC-263, estas porque contribuem para o sistema de drenagem 

pluvial do parcelamento. 

 

Por conseguinte, esta área de contribuição total foi dividida em sub-bacias de drenagem, as quais 

contribuem para seus respectivos reservatórios de detenção, em conformidade com a Resolução da 

ADASA nº 09/2011. A delimitação destas sub-bacias (ou bacias de contribuição) foi baseada na 

topografia do terreno e nos divisores de água, que definem o plano natural de escoamento superficial, 

além do traçado da rede de drenagem pluvial.  

 

Desta forma, uma vez observado o Estudo Preliminar Urbanístico do parcelamento, foi definido o 

arranjo geral do sistema de galerias e de sub-bacias, conforme quantitativo exemplificado no Quadro 

87. A definição das áreas contribuintes está constante no Tomo V (Planta das Áreas de Contribuição de 

Drenagem do Parcelamento). 
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Quadro 87 – Quantitativo da área contribuinte para drenagem  

ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO TOTAL (ha) ÁREA IMPERMEÁVEL (ha) 

265,52 106,20 

 

 

8.1.2. Parâmetros de projeto 

 

a) Método de cálculo 

 

Os parâmetros utilizados para determinação da vazão de projeto das redes foi o método Racional. Este 

método é utilizado para áreas de contribuição de, no máximo, 300 ha (hectares). Como as sub-bacias 

não apresentam áreas de contribuição superiores ao limite, não houve necessidade de utilização de 

outro método de dimensionamento. 

 

O método citado utiliza a seguinte expressão: 

 

AiCQ   

 

Onde: 

Q – vazão (L/s); 

c – coeficiente de escoamento superficial da área contribuinte– adimensional; 

i – intensidade de chuva crítica (L/s.ha); 

a – área da bacia contribuinte (ha). 

 

Com a implantação do parcelamento, uma vez que serão adotados reservatórios de detenção, conforme 

exigência da Resolução da ADASA nº 09/2011, a vazão total de lançamento no corpo hídrico é 

calculada com base na vazão específica máxima igual a 24,4 L/s.ha. 

 

b) Coeficiente de escoamento superficial 

 

O coeficiente de escoamento utilizado no Método Racional depende das seguintes características: 

 Solo; 

 Cobertura; 

 Tipo de ocupação; 
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 Tempo de retorno; 

 Intensidade da precipitação. 

 

Para a estimativa do coeficiente de escoamento superficial deverão ser consideradas as exigências 

usuais da NOVACAP, conforme descrito a seguir: 

C – 0,90 para áreas calçadas ou impermeabilizadas; 

C – 0,70 para áreas intensamente urbanizadas e sem áreas verdes; 

C – 0,40 para áreas residenciais com áreas ajardinadas; 

C – 0,15 para áreas integralmente gramadas. 

 

Para a definição da área impermeável, por se tratar de área intensamente urbanizada, foi adotado o 

coeficiente de escoamento superficial c igual a 0,70, correspondente a setenta por cento da área de 

contribuição total de drenagem, conforme definido no Termo de Referência e Especificações para 

elaboração de Projetos de Drenagem do Distrito Federal, de outubro/2012, elaborado pela NOVACAP. 

 

c) Equação de Intensidade – Duração – Frequência (IDF) 

 

A intensidade da chuva crítica ou intensidade pluviométrica consiste na equação da chuva a ser 

utilizada. Para a região de Brasília, o Termo de Referência para elaboração de Projetos de Drenagem do 

Distrito Federal (NOVACAP) recomenda utilizar a equação a seguir: 

 

 
7,166

11

7,21
815,0

16,0







tc

F
i

 

 

Onde: 

i – Intensidade de chuva crítica (L/s.ha); 

F – Tempo de recorrência (anos); 

tc – Tempo de concentração (min); 

166,7 – Coeficiente da transformação de mm/min. em L/s/ha. 

 

A intensidade de chuva crítica i foi adotada para um tempo de concentração igual a 15 minutos. 
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d) Período de recorrência 

 

O tempo de recorrência indica o tempo que a maior chuva de um período leva para acontecer 

novamente, pelo menos uma vez. Foi adotado o valor 10 (dez) anos para as redes e galerias, bacias de 

detenção e dissipadores, conforme a Resolução da ADASA nº 09/2011 e o Termo de Referência e 

Especificações para elaboração de Projetos de Drenagem do Distrito Federal, de outubro/2012, 

elaborado pela NOVACAP. 

 

e) Tempo de Concentração 

 

O Tempo de Concentração consiste no espaço de tempo que as águas pluviais levarão para alcançar a 

seção da rede que está sendo considerada. Este tempo de deslocamento varia com a distância e as 

características do terreno, tais como depressões e granulometria do solo. Nesta fase de concepção do 

projeto do Sistema de Drenagem Pluvial, o tempo de concentração foi estimado; quando na fase de 

projeto executivo, este coeficiente será calculado. 

 

tptetc   

 

Onde: 

tc – tempo de concentração em minuto; 

te – tempo de deslocamento superficial ou tempo de entrada em minuto,  a ser considerado com base 

nas recomendações do Termo de Referência e Especificações para elaboração de Projetos de Drenagem 

do Distrito Federal, de outubro/2012, elaborado pela NOVACAP; 

tp – tempo de percurso em minuto, a ser calculado na fase de elaboração do projeto executivo. 

 

f) Outros Parâmetros 

 

De acordo com o Termo de Referência da NOVACAP: 

 Tempo de entrada na primeira boca de lobo: 10 a 15 minutos; 

 Diâmetro mínimo da rede: 600 mm; 

 Diâmetro mínimo de captação: 400 mm; 

 Recobrimento mínimo da tubulação: foi adotado como 1,30m, principalmente para evitar 

interferências com a rede de esgoto sanitário; 
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 Declividade mínima: para tubos, declividade mínima de 1%; para  400 a 600 mm e outras 

bitolas, declividade que garanta uma velocidade não inferior à mínima; 

 Velocidades limites: 

 Mínima: 1,0 m/s, tanto para tubos quanto para canais e galerias; 

 Máxima: 6,0 m/s para redes, galerias e canais. 

 Espaçamento máximo entre poços de visitas: 80n m. 

 

g) Reservatórios de Detenção 

 

O objetivo dos dispositivos de detenção é minimizar o impacto hidrológico da redução da capacidade 

de armazenamento natural da bacia hidrográfica. Para dimensionamento dos reservatórios de detenção 

foram utilizados também os critérios estabelecidos pela Resolução da ADASA nº 09/2011, a qual 

estabelece a necessidade de bacias de quantidade e de qualidade. 

 

Bacia de Quantidade 

 

AcAiV **705,4  

 

Onde, os termos representam: 

V = Volume do reservatório a ser implantado (m³); 

Ai = Proporção da área impermeável da área de contribuição (em percentual); 

Ac = Área de contribuição (ha). 

 

Bacia de Qualidade 

 

AcAiVqa *)*80,18,33(   

 

Onde: 

Vqa = volume a ser armazenado pelo critério da qualidade em metros cúbicos (m³); 

Ac = área de contribuição em ha; 

Ai = área impermeável em percentual. 
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Para esgotar este volume em 24 horas, a vazão de saída é estimada em: 

 

4,86

Vqa
Q 

 

 

Para o Sistema de Drenagem do parcelamento, foram adotadas lagoas de detenção internas, a serem 

implantadas na poligonal do parcelamento e lagoas de detenção externas ao parcelamento, essas nos 

pontos de lançamento das duas Subbacias. 

 

O Quadro 88 apresenta os volumes necessários das lagoas. 

 

Quadro 88 – Volumes necessários das lagoas  

SUB-BACIA 

ÁREA 

CONTRIBUINTE 

(ha) 

VOLUME TOTAL 

(m
3
) 

VOLUME – LAGOAS 

INTERNAS (m
3
)  

VOLUME- 

LAGOAS 

EXTERNAS (m
3
) 

1 59,12 19.470 9.970 9.500 

2 206,40 68.000 20.000 48.000 

 

Assim, com vistas à padronização na etapa de estudo de concepção, foram adotados dois tipos de 

lagoas (externas), quanto à dimensão e volume, de acordo com as vazões de entrada, conforme Quadro 

89. 

 

Quadro 89 – Dimensões e volumes das lagoas adotadas 

TIPO ÁREA (m
2
) (*) PROFUNDIDADE ÚTIL (m) VOLUME (m

3
) 

SUB-BACIA 1 7.125 2 9.500 

SUB-BACIA 2 36.000 2 48.000 

(*) Incluída também a área necessária à urbanização das lagoas. 

 

 

8.1.3. Estimativa de vazão de efluentes após a implantação do empreendimento 

 

As vazões totais de efluentes pluviais estimadas na entrada e saída das bacias de contribuição são 

apresentadas no Quadro 90. 
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Quadro 90 – Estimativa de vazões de efluentes pluviais  

SUB-BACIA 

ÁREA DE 

DRENAGEM 

(ha) 

I 

(L/s.ha) 

VAZÃO 

TOTAL DE 

ENTRADA NAS 

BACIAS (L/s) 

ESPECÍFICA 

MÁXIMA 

(L/s.ha) 

TOTAL DE 

LANÇAMENTO (L/s) 

1 59,12 367 15.188 24,4 1.443 

2 206,40 318 45.945 24,4 5.036 

 

 

8.1.4. Avaliação das possibilidades 

 

A avaliação das possibilidades de disposição final dos efluentes pluviais foi realizada a partir da 

perspectiva da sustentabilidade ambiental das estruturas previstas. 

 

O Itapoã apresenta rede de drenagem existente em condições de recebimento da vazão efluente da 

Subbacia 1 do ITAPOÃ PARQUE, uma vez que o seu dimensionamento considerou a 

impermeabilização com ocupação urbana de sua área de contribuição. 

No caso, a implantação de lagoa de detenção a montante do lançamento na rede de drenagem existente 

possibilita a diminuição da vazão, representando condições de maior favorabilidade para a interligação 

no Sistema de Drenagem existente da cidade Itapoã. 

 

As condições topográficas da Subbacia 2, por sua vez, requer o lançamento no ribeirão Sobradinho, que 

é o corpo hídrico mais próximo à essa subbacia do parcelamento. 

 

Dado o atendimento à vazão específica máxima estabelecida pela ADASA, consequentemente, 

considera-se que o lançamento no corpo hídrico atende à critérios socioambientais, conforme 

apresentado a seguir. 

 

Do ponto de vista ambiental, de acordo com os critérios e procedimentos definidos na Resolução da 

ADASA nº 009, de 08 de abril de 2011, para outorga de direito de uso de recursos hídricos para 

lançamento de águas pluviais em corpos de água de domínio do Distrito Federal, deve-se evitar a 

transferência dos impactos para jusante do ponto de lançamento por meio da implantação de 

reservatórios de quantidade e quantidade. 
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O reservatório quantitativo preconizado na Resolução tem como objetivo principal reter determinado 

volume de água originado pelo escoamento superficial, reduzindo as vazões de pico e retardando o 

escoamento das águas pluviais provenientes de impermeabilização do solo, de forma a amenizar 

possíveis impactos no corpo hídrico receptor. Para tal, foi estabelecido que a vazão específica de 

lançamento, consequente da impermeabilização da superfície, deverá ser inferior ou igual a 24,4 l/s.ha, 

valor correspondente à vazão de pré-desenvolvimento do DF, segundo estudo hidrológico realizado 

pela ADASA. 

 

Da mesma forma, o reservatório de qualidade supracitado possui o objetivo principal de reduzir a carga 

poluente a ser lançada no corpo hídrico receptor, por meio da detenção da água pluvial e sedimentação 

de sedimentos e poluentes. 

 

Por conseguinte, atendendo aos critérios estabelecidos pelo PDDU-DF e pela ADASA, para o 

empreendimento habitacional ITAPOÃ PARQUE está prevista a implantação de bacias de quantidade e 

qualidade (em um único módulo) a fim de armazenar os efluentes pluviais de cada bacia de 

contribuição e reduzir os impactos do desenvolvimento urbano no ciclo hidrológico. Em decorrência da 

implantação destas lagoas, do amortecimento do pico de chuva e regularização da vazão antes dos 

lançamentos, seja em rede de drenagem existente ou no curso d’água, conclui-se que não será 

necessária uma avaliação hidrológica do corpo receptor de águas pluviais, denominado ribeirão 

Sobradinho. 

 

No aspecto social, a previsão de técnicas simplificadas de manutenção das bacias possibilita o controle 

de zoonoses e a manutenção da eficiência de funcionamento das lagoas. 

 

Para o volume calculado das lagoas internas ao parcelamento serão adotados 4 tipos de dispositivos de 

infiltração artificiais e mecanismos de infiltração natural no solo, com distribuição das unidades em 

todo o parcelamento contemplando: 

 recargas artificiais por meio de caixas de concreto para amortecimento das vazões, seguidos 

de dispositivos de infiltração, a serem localizadas nos lotes institucionais, comerciais, de 

equipamentos públicos (Tomo IV); 

 lagoas de detenção nas áreas verdes (Planta Detalhe das Lagoas e do Gradeamento, Tomo 

V); 

 lagoas de detenção no Parque Urbano, paralelo à DF -001 (Planta Detalhe das Lagoas e do 

Gradeamento, Tomo V). 



314 

 

Figura 79 – Dispositivo de armazenamento. 

Fonte: Ecotech Ambiental, 2012. 

 

 
Figura 80 – Dispositivo de infiltração. 

Fonte: Ecotech Ambiental, 2012. 
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8.1.5. Outorga prévia 

 

O lançamento dos efluentes pluviais supracitados está condicionado à Outorga Prévia de Lançamento 

de Águas Pluviais em Corpos Hídricos Superficiais, a qual será requerida e obtida antes da implantação 

do empreendimento.  

 

8.1.6. Concepção das alternativas de drenagem pluvial 

 

Para realizar o estudo das alternativas de concepção do sistema de drenagem pluvial para o 

parcelamento ITAPOÃ PARQUE foram considerados como fatores limitantes: 

 A vazão específica de até 24,4 L/s.ha para os corpos receptores do DF, a qual limita o número 

de lançamentos, uma vez que a área disponível no empreendimento para a implantação das 

bacias de detenção, seguidas de dissipadores de energia, é limitada; 

 Capacidade do Sistema de Drenagem existente da cidade Itapoã, notadamente da rede de 

drenagem localizada na Subbacia 1.  

 

A rede de drenagem existente e o ribeirão Sobradinho, próximo ao parcelamento constam no Tomo V 

(Planta de Localização da rede de drenagem existente e do corpo receptor). 

 

a) Soluções comuns aos cenários 

 

Para todas as alternativas, haja vista os aspectos e condições previamente estabelecidas, considera-se 

que o escoamento superficial se dará pela sarjeta e pelas galerias, conjugado com dispositivos de 

amortecimento de vazão seguidos de infiltração natural no solo, localizados na poligonal do 

parcelamento. 

 

A implantação de rede de drenagem, bocas de lobo e poços de visita destinará o afluente pluvial para os 

reservatórios de detenção externos à poligonal, para cada uma das Subbacias 1 e 2. 

 

Cada reservatório conterá 2 (dois) módulos conjugados – ambos com finalidade de controle 

quantitativo e qualitativo. 
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Para o efluente da Subbacia 1, após o amortecimento da vazão no reservatório, é feito o lançamento na 

rede de drenagem existente. 

 

Para o efluente da Subbacia 2, após o amortecimento da vazão no reservatório, é feito o lançamento no 

ribeirão Sobradinho, por meio de dissipadores de energia. 

 

Medidas de retenção de resíduos sólidos 

 

Nos reservatórios de detenção, externos à poligonal do parcelamento, para a retenção de resíduos 

sólidos foi adotado gradeamento na entrada da descarga de fundo das bacias e no vertedouro destas. Os 

resíduos retidos deverão ter limpeza periódica, a cargo da NOVACAP, que já vem realizando tal 

procedimento nas bacias implantadas no DF. O detalhamento típico destas estruturas está constante no 

Tomo V (Planta do Detalhe das Lagoas e do Gradeamento). 

 

Os dispositivos de retenção individuais, a serem localizados nos lotes, também contarão com 

gradeamento, conforme apresentado no detalhe típico. 

 

Dissipadores de energia 

 

Considerando a elevada solicitação das estruturas por parte das forças dinâmicas e turbulências da água 

pluvial afluente, estão previstos dissipadores do tipo impacto nas entradas das bacias de detenção e nos 

respectivos lançamentos. O detalhamento típico destas estruturas está constante no Tomo V (Planta do 

Arranjo Geral do Dissipador). 

 

8.1.7. Estudos de alternativas de concepção – cenários simulados  

 

A indisponibilidade de área para a implantação de lagoas e a topografia do terreno foram 

condicionantes para a escolha das alternativas de concepção. Assim, foram adotados também 

dispositivos para retenções nos lotes e lagoas em áreas verdes e no Parque Urbano. 

 

Através dos parâmetros citados anteriormente foram efetuadas estimativas de vazões para as 

alternativas do número de lançamentos a serem implantados, seja para interligação na rede de 

drenagem existente, seja para lançamento no ribeirão Sobradinho. 
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No que se refere às lagoas ou bacias de detenção, foram adotadas 2 tipos de bacias padronizadas, 

conforme apresentado no item 8.1.2 - Parâmetros de projeto, letra “g”. Ressalta-se que será garantido o 

lançamento de todas as lagoas com a vazão específica máxima de 24,4 L/s.ha, conforme preconizado 

pela Resolução da ADASA 09/2011, a partir dos cálculos hidráulicos a serem efetuados na fase de 

projeto executivo.  

 

A distância ao corpo receptor, além da topografia do terreno e indisponibilidade de área permitem 

apenas a indicação de um único cenário para o Sistema de Drenagem Pluvial do parcelamento. 

Assim, para as redes de drenagem projetadas para o cenário 01, Subbacia 1, é prevista a interligação de 

descarga das bacias de detenção na rede de drenagem existente, correspondendo ao lançamento de nº 1. 

 

Para as redes de drenagem projetadas para o cenário 01, Subbacia 2, é previsto um único lançamento, 

com um conjunto de lagoas de detenção de qualidade e quantidade.  

 

Esta concepção priorizou a proposta de utilização de reservatório de detenção para amortecer o pico da 

vazão à jusante, procurando manter as condições de vazão naturais na área desenvolvida.  

 

A previsão de lagoas de detenção baseou-se na perspectiva da redução dos impactos hidrológicos 

negativos nos corpos hídricos receptores e manutenção das características hidráulicas destes, ao reduzir 

as vazões de lançamento.  

 

Esta alternativa é efetiva e de baixo custo no controle do pico de cheias, reduzindo a frequência de 

ocorrência de inundações com potencial erosivo a jusante. Detalhes dos pontos de lançamento e das 

bacias de detenção deste cenário podem ser obtidos no Quadro 91 e no Tomo V (Planta de 

implantação da Alternativa 1). 

 

Quadro 91 – Parâmetros adotados para estimativas de vazão dos lançamentos da Alternativa 1 

Lançamento 
Área 

(ha) 

Vazões 
Bacia de 

quantidade 

Bacia de 

qualidade 

Coordenadas Entrada 

da bacia 

(l/s) 

Lançamento 

(l/s) 

Volume 

adotado (m³) 

Volume 

adotado (m³) 

1 59,12 15.188 1.443 4.750 4.750 E = 171816.10 N = 8240321.98 

2 206,4 45.945 5.036 24.000 24.000 E = 171530.92 N = 8240275.21 
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8.1.8. Análise e discussões das alternativas propostas  

 

Partindo do pressuposto que a alternativa proposta leva em consideração que a futura urbanização 

causará impactos na elevação da vazão de pico, buscou-se sanar os problemas de drenagem, por meio 

do amortecimento e retardamento da vazão de cheia por meio da adoção dos reservatórios de detenção. 

 

Enfatiza-se que a alternativa está em consonância com os preceitos do Plano Diretor de Drenagem 

Urbana (PDDU) e da Resolução ADASA nº 09/2011, atendendo ao limite de vazão específica de 

lançamento de 24,4 L/s.ha e minimizando o impacto hidrológico da redução da capacidade de 

armazenamento natural da bacia hidrográfica. 

 

A alternativa foi proposta em razão da disponibilidade de área, do traçado da rede de drenagem, do 

Sistema de Drenagem existente e em função do projeto de urbanismo e da taxa de escoamento exigida 

no Plano Diretor de Drenagem.  

 

É importante observar que o volume amortecido pelas bacias de detenção será escoado lentamente, 

durante várias horas após a passagem do pico de vazão.  

 

 

 Manifestação da NOVACAP 

 

 Carta Consulta:  

 

a) em 09/04/2013 foi encaminha a Carta – CE-036-13-220_80 pela JC Gontijo (Tomo IV), por 

meio da qual foi solicitada manifestação da NOVACAP quanto à existência de interferência 

de sistema de drenagem pluvial existente ou projetado por esta com a poligonal do 

parcelamento. 
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b) em 04/09/2013 foi encaminhada a Carta – CE-140-13-220_80 pela JC Gontijo (Tomo IV), 

por meio da qual foi solicitada anuência da NOVACAP para interligação da rede que está 

sendo projetada para o parcelamento na rede existente do Itapoã (parcelamento já 

implantado e em regularização), quanto à área contribuinte de 59,1 ha, ou seja, parte da área 

total do parcelamento, devido às condições topográficas do terreno que configuram um 

divisor de águas. Nesta Carta, ainda, é informado que será projetada uma bacia de detenção 

para um volume de 9.500 m³ no local indicado pela NOVACAP na consulta de interferência 

INTERF. N° 97/13 - NOVACAP.  

 

 Carta Resposta: 

 

a) a NOVACAP se manifestou em 14/05/2013 em resposta à Carta – CE-036-13-220_80 - JC 

Gontijo, por meio do documento INTERF. N° 97/13 (Tomo IV), em que informou que 

havia interferência “com a previsão da bacia detenção que faz parte do sistema de drenagem 

pluvial projetado”. 

b) em 09/09/2013 a NOVACAP em resposta à Carta – CE-140-13-220_80 - JC Gontijo, por 

meio de Despacho (Tomo IV), concedeu anuência para interligação do sistema de drenagem 

pluvial projetado para parcelamento referente à área de contribuinte de 59,1 ha, desde que 

“sejam mantidos os dados de vazão (1.400 l/s) de saída da última lagoa de detenção a ser 

projetada dentro do parcelamento, com volume de 9.500 m³, e a interligação seja feita no 

PV existente n° 39-2”. 

 

 
 

 Manifestação da CAESB (sobre sistema de drenagem pluvial) 

 

 

 Carta Consulta:  

 

a) em 09/04/2013 foi encaminha a Carta – CE-055-13-220_80 pela JC Gontijo (Tomo IV), por 

meio da qual foi solicitada manifestação da CAESB quanto à viabilidade de atendimento da 

população estimada para o parcelamento com sistema de abastecimento de água e sistema 

de esgotamento sanitário. 
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 Carta Resposta: 

a) a CAESB se manifestou em 20/06/2013, por meio da Carta n° 268/2013 – DE/CAESB 

(Tomo IV), em que informou que: 

- Drenagem pluvial: “embora a drenagem pluvial não seja atribuição da CAESB, a 

localização do empreendimento, interferente com a bacia de drenagem do ribeirão 

Cachoeirinha torna necessária uma manifestação da CAESB quanto à interferências 

deste empreendimento para a qualidade de água do manancial. 

A implantação de um parcelamento residencial dentro da bacia de drenagem de um 

manancial de abastecimento não é uma prática recomendável, porém, a presença da área 

de regularização do bairro Itapoã nessa mesma bacia e à jusante da poligonal do Paranoá 

Parque torna necessário que tal postura seja flexibilizada. 

Assim, a CAESB não tem oposição à implantação desse empreendimento dentro da 

bacia de drenagem do ribeirão Cachoeirinha desde que o sistema de drenagem a ser 

apresentado pelo empreendedor direcione toda a água captada na poligonal para cursos 

d’água fora da bacia do ribeirão Cachoeirinha, a fim de não comprometer a qualidade de 

sua água. 

Tal medida também deverá ser acompanhada por ações acessórias que otimizem a 

absorção de água pelo subsolo, como pavimentação porosa e baciões de amortecimento 

de picos de vazão”. 

b) em 25/08/2013 a CAESB se manifestou novamente por meio da Carta n° 452/2013 – 

DE/CAESB (Tomo IV) em que informa: “em sua carta n° 268/2013 – DE/CAESB, a 

CAESB posicionou-se com relação ao lançamento de águas pluviais do empreendimento 

imobiliários “Itapoã Parque” contra qualquer descarga que ocorra dentro da bacia de 

drenagem da captação do córrego Cachoeirinha, que atualmente abastece a toda a cidade 

do Paranoá. Tal recomendação deve-se à necessidade de preservar os mananciais de 

água existentes na região, dado o grande aumento da demanda. 

Através do Ofício datado de 13/09/2013, o empreendedor apresenta como alternativa à 

descarga das águas superficiais coletadas dentro da bacia de drenagem do córrego, o 

encaminhamento desse fluxo ao sistema de drenagem do Bairro Itapoã, que lança seus 

efluentes no córrego Cachoeirinha, porém à jusante da captação da CAESB e, portanto, 

fora da área de proteção de manancial. 

Como o empreendedor apresenta justificativas e a concordância da concessionária dos 

serviços de drenagem (NOVACAP), que afirma que o sistema existente é capaz de 
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admitir o novo aporte, consideramos a configuração apresentada aceitável no que diz 

respeito aos impactos no manancial de abastecimento. 

Dessa forma, não há objeção à configuração do sistema de drenagem superficial 

proposta para o Itapoã Parque, sendo considerados mitigados os eventuais impactos que 

seriam gerados no manancial de abastecimento “Cachoeirinha””. 

 

 

8.2. Abastecimento de Água 

Foram utilizadas como diretrizes para elaboração deste estudo, quando pertinentes, as seguintes normas 

da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

 ABNT NBR 12211:1992 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de 

água; 

 ABNT NBR 12212:2006 - Poço tubular – Projeto de poço tubular para captação de água 

subterrânea; 

 ABNT NBR 12213:1992 - Projeto de captação de água de superfície para abastecimento;  

 ABNT NBR 12214:1992 - Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento 

público; 

 ABNT NBR 12215:1991 - Projeto de adutora de água para abastecimento público; 

 ABNT NBR 12218:1994 - Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento 

Público. 

 

8.2.1. Sistema de Abastecimento de Água 

 

Sistema de distribuição atual 

O Distrito Federal é abastecido por cinco grandes sistemas produtores: Brazlândia, Torto/Santa Maria, 

Sobradinho/Planaltina, Descoberto e São Sebastião. Esse conjunto de sistemas produziu, no ano de 

2011, um volume anual equivalente a 234.901.805 m³, abastecendo 2.606.416 habitantes, segundo o 

Relatório SiÁgua, 2012. A produção total de água pelos sistemas de captação superficial e por poços 

tubulares profundos foi de 7.499,4 L/s. 

 

O Sistema Santa Maria/Torto é o segundo maior produtor do DF e abastece as RAs de Brasília, 

Paranoá, Cruzeiro, Lago Sul (SMUDB – Mansões Urbanas Dom Bosco), e Lago Norte (incluindo a 

Vila Varjão), havendo, ainda, outros 3 pequenos mananciais, responsáveis por um reforço na vazão 

produzida: Taquari, Cachoeirinha e Cabeça de Veado. 
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O ribeirão Santa Maria localiza-se na bacia hidrográfica do rio Paranoá e está nos limites do Parque 

Nacional de Brasília. As suas águas têm apresentado qualidade satisfatória, excetuando-se a presença 

eventual de algas.  

 

Com referência a estrutura dos barramentos, o ribeirão Santa Maria possui barragem de acumulação e o 

Torto, de elevação de nível. 

 

O Taquari abastece somente uma parcela da RA do Paranoá e constitui-se de duas barragens de nível.  

 

O Cachoeirinha, juntamente com reforço do Santa Maria/Torto, completa o abastecimento do Paranoá, 

sendo a captação realizada por meio de uma barragem de elevação de nível. A qualidade dessas águas 

captadas é satisfatória, porém apresenta problemas de elevada turbidez quando da ocorrência de 

períodos de chuvas. O manancial Cabeça de Veado abastece parte da RA do Lago Sul e possui quatro 

barragens de nível, sendo três captações por gravidade e uma por recalque. Como esse subsistema é 

insuficiente para abastecer plenamente as áreas do Lago Sul e SMUDB, há complementação com água 

proveniente do Santa Maria/Torto, que por sua vez, recebe auxílio, sistematicamente, do sistema 

Descoberto. 

 

As águas do sistema Santa Maria/Torto são tratadas na ETA Brasília por processo convencional, a qual 

está em operação desde 1967 e que, após diversas reformas, possui uma capacidade nominal de 2.800 

L/s e vazão média atual de 1806,90 l/s (SIÁGUA, 2012). 

 

A CAESB concluiu as obras de ampliação e reforma da ETA Brasília, que compreenderam a 

implantação do processo de flotação, que deverá solucionar o tratamento da água, quando do aporte de 

algas. 

 

As ETAs do Paranoá e do Lago Sul tratam as águas captadas no Cachoeirinha e Cabeça de Veado 1, 2, 

3 e 4, respectivamente. O processo utilizado na ETA Paranoá é o convencional, enquanto a filtração 

direta é aplicada na ETA Cabeça de Veado no Lago Sul. Por outro lado, as águas captadas no Taquari 

são tratadas por uma Unidade de Tratamento Simplificado - UTS, que devido a problemas existentes 

em épocas de grande pluviometria, será substituída por uma ETA com processo de filtração ascendente. 
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O sistema existente, operado e mantido pela CAESB, mais próximo do parcelamento de solo em 

epígrafe é o que atende a cidade do Paranoá, por meio das captações Santa Maria/Torto e dos pequenos 

mananciais Cachoeirinha e Taquari. 

 

O sistema Rio Descoberto é integrado ao de Santa Maria/Torto, complementando a área de influência 

deste por meio de adutora reversível, localizada paralelamente à via Estrada Parque Taguatinga 

(EPTG).  

 

Além dos sistemas existentes mencionados, estão previstos incrementos na vazão de abastecimento de 

água no DF e região do entorno por meio da implantação de novos sistemas. Os sistemas com potencial 

de atendimento à área em estudo estão descritos no item a seguir. 

 

Sistemas produtores de água previstos 

O Plano Diretor de Água e Esgotos (PLD, 2000) objetivou a criação de um instrumento de 

planejamento a fim de garantir as condições adequadas para o abastecimento de água e para o 

esgotamento sanitário das 19 Regiões Administrativas (RA) do Distrito Federal até o Ano 2030. O 

cenário temporal deste Plano Diretor foi dividido, para estudos, em: 

 Ano 2000: que corresponde à situação atual dos sistemas existentes; 

 Anos 2010, 2020 e 2030: que correspondem às evoluções previstas para situação atual. 

 

Dentre as alternativas de produção de água bruta e de tratamento sanitário consideradas no PLD (2000), 

concluiu-se que a Alternativa 11 apresentou as melhores condições para o atendimento das 

condicionantes impostas pelo Plano Diretor, conforme exemplificado no Tomo V (Alternativa 11 do 

Plano Diretor de Água e Esgoto). 

 

Dentre os projetos de captação previstos nessa Alternativa, estão: 

 Rio da Palma – Local 7, com uma produção total de água bruta de 1.063 l/s (a implantar em 

Etapa Única, com início de operação programado para o início do Ano 2013); 

 Rio do Sal – Local 8A, com uma produção total de água bruta de 1.129 l/s (a implantar em 

Etapa Única, com início de operação programado para o início do Ano 2009); 

 Rio Areias – Local 11 / Lago Corumbá IV, com uma produção total de água bruta de 3.107 l/s 

(a implantar em Etapa Única, com início de operação também programado para o início do Ano 

2009); 
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 Rio São Bartolomeu – Local 13 / BR 251 (antiga DF-18), com uma produção total de água bruta 

de 3.060 l/s (a implantar em Três Etapas, com a Primeira Etapa tendo início de operação 

programado para o início do Ano 2006). 

 

Dentre os mananciais citados, a CAESB priorizou a implantação das captações no Lago Corumbá IV e 

no rio São Bartolomeu, os quais, no presente momento, ainda não estão finalizados. No ano de 2005, 

levando em consideração as premissas do PLD (2000), foram realizados estudos intitulados 

“Complementação e adequação do Plano Diretor de Água e Esgotos do Distrito Federal - 2000”, 

contemplando estudos de viabilidade e projeto básico para ampliação do sistema de abastecimento de 

água para o Distrito Federal e municípios do entorno, a partir desses mananciais. 

 

Os trabalhos foram contratados contemplando três fases distintas. O objeto da primeira fase do trabalho 

foi a atualização do PLD – 2000, incluindo a complementação, adequação e extensão, para contemplar 

seis municípios do entorno (Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Santo 

Antônio do Descoberto e Valparaíso). Assim, na primeira fase, foram selecionadas e propostas as 

soluções mais adequadas para o abastecimento integrado do DF e entorno, com etapas otimizadas ao 

longo do período de planejamento com horizonte até o ano 2040. 

 

Na segunda fase, foi realizado o Estudo de Viabilidade para ampliação dos sistemas, particularmente os 

de produção, com ênfase aos que prevêem captação no Reservatório da UHE Corumbá IV e no Rio São 

Bartolomeu, o qual tinha a captação prevista nesse afluente do lago Paranoá. 

 

Na terceira etapa, foram elaborados os projetos básicos dos componentes para cada sistema de 

produção e para as interligações à distribuição, inclusive as necessárias para o Sistema Corumbá IV. 

Este sistema, quando projetado, deverá ser integrado aos sistemas existentes nas localidades de 

Luziânia, Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás e Novo Gama, todas localizadas no Estado de Goiás.  

 

Atualmente, a alternativa original de captação no Rio São Bartolomeu foi otimizada, passando-a ao 

Lago Paranoá, sendo a alternativa para atendimento ao DF denominada Sistema Paranoá. 

 

Conforme planta constante no Tomo V (Planta do Arranjo Geral do Sistema Paranoá), o ITAPOÃ 

PARQUE está localizado na área de influência do manancial Paranoá, o que potencializa a 

probabilidade de abastecimento da área por este sistema. Da mesma maneira, a implantação do 

Subsistema Bananal pela CAESB também se posiciona como alternativa para suprir a demanda de 

abastecimento, conforme plantas constantes no Tomo V (Planta do Arranjo Geral do Sistema Paranoá e 

Planta do Arranjo Geral do Subsistema Bananal). 
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O Sistema Produtor Corumbá foi planejado pela CAESB e SANEAGO a fim de reforçar o sistema de 

abastecimento de água do sul do Distrito Federal e Entorno, sendo a captação de água bruta realizada 

em um braço do rio Alagado do reservatório da Barragem Corumbá IV, em Goiás. Por conseguinte, o 

tratamento será efetuado na Estação de Tratamento de Água (ETA) Valparaíso – a qual recalca a água 

para o reservatório de Santa Maria. A capacidade de produção será ampliada conforme as etapas de 

implantação do mesmo, como apresentado a seguir: 

 1ª Etapa – vazão de produção de 1,4 m³/s: 

 2ª Etapa – vazão de produção de 2,8 m³/s; 

 3ª Etapa – vazão de produção de 5,6 m³/s. 

 

O Subsistema Bananal apresenta vazão captável máxima de 750 L/s, e mínima de 500 L/s (Projeto 

Básico do Subsistema do Ribeirão Bananal, empresa Csaneo). A implantação deste visa reforçar o 

Sistema Santa Maria/Torto, o qual terá vazão máxima produzida, incluindo o aproveitamento do 

ribeirão Bananal, equivalente a 2,8 m³/s, correspondente à atual capacidade nominal da Estação de 

Tratamento de Água (ETA) Brasília. 

 

O Sistema Paranoá planejado terá capacidade para produzir até 2,8 m³/s de água tratada, a qual será 

tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Paranoá. O Quadro 92 apresenta as vazões de 

produção dos sistemas produtores previstos: 

 

Quadro 92 – Vazões de produção dos sistemas produtores previstos 

Sistema produtor Etapas de implantação 
Vazão de produção 

destinada ao DF (l/s) 
Situação a implantar 

Subsistema Bananal Única etapa 500 A licitar em 2013 

Sistema Paranoá 
1ª etapa 2.100 A licitar em 2013 

2ª etapa 700 Licitação futura 

Sistema Corumbá 
1ª etapa 1.400 

Obras de captação, estação 

elevatória e da adutora em 

andamento; ETA 

Valparaíso a iniciar em 

maio/2013 

2ª etapa 760 Licitação futura 

Total de incremento de vazão – 1ª etapa 4.000 - 

Total de incremento de vazão – 2ª etapa 1.460 - 

Total geral 5.460 - 
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8.2.2. Parâmetros de projeto 

O número de unidades multifamiliares, de equipamentos públicos urbanos, lotes comerciais e 

institucionais, bem como a população, foi obtido com base no Estudo Preliminar Urbanístico do 

ITAPOÃ PARQUE, que adotou a densidade de 3,37 habitantes por unidade residencial, baseada no 

Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS. 

 

Para a definição, entretanto, das vazões do Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário foi adotada a resposta à carta consulta encaminhada à CAESB, Carta nº 378/2013 – 

DE/CAESB, que definiu a densidade de 3,50 habitantes por unidade residencial, além de outros 

parâmetros. 

 

Os coeficientes de consumo médio per capita de produção e geração adotados foram definidos, 

portanto, pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. 

 

a) População de projeto 

A população total estimada para o empreendimento equivale a 42.392 habitantes, correspondente à 

ocupação de 12.112 unidades multifamiliares, tendo por base a densidade estabelecida pela CAESB. 

Enfatiza-se que a densidade habitacional adotada para o local corresponde à capacidade do 

empreendimento, o que dispensa a projeção populacional para o dimensionamento dos sistemas e 

considera um índice de atendimento de 100% da população. 

 

b) Demanda per capita 

Foi considerado um consumo per capita de produção de 160 L/hab.dia e de consumo per capita efetivo 

igual a 120 L/hab.dia, para a população das unidades multifamiliares, conforme definido pela CAESB.  

 

Para os equipamentos urbanos, adotaram-se as vazões de consumo estabelecidas no Caderno de 

Encargos para Obras de Esgotamento Sanitário – Versão 01 (CAESB, 2009), obtidas em função da 

micromedição da concessionária. O Caderno de Encargos estabelece a vazão média específica de 0,3 

l/s/ha para os lotes não constantes do Quadro 93, destinados a áreas especiais, institucionais e demais 

equipamentos urbanos. 
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Quadro 93 – Vazões para os equipamentos urbanos 

TIPO DE UTILIZAÇÃO VAZÃO DE ÁGUA (L/s) 

Delegacia de Polícia 0,056 

Administração Regional 0,146 

Supermercado 0,395 

Igreja 0,096 

Centro de Desenvolvimento Regional 0,066 

Agência bancária 2,025 

Posto Policial 0,056 

Quartel Militar 0,961 

Jardim de Infância 0,110 

Ensino Fundamental e Segundo Grau 0,275 

Posto de Saúde e Casa de Saúde 0,444 

Banca de Jornal 0,005 

Balcão de Atendimento 0,005 

Posto de Lavagem e Lubrificação 0,150 

Concessionárias de telefonia 0,330 

CAESB 0,223 

CEB 0,223 

Correios e Telégrafos 0,111 

 

c) Coeficientes de correção da vazão 

Conforme definição da CAESB e da ABNT NBR 12.218/1994 - Projeto de Rede de Distribuição de 

Água para Abastecimento Público, foram adotados os seguintes coeficientes para a determinação das 

vazões máximas horária e diária do parcelamento: 

 Coeficiente do dia de maior consumo: k1 = 1,2 e; 

 Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,5. 

 

d) Vazão de explotação  

A vazão máxima para explotação por poços tubulares profundos é dada pela fórmula: 

 

Qpoços= q x A 
 

Onde: 

Qpoços – vazão máxima para explotação por poços tubulares profundos (L/h); 

q – vazão específica máxima para explotação por poços tubulares profundos (L/h/km²); 

A – área do parcelamento (km²). 
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Ao considerar uma disponibilidade hídrica mais restritiva, de 20 horas, têm-se:  

 

Qd24 horas = Qd20 horas x 24 

20 

 

e) Vazões de projeto 

Com os parâmetros determinados no item anterior, estimou-se a demanda para todo o loteamento. As 

vazões calculadas para a população de projeto são resultantes da aplicação da fórmula abaixo, que 

considera a hora de maior consumo do dia de maior consumo: 

 

Qh = k1.k2.P.q + (A.t.k1.k2) + (QEPC.k1.k2) 

86400 

 

Onde: 

Qh – vazão máxima horária (L/s); 

P – população residencial multifamiliar (hab); 

q – consumo per capita (L/hab.dia); 

k1 – coeficiente do dia de maior consumo; 

k2 – coeficiente da hora de maior consumo; 

A – área destinada a Comércio, Equipamentos Públicos, lotes institucionais e áreas especiais (ha); 

t – taxa específica (l/s.ha); 

QEPC – vazão específica por equipamento público. 

 

Dessa forma: 

Vazão do dia de maior consumo (Qd) 
Qd = Qh 

K2 

Vazão média (Qm) 
Qm = Qd 

K1 

 

O Quadro 94 a seguir apresenta as vazões demandadas pelo empreendimento, considerando o 

atendimento definitivo das unidades habitacionais. 
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Quadro 94 – Vazões de água potável para habitações multifamiliares  

Tipo de 

habitação 

Nº de 

unidades 

Taxa de 

ocupação 

(hab/un) 

População total 

(hab) 

Consumo 

per capita 

(l/hab.dia) 

Vazão (l/s) 

Máxima 

horária 

Máxima 

diária 
Média 

Multifamiliar 12.112 3,50 42.392 160 141,31 94,20 78,50 

 

Para os equipamentos públicos urbanos e comunitários e lotes comerciais, o Quadro 96 e o Quadro 

95, respectivamente, apresentam as vazões de consumo. 

 

O Quadro 97, a seguir, apresenta as vazões demandadas para os lotes institucionais e o Quadro 98 as 

vazões para os demais lotes comerciais e industriais. 
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Quadro 95 – Vazões de água dos lotes comerciais 

Quadra 
N

o
 de 

Lotes 

Largura 

(m) 

Comprimento 

(m) 
Área (m

2
) 

Tx. Ocup. 

(%) 

Tx. 

Perm. 

(%) 

CfA 

Básico 

N
o
 de 

Pav. 

Área Construção  

Máxima (m
2
)* 

Vazão 

Máxima 

Horária - 

Qh (L/s) 

Vazão 

Máxima 

Diária - 

Qd (L/s) 

Vazão 

Média - 

Qm (L/s) 

QE 1 2 62,50 35,00 2.187,50 45% 15% 1 2 1.968,75 0,11 0,07 0,06 

QE 2 2 62,50 35,00 2.187,50 45% 15% 1 2 1.968,75 0,11 0,07 0,06 

QE 2 1 125,00 110,85 13.856,25 45% 15% 1 2 12.470,63 0,67 0,45 0,37 

QC 1 4 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,04 0,03 0,02 

QC 1 1 45,00 35,00 1.575,00 45% 15% 1 2 1.417,50 0,08 0,05 0,04 

QC 2 4 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,04 0,03 0,02 

QC 2 1 45,00 35,00 1.575,00 45% 15% 1 2 1.417,50 0,08 0,05 0,04 

QC 3 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,04 0,03 0,02 

QC 3 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,08 0,05 0,04 

QC 4 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,04 0,03 0,02 

QC 4 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,08 0,05 0,04 

QC 5 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,04 0,03 0,02 

QC 5 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,08 0,05 0,04 

QC 6 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,04 0,03 0,02 

QC 6 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,08 0,05 0,04 

QC 7 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,04 0,03 0,02 

QC 7 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,08 0,05 0,04 

QC 8 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,04 0,03 0,02 

QC 8 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,08 0,05 0,04 

QC 9 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,04 0,03 0,02 

QC 9 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,08 0,05 0,04 

QC 10 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,04 0,03 0,02 

QC 10 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,08 0,05 0,04 

TOTAL 2,05 1,37 1,14 
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Quadro 96 – Vazões de água dos lotes destinados a equipamentos públicos urbanos e comunitários 

Quadra Tipo de EP 
N

o
 de 

Lotes 
Área (m

2
) 

Tx. 

Ocup. 

(%) 

CfA 

Básico 

N
o
 de 

Pav. 

Área Construção 

Máxima (m
2
)** 

Vazão 

Máxima 

Horária - 

Qh (L/s) 

Vazão 

Máxima 

Diária - 

Qd (L/s) 

Vazão 

Média - Qm 

(L/s) 

QE 1 CEU com COSE 1 46.455,95 75% 1 4 46.455,95 2,51 1,67 1,39 

QE 1 CAESB 1 150,00 75% 1 4 150,00 0,223 0,15 0,12 

QE 1 Escola Classe 1 8.025,00 75% 1 4 8.025,00 0,275 0,18 0,15 

QE 1 Centro de Ensino Fundamental 1 9.031,25 75% 1 4 9.031,25 0,275 0,18 0,15 

QE 1 Complexo de Saúde 1 16.250,00 75% 1 4 16.250,00 0,444 0,30 0,25 

QE 1 Cozinha Comunitária 1 1.950,00 75% 1 4 1.950,00 0,11 0,07 0,06 

QE 1 Centro Convivência do Idoso 1 625,00 75% 1 4 625,00 0,066 0,04 0,04 

QC 1 Casa-lar 1 1.680,00 75% 1 4 1.680,00 0,09 0,06 0,05 

QE 2 Conselho Tutelar 1 625,00 75% 1 4 625,00 0,066 0,04 0,04 

QE 2 CREAS 1 1.950,00 75% 1 4 1.950,00 0,11 0,07 0,06 

QC 2 CRAS 1 1.680,00 75% 1 4 1.680,00 0,09 0,06 0,05 

QE 3 Centro Ensino Infantil 1 3.090,00 75% 1 4 3.090,00 0,11 0,07 0,06 

QE 4 Centro Ensino Médio 1 9.012,50 75% 1 4 9.012,50 0,275 0,18 0,15 

QE 5 Centro Ensino Médio 1 9.012,50 75% 1 4 9.012,50 0,275 0,18 0,15 

QE 6 Centro Ensino Infantil 1 3.090,00 75% 1 4 3.090,00 0,11 0,07 0,06 

QE 7 Centro Educacional 1 9.012,50 75% 1 4 9.012,50 0,275 0,18 0,15 

QE 8 Escola Classe 1 9.012,50 75% 1 4 9.012,50 0,275 0,18 0,15 

QE 9 Centro Educacional 1 9.012,50 75% 1 4 9.012,50 0,275 0,18 0,15 

QE 9 Clínica da Família 1 17.314,50 75% 1 4 17.314,50 0,444 0,30 0,25 

QE 10 Escola Classe 1 9.012,50 75% 1 4 9.012,50 0,275 0,18 0,15 

QE 10 Centro de Ensino Médio 1 11.155,00 75% 1 4 11.155,00 0,275 0,18 0,15 

QE 10 Centro de Ensino Fundamental 1 10.961,00 75% 1 4 10.961,00 0,275 0,18 0,15 

QE 10 CEB 1 5.480,50 75% 1 4 5.480,50 0,223 0,15 0,12 

QE 10 CAESB 1 5.480,50 75% 1 4 5.480,50 0,223 0,15 0,12 
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Quadra Tipo de EP 
N

o
 de 

Lotes 
Área (m

2
) 

Tx. 

Ocup. 

(%) 

CfA 

Básico 

N
o
 de 

Pav. 

Área Construção 

Máxima (m
2
)** 

Vazão 

Máxima 

Horária - 

Qh (L/s) 

Vazão 

Máxima 

Diária - 

Qd (L/s) 

Vazão 

Média - Qm 

(L/s) 

QCI 3 Terminal de Ônibus 1 29.727,82 75% 1 4 29.727,82 1,61 1,07 0,89 

TOTAL 9,16 6,11 5,09 

 

Quadro 97 – Vazões de água do lote institucional 

Quadra Institucional N
o
 de Lotes Área (m

2
) 

Tx. Ocup. 

(%) 

CfA 

Básico 

N
o
 de 

Pav. 

Área Construção 

Máxima (m
2
)** 

Vazão 

Máxima 

Horária - 

Qh (L/s) 

Vazão 

Máxima 

Diária - 

Qd (L/s) 

Vazão 

Média - Qm 

(L/s) 

QE 1 Provavelmente SESC 1 20.250,00 75% 1 4 20.250,00 1,09 0,73 0,61 

 

Quadro 98 – Vazões de água: lotes de comércio e indústria 

Quadra No de Lotes Largura (m) Comprimento (m) Área (m
2
) 

Vazão Máxima 

Horária - Qh (L/s) 

Vazão Máxima 

Diária - Qd (L/s) 

Vazão Média - 

Qm (L/s) 

QC 1 3 89,75 75,55 6.780,91 0,37 0,24 0,20 

QC 1 1 61,95 75,55 6.360,88 0,34 0,23 0,19 

QCI 1 4 24 35 840 0,05 0,03 0,03 

QCI 2 3 24 35 840 0,05 0,03 0,03 

QCI 1 2 27,55 35 964,25 0,05 0,03 0,03 

QCI 2 1 25,1 35 878,5 0,05 0,03 0,03 

QCI 2 4 89,75 75,55 6.780,61 0,37 0,24 0,20 

TOTAL 22.566,65 1,22 0,81 0,68 
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O Quadro 99 apresenta as vazões totais. 

 

Quadro 99 – Vazões totais de água 

Item Discriminação 
Vazão Máxima 

Horária - Qh (L/s) 

Vazão Máxima 

Diária - Qd (L/s) 

Vazão Média - 

Qm (L/s) 

1 Lotes Residenciais Multifamiliares 141,31 94,20 78,50 

2 Lotes Comerciais 2,05 1,37 1,14 

3 Equipamentos Públicos 9,16 6,11 5,09 

4 Lotes Institucionais 1,09 0,73 0,61 

5 Comércio e Indústria 1,22 0,81 0,68 

TOTAL 154,84 103,22 86,02 

 

f) Etapas de implantação do parcelamento 

O abastecimento de água do parcelamento será constituído de duas fases: a fase provisória que abrange 

as etapas de 1 a 4 referentes às unidades multifamiliares; e a fase definitiva que contempla todas as 

demandas incluindo EPC, áreas especiais, dentre outras. Quanto às etapas de ocupação do 

parcelamento, os prazos estimados para as habitações multifamiliares estão definidos no Quadro 100, 

sendo que estimativa de entrega de todas as unidades é para o ano de 2016. 

 

Quadro 100 – Cronograma de entrega das unidades multifamiliares 

Etapas 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

TOTAL 
8 meses 12 meses 18 meses 24 meses 

Nº de unidades – Trecho 1 600 1.200 2.400 3.768 7.968 

População – Trecho 1 2.100 4.200 8.400 13.188 27.888 

Nº de unidades – Trecho 2 400 800 1.600 1.344 4.144 

População – Trecho 2 1.400 2.800 5.600 4.704 14.504 

Nº de unidades total 1.000 2.000 4.000 5.112 12.112 

População Total 3.500 7.000 14.000 17.892 42.392 

População Total (%) 8,26 24,77 57,79 100,00 100,00 

 

O Quadro 101 apresenta as demandas de consumo das habitações multifamiliares por etapas de 

ocupação. Para tal, foram considerados os regimes de 24 horas de funcionamento do Sistema de 

Abastecimento de Água e um consumo per capita de produção de 160 L/hab.dia. 
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Quadro 101 – Vazões de água das habitações multifamiliares por etapas de ocupação 

Vazão (l/s) 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

8 meses 12 meses 18 meses 24 meses 

Vazão Máxima Horária 11,67 35,00 81,67 141,31 

Vazão Máxima Diária 7,78 23,33 54,44 94,20 

Vazão Média 6,48 19,44 45,37 78,50 

 

8.2.3. Avaliação das possibilidades de abastecimento de água 

A avaliação das possibilidades de abastecimento de água foi realizada a partir da perspectiva da 

disponibilidade hídrica superficial e subterrânea da área do empreendimento e dos sistemas produtores 

existentes e em fase de implantação no DF. 

 

Portanto, as alternativas propostas nos cenários a seguir, consideram as possibilidades de captação 

subterrânea e abastecimento por sistemas produtores do DF. 

 

8.2.4. Concepção das alternativas para abastecimento de água 

Dentre as possibilidades encontradas, são propostas alternativas para abastecimento de água do 

ITAPOÃ PARQUE, as quais consideram duas fases para o abastecimento, a fase provisória e a fase 

definitiva. 

 

A fase provisória corresponde ao atendimento exclusivo de habitações multifamiliares, o que equivale a 

12.112 unidades habitacionais e a uma população de 42.392 habitantes; enquanto a definitiva engloba 

toda e qualquer área do empreendimento, inclusive os EPC, áreas especiais, comerciais, institucionais e 

industriais. 

 

 Cenário 1  Interligação aos Sistemas Produtores existentes que atendem a cidade Paranoá 

Atualmente a cidade do Paranoá é abastecida por três Sistemas Produtores Santa Maria/Torto, 

Cachoeirinha e Taquari, que serão os cenários para abastecimento. 

 

O Cachoeirinha localiza-se na bacia hidrográfica do São Bartolomeu e sua área da bacia de captação é 

igual a 9,2 km². Encontra-se na Unidade de Conservação – APA São Bartolomeu e na Área de Proteção 

de Mananciais – APM Cachoeirinha. 
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Abastece a cidade Paranoá, com captação em barragem de nível, com vazão de 29,1 L/s, segundo o 

Siágua (2012). O tratamento da água é efetuado na Estação de Tratamento de Água – ETA PRN.001, 

localizada na cidade, com tratamento convencional, vazão nominal de 60 L/s e vazão efetiva de 

tratamento igual a 28,6 L/s (SIÁGUA, 2012), sendo a água encaminhada ao Reservatório - 

RAP.PRN.002, com capacidade de 5.000 m³ para distribuição a toda a área atualmente ocupada na 

cidade do Paranoá e Itapoã. 

 

Este manancial apresenta o problema de elevada turbidez em períodos de chuva, que exige, neste 

período, a retirada de sua operação, fato que foi agravado com a ocupação do Itapoã (ARIS e ARINE 

Itapoã) em sua bacia de contribuição. 

 

O Taquari localiza-se na bacia hidrográfica do rio Paranoá e sua área da Bacia de Captação é igual a 

5,4 km². Encontra-se na Unidade de Conservação - APA Lago Paranoá, APA Planalto Central e na 

Área de Proteção de Mananciais – APM Taquari. 

 

Abastece a cidade Paranoá, com captação em duas barragens de nível - CAP.TQR.001 e 

CAP.TQR.002, com vazão 4,8L/s, segundo o Siágua (2012). O tratamento da água é efetuado na 

Unidade de Tratamento Simplificado - UTS.TQR.001, com vazão nominal de 16 L/s e vazão efetiva de 

tratamento igual a 4,8 L/s (SIÁGUA, 2012).  

 

O Sistema Santa Maria/Torto complementa a vazão de produção da cidade Paranoá, com 

encaminhamento ao Reservatório - RAP.PRN.002. 

 

Para o cenário 1, o abastecimento, captação e tratamento de água para o empreendimento seria atendido 

por esse sistema, gerenciado pela CAESB.  

 

Quanto à reservação, está prevista a implantação de um centro de reservação na poligonal do 

empreendimento, para atendimento de todo o setor, com capacidade total 3.000 m³, conforme solicitado 

pela CAESB por meio da Carta n° 268/2013 – DE/CAESB. 

 

 Cenário 2  Interligação aos Sistemas existentes que atendem a cidade Paranoá, com 

reforço pelo Subsistema Bananal 

A CAESB está elaborando a licitação do Subsistema Bananal cujas obras têm previsão de conclusão no 

ano 2015. 
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O aproveitamento do ribeirão Bananal como fonte complementar de água bruta para o DF foi 

concebido de modo a integrar-se ao Sistema Santa Maria/Torto, existente, reforçando-o com uma vazão 

adicional máxima de 750 L/s, e assim, regularizando a oferta total de água desse Sistema em 2.800 L/s, 

compatível com a capacidade da Estação de Tratamento de Água - ETA-Brasília. 

 

A vazão captável varia entre um máximo de 750,00 L/s nos meses de novembro a maio, e um mínimo 

de 500,00 L/s no mês de setembro. O ponto de implantação das estruturas de captação localiza-se ao 

longo da Estrada EPIA, na altura da ponte sobre o ribeirão Bananal. Pode-se adotar o ponto de 

confluência do ribeirão Bananal com o ribeirão Acampamento como referência, nas coordenadas 

geográficas de 15
o 

43’ 41,52” de latitude Sul e 47
o 

54’ 35,96” de longitude Oeste. Esse ponto é distante 

cerca de 8,00 km da Rodoviária do Plano Piloto. 

 

O subsistema Bananal, portanto, possibilitará maior oferta de água no Sistema Santa Maria/Torto a 

curto prazo, sendo as obras a serem executadas uma captação a fio-d’água, constituída de canal com 

estrutura de gabiões revestidos com argamassa ou concreto, uma Estação Elevatória EAB-RB1, situada 

na margem esquerda do ribeirão Bananal, junto à Captação, destinada a recalcar a água bruta captada 

para a caixa de entrada do Desarenador (Caixa de Areia), situada na área da Elevatória de Água Bruta 

Nº 02 (EAB-RB2) e a interligação à Adutora Torto/Santa Maria que se destina à ETA Brasília. 

 

 Cenário 3  Abastecimento por poços tubulares profundos 

Para o cenário 3, o abastecimento provisório exclusivo das 12.112 habitações multifamiliares seria 

efetuado de maneira integrada por meio de captação subterrânea dentro da poligonal do 

empreendimento, inclusive com um centro de reservação nesta poligonal, com capacidade total 3.000 

m³, correspondente a 1/3 do consumo diário. 

 

Para o atendimento da etapa provisória, considerando que o sistema por poços tubulares profundos se 

trataria de um sistema de implantação recente, foi adotado o consumo per capita de produção igual a 

150 L/hab.dia. O horizonte de projeto para essa etapa é de apenas dois anos. 

 

As vazões demandadas para este abastecimento provisório, com regime de funcionamento dos poços 

tubulares profundos de 20 horas/dia são apresentadas no Quadro 102. 
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Quadro 102 – Demanda das habitações multifamiliares para etapa provisória (20 horas/dia de funcionamento) 

Vazão (l/s) 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

8 meses 12 meses 18 meses 24 meses 

Vazão Máxima Horária 13,13 39,38 91,88 158,97 

Vazão Máxima Diária 8,75 26,25 61,25 105,98 

Vazão Média 7,29 21,88 51,04 88,32 

 

Com base nas características do meio físico da ADA do empreendimento, conforme consta no item 

6.4.1, o subsistema R3/Q3 apresenta importância hidrogeológica relativa local muito alta, com média de 

vazões de 12.500 L/h, conforme Mapa do Domínio Fraturado no território do Distrito Federal 

(ADASA/PGIRH, 2012). A Resolução 001/2011, da ADASA, apresenta a estimativa de uma reserva 

explotável de 851.307.116 m³/ano para os aquíferos fraturados, resultando que uma vazão explotada de 

até 69.864 L/h.km² (19,41 L/s.km²) não seria prejudicial ao aquífero. 

 

Assim, para efeito de estimativa, considerando-se apenas a área da poligonal do empreendimento, de 

250 ha (2,50 km²) seria possível a explotação total no empreendimento de 48,53 L/s e a implantação de 

cerca de 14 poços profundos em face da capacidade do aquífero, conforme Quadro 103. Considerando 

o regime de 20 horas de funcionamento, este valor corresponde a 45,79% da vazão total demandada 

para o abastecimento provisório de 105,98 L/s. 

 

Quadro 103 – Estimativa da vazão explotável para etapa provisória na poligonal do parcelamento 

ÁREA DO 

PARCELAMENTO (ha) 
Qd (L/s) N (h/dia) Qmp (L/s) 

QUANTIDADE 

DE POÇOS 

250 51,4 20 3,49 14 

 

Onde: 

Qd – vazão máxima diária para 20 horas de funcionamento do sistema de produção; 

Qmp – vazão média de produção para o Subsistema R3/Q3 do Sistema Paranoá; 

N – número de horas por dia para funcionamento dos poços. 

 

Para o atendimento do empreendimento até o ano 2016, quando está prevista a entrega de 12.112 

unidades multifamiliares, equivalente à população de 42.392 habitantes, o sistema de poços tubulares 

profundos apresenta capacidade de produção de 45,79% da vazão demandada - equivalente a 48,53 L/s. 

Por conseguinte, a vazão sobressalente à capacidade desse sistema independente, de 57,45 L/s , será 

obtida com a contribuição da área do Ministério do Exército, próxima ao parcelamento, sendo a área 

necessária, complementarmente à sua poligonal, igual a 296 ha (2,96 km
2
). 
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Enfatiza-se que a produção hídrica dos poços tubulares profundos será direcionada para um 

reservatório central, onde receberá tratamento simplificado, a ser implantado na poligonal do 

empreendimento, na sua cota de terreno mais elevada. Este reservatório conterá duas células conectadas 

com capacidade de 1.500 m³ cada, a fim de atender a 100% da população do empreendimento e todos 

os demais lotes de equipamentos públicos urbanos, lotes comerciais, institucionais, industriais e as 

áreas especiais. 

 

A perfuração dos poços dependerá de anuência da ADASA por meio de outorga de captação 

subterrânea e deverá receber tratamento simplificado. Da mesma forma, no sentido de assegurar a 

viabilidade da opção considera-se como compulsório a realização de ensaio de bombeamento por 24 

horas para verificação da vazão de explotação e das características hidrodinâmicas dos aquíferos. Para a 

primeira etapa de implantação do sistema, recomenda-se a perfuração dos poços segundo a demanda 

necessária, acompanhada de monitoramento quali-quantitativo (medições de vazão disponível e de 

nível do lençol freático) para a análise comportamental do aquífero. 

 

 Cenário 4  Interligação ao Sistema Paranoá 

Na fase definitiva, a configuração para o abastecimento do empreendimento será pelo novo Sistema 

Produtor Paranoá, com a vazão de 103,22 L/s, com consumo per capita efetivo de 160 L/hab.dia, 

ocasião em que haverá a desativação dos poços existentes e a unidade de tratamento simplificado.  

 

Assim, para o cenário 4 está previsto o atendimento integral pelo Sistema Paranoá, a ser implantado 

pela CAESB. Conforme citado no item 8.2.1- Sistema de Abastecimento de Água, segundo o PLD 

(2000), a água captada no Sistema Paranoá será tratada na ETA Paranoá, que ficará localizada próxima 

à rodovia DF-001, a cerca de 3 km ao sul do lago Paranoá.  

 

Da ETA Paranoá, a água será aduzida ao Centro de Reservação - RAP.PRN.002 existente, que atende a  

cidade, por meio da elevatória EAT AD-07 e adutora por recalque, AD-07. 

 

Atualmente existe na área do RAP-PR2 um único reservatório, de concreto armado, com volume de 

5.000 m³, que abastece as redes da região conhecida como Paranoá. Está prevista para esse Centro de 

Reservação, a implantação da Elevatória de Água Tratada EAT-09 e dois reservatórios metálicos 

circulares, em duas etapas de obras, cada um com capacidade de 5.000 m
3
, totalizando 10.000 m

3
.  

 

Deste centro de reservação, as águas serão encaminhadas aos reservatórios a serem implantados na 

poligonal do empreendimento, de capacidade total 3.000 m
3
. 
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8.2.5. Análises e discussões das alternativas propostas 

Segundo informado pela CAESB, o atual sistema produtor da cidade Paranoá se encontra com a 

capacidade comprometida, não tendo disponibilidade para atendimento à demanda exigida para a fase 

provisória do empreendimento. Desta maneira, o cenário 1 torna-se inviável para implementação. 

 

O reforço pelo novo Subsistema Bananal ao Sistema Santa Maria/Torto tem por finalidade suprir a 

demanda da população existente do Distrito Federal, o que torna o cenário 2 inviável para 

implementação, observando-se que a CAESB, na carta nº 268/2013-DE/CAESB, de 20/06/2013, 

definiu como sistema produtor provisório a explotação por poços tubulares profundos, que deverá 

abastecer o empreendimento até que o Sistema Produtor Paranoá entre em operação. 

 

Paralelamente, ainda de acordo com a CAESB, o Sistema Paranoá ainda encontra-se em fase de 

licenciamento ambiental e, embora já haja recursos disponíveis para a sua implantação, a sua entrada 

em operação se dará em meados do ano 2015. Dessa forma, por não apresentar possibilidade para 

atendimento imediato, o cenário 4 se apresenta inviável para abastecer o ITAPOÃ PARQUE. 

 

Por conseguinte, o cenário 3 adota um subsistema independente de captação por poços profundos para 

a fase provisória, sendo a alternativa viável. Na fase definitiva, considera-se a entrada em 

funcionamento do Sistema Paranoá, com interligação ao sistema da cidade, o que permitirá desativar os 

poços. Diante deste contexto o presente estudo considera viável tecnicamente a adoção do cenário 3 

como opção de abastecimento do empreendimento em estudo.  

 

Salienta-se que a execução dos poços tubulares profundos está condicionada a obtenção de Outorga 

Prévia de Direito de Uso de Água Subterrânea, a qual será requerida e obtida antes da implantação do 

empreendimento. Caberá ao empreendedor, quando do desenvolvimento do projeto executivo do 

sistema de abastecimento de água, a ser desenvolvido em consonância com as exigências e normativas 

da CAESB, apresentar informações complementares de dimensionamento, período de alcance, 

características técnicas e demais peças técnicas necessárias à implantação do sistema de abastecimento 

apontado no cenário adotado, observando ainda, quando pertinentes, as normativas da ABNT 

inicialmente citadas neste tópico. 
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Cabe ressaltar, que já foi obtida um outorga prévia para perfuração de um poço tubular profundo, 

visando à realização de ensaio de bombeamento para obtenção da vazão disponível e assim verificar 

com maior precisão o quantitativo de poços a serem perfurados para atendimento provisório do 

parcelamento. A referida outorga foi concedida pela ADASA por meio do Despacho/SRH n° 157, de 

17 de maio de 2013, cujo extrato de outorga foi publicado na Seção III do DODF n° 106, de 23 de maio 

de 2013 (Tomo IV). 

 

 Manifestação da CAESB 

 

 Carta Consulta: 

a) em 09/04/2013 foi encaminha a Carta – CE-055-13-220_80 pela JC Gontijo (Tomo IV), por 

meio da qual foi solicitada manifestação da CAESB quanto à viabilidade de atendimento da 

população estimada para o parcelamento com sistema de abastecimento de água e sistema de 

esgotamento sanitário. 

 Carta Resposta: 

a) a CAESB se manifestou em 20/06/2013, por meio da Carta n° 268/2013 – DE/CAESB 

(Tomo IV), em que informou que: 

- Abastecimento de água: “devido aos novos empreendimentos imobiliários criados nos 

últimos anos, os atuais sistemas que abastecem a região do Paranoá não tem condições de 

abastecer a uma população adicional de tal monta. Essa nova população deverá ser atendida 

pelo futuro Sistema Produtor Paranoá, cuja entrada em funcionamento é prevista para 

meados de 2015. 

Como, pelo cronograma de implantação do empreendimento, prevê-se a entrega de um 

substancial número de unidades habitacionais ainda em 2014, essas unidades iniciais 

deverão ser atendidas por um sistema independente de poços profundos, a ser implantado 

pelo empreendedor e que deverão operar até a entrada em funcionamento do Sistema 

Produtor Paranoá.  

Para otimização da produção de água nesse período inicial, recomenda-se ainda a previsão 

de implantação de um centro de reservação de água com capacidade para 1/3 do consumo 

diário, específico para o atendimento a esse empreendimento e que deverá ser aproveitado 

na operação definitiva de todo o sistema”. 
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8.3. Esgotamento Sanitário 

O presente tópico apresenta uma análise preliminar para a implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário para o ITAPOÃ PARQUE. Foram utilizadas como diretrizes para elaboração deste estudo, 

quando pertinentes, as seguintes normas da ABNT: 

 ABNT NBR 12207:1992 - Projeto de interceptores de esgoto sanitário – Procedimento; 

 ABNT NBR 12208:1992 - Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário – Procedimento; 

 ABNT NBR 12209:1992 - Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário – 

Procedimento; 

 ABNT NBR 9648:1986 - Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário – Procedimento; 

 ABNT NBR 9649:1986 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento; 

 ABNT NBR 9814:1987 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento. 

 

8.3.1. Sistemas de esgotamento sanitário existentes 

O Plano Diretor de Água e Esgotos – PLD (2000), elaborado pela CAESB, dividiu a área do Distrito 

Federal em 5 bacias de esgotamento sanitário a fim de estabelecer novas diretrizes para os serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e controle da poluição hídrica para o Distrito Federal, 

conforme apresentado no Quadro 104. 

 

Quadro 104 – Divisão geral das bacias de esgotamento sanitário 

Bacia hidrográfica principal Bacia de esgotamento sanitário 

Paranoá 
Paranoá Sul 

Paranoá Norte 

São Bartolomeu 

Mestre D’Armas 

Pipiripau 

Sobradinho 

Taboca 

Santana 

Papuda 

Descoberto 

Chapadinha 

Pedras 

Melchior 

Ponte Alta/Alagado 
Ponte Alta 

Alagado 

Maranhão Contagem 

Fonte: Plano Diretor de Água e Esgotos do Distrito Federal – PDL (2000). 
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O ITAPOÃ PARQUE está inserido na bacia do rio São Bartolomeu, conforme designa o Plano Diretor 

de Água e Esgotos do Distrito Federal – PLD (2000), o qual apresenta uma subdivisão baseada no 

antigo Mapa Hidrográfico do DF (2006). 

 

O sistema de esgotamento sanitário existente mais próximo ao ITAPOÃ PARQUE é o da cidade 

Paranoá. O Quadro 105, extraído do PLD (2000), apresenta as ETEs existentes na bacia do rio São 

Bartolomeu, na qual a ETE Paranoá estava inserida, de acordo com o antigo Mapa Hidrográfico. 

 

Quadro 105 – Bacia do rio São Bartolomeu 

SISTEMA LOCALIDADES ATENDIDAS CORPO RECEPTOR 

ETE Sobradinho Sobradinho (inclusive Expansões) Ribeirão Sobradinho 

ETE Vale do Amanhecer Vale do Amanhecer, em Planaltina Rio São Bartolomeu 

ETE Planaltina Planaltina Ribeirão Mestre D' Armas 

ETE Paranoá Paranoá Rio Paranoá 

ETE São Sebastião São Sebastião Rio S. Antônio da Papuda 

Fonte: Plano Diretor de Água e Esgotos – PLD (2000). 

 

Na bacia do rio São Bartolomeu, o sistema de esgotamento mais próximo ao parcelamento é o Sistema 

Paranoá, descrito a seguir: 

 

 Sistema ETE PARANOÁ 

O sistema de esgotamento sanitário da Região Administrativa do Paranoá é caracterizado por um único 

plano de escoamento, que abrange a zona urbana consolidada e conduz os efluentes líquidos após 

tratamento para jusante do lago Paranoá. 

 

A disposição topográfica local proporciona a operação do sistema de esgotamento somente por 

gravidade, sendo constituído de rede coletora condominial, dois interceptores, uma Estação de 

Tratamento e um emissário final. 

 

Os efluentes da Estação de Tratamento são dispostos no rio Paranoá, em local a jusante da barragem, 

minimizando o aporte de cargas poluidoras no lago Paranoá. 

 

O rio Paranoá é afluente do rio São Bartolomeu pela sua margem esquerda, onde está presente a APA 

São Bartolomeu. 
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O Quadro 106 apresenta as características da ETE Paranoá: 

 

Quadro 106 – Características da ETE Paranoá 

ETE 
Descrição do 

Sistema 
Corpo Receptor 

Vazão (l/s) 

Média 

Anual 
Capacidade Nominal 

Capacidade 

Disponível 

Paranoá RAFA + LAT + ES Rio Paranoá 63,13 112 48,87 

Fonte: CAESB, 2012 

 

Onde: 

RAFA: Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente; 

LAT: Lagoa de Alta Taxa; e 

ES: Escoamento Superficial. 

 

8.3.2. Parâmetros de projeto 

 

a) População de projeto 

O número de unidades multifamiliares, de equipamentos públicos urbanos, lotes comerciais e 

institucionais, bem como a população, foi obtido com base no Estudo Preliminar Urbanístico do 

ITAPOÃ PARQUE, que adotou a densidade de 3,37 habitantes por unidade residencial, baseada no 

Plano Distrital de Habitação de Interesse Social - PLANDHIS. 

 

Para a definição, entretanto, das vazões do Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário foi adotada a resposta à carta consulta encaminhada à CAESB, que definiu a densidade de 

3,50 habitantes por unidade residencial, além de outros parâmetros, na Carta nº 378/2013 – 

DE/CAESB. 

 

Os coeficientes de consumo médio per capita de produção e geração adotados foram definidos, 

portanto, pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. 

 

b) Etapas de implantação do parcelamento 

O Sistema de Esgotamento Sanitário do parcelamento será constituído de duas fases: a fase provisória 

que abrange as etapas de 1 a 4 referentes às unidades multifamiliares; e a fase definitiva que contempla 

todas as demandas incluindo EPC, áreas especiais, dentre outras. Quanto às etapas de ocupação do 

parcelamento, os prazos estimados para as habitações multifamiliares estão definidos no Quadro 107. 
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A norma NBR 9.649/1986 estabelece como sendo a população inicial de projeto, a população a ser 

atendida no ano de início de operação do empreendimento. O presente estudo considerou o cronograma 

de entrega das unidades multifamiliares para a definição da população inicial, conforme apresentado no 

Quadro 107. 

 

Quadro 107 – Cronograma de entrega das unidades multifamiliares 

Etapas 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

TOTAL 
8 meses 12 meses 18 meses 24 meses 

Nº de unidades – Trecho 1 600 1.200 2.400 3.768 7.968 

População – Trecho 1 2.100 4.200 8.400 13.188 27.888 

Nº de unidades – Trecho 2 400 800 1.600 1.344 4.144 

População – Trecho 2 1.400 2.800 5.600 4.704 14.504 

Nº de unidades total 1.000 2.000 4.000 5.112 12.112 

População Total 3.500 7.000 14.000 17.892 42.392 

População Total (%) 8,26 24,77 57,79 100,00 100,00 

 

c) Contribuição per capita de esgoto 

O consumo per capita de esgotos foi estabelecido pela CAESB, que indicou consumo efetivo de água 

igual a 120 L/hab.dia. O coeficiente de retorno adotado foi de 0,8. 

 

d) Coeficiente de máxima vazão diária e máxima vazão horária 

Conforme a Norma ABNT NBR 12.218/1994 - Projeto de Rede de Distribuição de Água para 

Abastecimento Público e definição da CAESB, foram adotados os seguintes coeficientes para a 

determinação das vazões máxima horária e máxima diária do parcelamento: 

 Coeficiente do dia de maior consumo: k1 = 1,2 e; 

 Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,5. 

 

e) Taxa de contribuição de infiltração 

A taxa de contribuição de infiltração foi definida pela CAESB, conforme disposto no Quadro 108. 

 

Quadro 108 – Coeficientes de infiltração 

TIPO DE COLETOR COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO 

Rede Pública 0,2 l/s/km 

Interceptor e emissário 0,1 l/s/km 
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f) Demais Parâmetros 

 Taxa específica média para áreas especiais: 0,3 l/s.ha; 

 Coeficiente de rugosidade de Manning: 0,013; 

 Coeficiente de vazão mínima (k3) : 0,5; 

 Diâmetro mínimo da rede coletora: 150 mm; 

 Declividade mínima: 0,005m/m; 

 Lâmina máxima: 60% (DN 100 mm) / 75% (DN≥ 150 mm); 

 Tensão trativa mínima: 1,0 Pa; 

 Vazão mínima de cálculo: 1,5 l/s; 

 Recobrimento mínimo para rede em vias públicas: 0,9m; 

 Recobrimento mínimo para rede em passeio ou áreas verdes: 0,6m; 

 Taxa de perdas físicas: 25%. 

 

g) Material a ser utilizado 

A rede coletora do tipo pública será executada em tubulação de junta elástica para esgotos, com 

diâmetro mínimo de 150 mm e os materiais apresentados no quadro abaixo. 

 

Quadro 109 – Material da Tubulação 

TIPO DE REDE MATERIAL DA TUBULAÇÃO 

Rede Pública   400mm PVC reforçado 

Rede Pública  > 400mm PVC reforçado ou tubo de concreto armado 

Linha de recalque Ferro fundido ou polietileno de alta densidade – PEAD 

 

Os poços de visita (PV) serão locados com distância máxima entre os mesmos de 80 metros, conforme 

orientação da CAESB. Os PV com profundidade menor ou igual a 1,20 m, locados no passeio, serão 

substituídos por caixas de passagem (CP) 60 de concreto simples; e os localizados na rua, serão 

substituídos por Caixas de Passagem Armadas (CPA), 60, em concreto armado. 

 

h) Vazões 

As vazões calculadas para a população de projeto são o resultado da aplicação da fórmula abaixo, que 

considera a hora de maior consumo do dia de maior consumo e vazão de infiltração. 

 

Qh = k1.k2.P.q.c + (A.t.k1.k2.c) + (Q1.k1.k2.c) 

86400 
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Onde: 

Qh: vazão máxima horária (L/s); 

P: população residencial unifamiliar (hab); 

q: consumo per capita (L/hab.dia); 

k1: coeficiente do dia de maior consumo; 

k2: coeficiente da hora de maior consumo; 

c: coeficiente de retorno; 

A: área destinada a Comércio e Equipamentos Públicos (ha); 

T: taxa específica (l/s.ha); 

Q1: vazão específica por equipamento público, áreas especiais, industriais e institucionais. 

 

Dessa forma: 

 

Vazão do dia de maior consumo (Qd) 
Qd = Qh 

k2 

Vazão média (Qm) 
Qm = Qd 

k1 

 

A vazão de infiltração é dada pela expressão: 

 

Qinf = qinf x L 

 

Onde: 

qinf: taxa de infiltração (L/s.km); 

L: comprimento do trecho (km). 

 

Quadro 110 – Consumo de esgotos para habitações multifamiliares  

Nº de habitações 

multifamiliares 

Taxa de ocupação (hab 

/UH) (Ref.: CAESB) 

População 

(hab) 

Vazão Máxima 

Horária – Qh (L/s) 

Vazão Máxima 

Diária – Qd (L/s) 

Vazão Média - 

Qm (L/s) 

12.112 3,5 42.392 84,78 56,52 47,10 

 

Para os lotes comerciais, o Quadro 111 apresenta as vazões de consumo; o Quadro 112, as vazões 

para os equipamentos públicos comunitários; o Quadro 113, a vazão de esgotos para o lote 

institucional e o Quadro 114 para os demais lotes de comércio e indústrias. 
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Quadro 111 – Vazões de esgotos – lotes comerciais 

Quadra 
N

o
 de 

Lotes 
Largura (m) 

Comprimento 

(m) 
Área (m

2
) 

Tx. Ocup. 

(%) 

Tx. 

Perm. 

(%) 

CfA 

Básico 

N
o
 de 

Pav. 

Área 

Construção 

Máxima (m
2
) 

Vazão 

Máxima 

Horária - 

Qh (L/s) 

Vazão 

Máxima 

Diária - 

Qd (L/s) 

Vazão 

Média - 

Qm 

(L/s) 

QE 1 2 62,50 35,00 2.187,50 45% 15% 1 2 1.968,75 0,09 0,06 0,05 

QE 2 2 62,50 35,00 2.187,50 45% 15% 1 2 1.968,75 0,09 0,06 0,05 

QE 2 1 125,00 110,85 13.856,25 45% 15% 1 2 12.470,63 0,54 0,36 0,30 

QC 1 4 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,03 0,02 0,02 

QC 1 1 45,00 35,00 1.575,00 45% 15% 1 2 1.417,50 0,06 0,04 0,03 

QC 2 4 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,03 0,02 0,02 

QC 2 1 45,00 35,00 1.575,00 45% 15% 1 2 1.417,50 0,06 0,04 0,03 

QC 3 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,03 0,02 0,02 

QC 3 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,06 0,04 0,03 

QC 4 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,03 0,02 0,02 

QC 4 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,06 0,04 0,03 

QC 5 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,03 0,02 0,02 

QC 5 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,06 0,04 0,03 

QC 6 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,03 0,02 0,02 

QC 6 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,06 0,04 0,03 

QC 7 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,03 0,02 0,02 

QC 7 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,06 0,04 0,03 

QC 8 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,03 0,02 0,02 

QC 8 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,06 0,04 0,03 

QC 9 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,03 0,02 0,02 

QC 9 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,06 0,04 0,03 

QC 10 6 24,00 35,00 840,00 45% 15% 1 2 756,00 0,03 0,02 0,02 

QC 10 1 44,60 35,00 1.561,00 45% 15% 1 2 1.404,90 0,06 0,04 0,03 

TOTAL 1,64 1,10 0,91 
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Quadro 112 – Vazões de esgotos – equipamentos públicos urbanos e comunitários 

Quadra Tipo de EP 
N

o
 de 

Lotes 
Área (m

2
) 

Tx. 

Ocup. 

(%) 

CfA 

Básico 

N
o
 de 

Pav. 

Área Construção 

Máxima (m
2
) 

Vazão 

Máxima 

Horária - 

Qh (L/s) 

Vazão 

Máxima 

Diária - 

Qd (L/s) 

Vazão 

Média - 

Qm (L/s) 

QE 1 CEU com COSE (*) 1 46.455,95 75% 1 4 46.455,95 2,01 1,34 1,11 

QE 1 CAESB 1 150,00 75% 1 4 150,00 0,1784 0,12 0,10 

QE 1 Escola Classe 1 8.025,00 75% 1 4 8.025,00 0,22 0,15 0,12 

QE 1 Centro de Ensino Fundamental 1 9.031,25 75% 1 4 9.031,25 0,22 0,15 0,12 

QE 1 Complexo de Saúde 1 16.250,00 75% 1 4 16.250,00 0,3552 0,24 0,20 

QE 1 Cozinha Comunitária (*) 1 1.950,00 75% 1 4 1.950,00 0,08 0,06 0,05 

QE 1 Centro Convivência do Idoso 1 625,00 75% 1 4 625,00 0,0528 0,04 0,03 

QC 1 Casa-lar (*) 1 1.680,00 75% 1 4 1.680,00 0,07 0,05 0,04 

QE 2 Conselho Tutelar 1 625,00 75% 1 4 625,00 0,0528 0,04 0,03 

QE 2 CREAS (*) 1 1.950,00 75% 1 4 1.950,00 0,08 0,06 0,05 

QC 2 CRAS (*) 1 1.680,00 75% 1 4 1.680,00 0,07 0,05 0,04 

QE 3 Centro Ensino Infantil 1 3.090,00 75% 1 4 3.090,00 0,088 0,06 0,05 

QE 4 Centro Ensino Médio 1 9.012,50 75% 1 4 9.012,50 0,22 0,15 0,12 

QE 5 Centro Ensino Médio 1 9.012,50 75% 1 4 9.012,50 0,22 0,15 0,12 

QE 6 Centro Ensino Infantil 1 3.090,00 75% 1 4 3.090,00 0,088 0,06 0,05 

QE 7 Centro Educacional 1 9.012,50 75% 1 4 9.012,50 0,22 0,15 0,12 

QE 8 Escola Classe 1 9.012,50 75% 1 4 9.012,50 0,22 0,15 0,12 

QE 9 Centro Educacional 1 9.012,50 75% 1 4 9.012,50 0,22 0,15 0,12 

QE 9 Clínica da Família 1 17.314,50 75% 1 4 17.314,50 0,3552 0,24 0,20 

QE 10 Escola Classe 1 9.012,50 75% 1 4 9.012,50 0,22 0,15 0,12 

QE 10 Centro de Ensino Médio 1 11.155,00 75% 1 4 11.155,00 0,22 0,15 0,12 

QE 10 Centro de Ensino Fundamental 1 10.961,00 75% 1 4 10.961,00 0,22 0,15 0,12 

QE 10 CEB 1 5.480,50 75% 1 4 5.480,50 0,1784 0,12 0,10 

QE 10 CAESB 1 5.480,50 75% 1 4 5.480,50 0,1784 0,12 0,10 
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Quadra Tipo de EP 
N

o
 de 

Lotes 
Área (m

2
) 

Tx. 

Ocup. 

(%) 

CfA 

Básico 

N
o
 de 

Pav. 

Área Construção 

Máxima (m
2
) 

Vazão 

Máxima 

Horária - 

Qh (L/s) 

Vazão 

Máxima 

Diária - 

Qd (L/s) 

Vazão 

Média - 

Qm (L/s) 

QCI 3 Terminal de Ônibus
1 (*)

 1 29.727,82 75% 1 4 29.727,82 1,28 0,86 0,71 

TOTAL 7,33 4,89 4,07 

 

Quadro 113 – Vazões de esgotos – lote institucional 

Quadra Institucional 
N

o
 de 

Lotes 
Área (m

2
) 

Tx. 

Ocup. 

(%) 

CfA 

Básico 

N
o
 de 

Pav. 

Área Construção 

Máxima (m
2
) 

Vazão 

Máxima 

Horária - 

Qh (L/s) 

Vazão 

Máxima 

Diária - 

Qd (L/s) 

Vazão 

Média - 

Qm (L/s) 

QE 1 Provavelmente SESC 1 20.250,00 75% 1 4 20.250,00 0,87 0,58 0,49 

 

Quadro 114 – Vazões de esgotos – lotes comerciais e industriais 

Quadra N
o
 de Lotes Largura (m) 

Comprimento 

(m) 
Área (m

2
) 

Vazão Máxima Horária - 

Qh (L/s) 

Vazão Máxima Diária - 

Qd (L/s) 

Vazão Média - 

Qm (L/s) 

QCI 1 3 89,75 75,55 6.780,91 0,29 0,20 0,16 

QCI 1 1 61,95 75,55 6.360,88 0,27 0,18 0,15 

QCI 1 4 24,00 35,00 840,00 0,04 0,02 0,02 

QCI 2 3 24,00 35,00 840,00 0,04 0,02 0,02 

QCI 1 2 27,55 35,00 964,25 0,04 0,02 0,02 

QCI 2 1 25,10 35,00 878,50 0,04 0,03 0,02 

QCI 2 4 89,75 75,55 6.780,61 0,29 0,20 0,16 

TOTAL 22.566,65 0,97 0,64 0,54 
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A vazão total de esgotos do parcelamento é apresentada no Quadro 115, a seguir. 

 

Quadro 115 – Vazões totais de esgotos 

Item Discriminação 

Vazão 

Máxima 

Horária - 

Qh (L/s) 

Vazão 

Máxima 

Diária - Qd 

(L/s) 

Vazão 

Média - Qm 

(L/s) 

1 Lotes Residenciais Multifamiliares 84,78 56,52 47,10 

2 Lotes Comerciais 1,64 1,10 0,91 

3 Equipamentos Públicos 7,33 4,89 4,07 

4 Lotes Institucionais 0,87 0,58 0,49 

5 Comércio e Indústria 0,97 0,64 0,54 

TOTAL 95,60 63,73 53,11 

 

O Quadro 116 apresenta as vazões de esgotos das habitações multifamiliares por etapas de ocupação. 

 

Quadro 116 – Vazões de esgotos das habitações multifamiliares por etapas de ocupação 

Vazão (l/s) 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

8 meses 12 meses 18 meses 24 meses 

Vazão Máxima Horária 7,00 21,00 49,00 84,78 

Vazão Máxima Diária 4,67 14,00 32,67 56,52 

Vazão Média 3,89 11,67 27,22 47,10 

 

8.3.3. Avaliação das possibilidades 

A avaliação das possibilidades de esgotamento sanitário foi realizada a partir da perspectiva da 

capacidade de atendimento por sistemas de tratamento existentes no DF. 

 

Considerando as vazões produzidas pela população estimada para o empreendimento do porte do 

ITAPOÃ PARQUE, a implantação de sistemas individuais, como fossa séptica, foi considerada 

inviável como alternativa de tratamento. Assim, as alternativas propostas exigem a destinação dos 

esgotos para estação de tratamento de esgoto, contemplando estudos para a implantação de novas 

estações e a possibilidade de destinação de efluentes à estação de tratamento de esgotos existente. 

 

8.3.4. Concepção das alternativas de esgotamento sanitário 

Segundo informado pela CAESB, a estação de tratamento de esgotos Paranoá possui capacidade de 

abarcar os efluentes gerados pelo empreendimento, com a devida ampliação em seu processo de 

tratamento. 
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Diante do exposto, o presente estudo esclarece ser possível o esgotamento sanitário do empreendimento 

mediante a futura interligação ao sistema da CAESB, entretanto, são avaliados sistemas alternativos de 

esgotamento sanitário. 

 

Solução comum a todos os cenários 

Conforme orientação da CAESB, a rede coletora de esgoto a ser executada será do tipo pública, com 

diâmetro mínimo de 150 mm, entretanto, o traçado da rede nas quadras internas obedecerá também às 

prescrições do sistema condominial, que permite a otimização do traçado com implantação de rede em 

fundos de lotes. 

 

As alternativas que se apresentam para o sistema de esgotamento sanitário do parcelamento ITAPOÃ 

PARQUE são: 

 

 Cenário 1  Destinação dos esgotos para a ETE Paranoá 

O sistema proposto para o cenário 1 prevê a destinação e tratamento dos efluentes sanitários gerados no 

ITAPOÃ PARQUE para a ETE Paranoá, . A CAESB, na carta nº 268/2013 apresenta viabilidade para a 

destinação dos esgotos do parcelamento a ETE Paranoá, e informa que a CAESB prevê ampliação da 

referida ETE. 

 

Considerando a possibilidade de ampliação da ETE, as unidades necessárias para interligação neste 

Sistema de Esgotamento são apresentadas no Tomo V (Planta da Alternativa 1 – ETE Paranoá), tendo 

sido prevista a implantação de interceptor até a estação. 

 

 Cenário 2  Destinação dos esgotos para futura ETE  

O sistema proposto para a alternativa 2 consiste na destinação dos efluentes sanitários do ITAPOÃ 

PARQUE para uma futura ETE, a ser implantada com destinação ao ribeirão Sobradinho. 

 

As unidades necessárias para interligação neste Sistema de Esgotamento são apresentadas no Tomo V 

(Planta da Alternativa 2 – ETE futura), tendo sido prevista a implantação de interceptor até a estação. 
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8.3.5. Análise e discussões das alternativas propostas 

Segundo informado pela CAESB, a estação de tratamento de esgotos Paranoá possui capacidade de 

abarcar os efluentes gerados pelo empreendimento, cabendo ao empreendedor a interligação do sistema 

de coleta da área do empreendimento à ETE supra citada, que deverá receber ampliações em seu 

processo de tratamento. 

 

Diante do exposto, o presente estudo esclarece ser possível o esgotamento sanitário do empreendimento 

mediante a futura interligação ao sistema da CAESB. 

 

A alternativa 2 requer maiores custos de investimentos, maior prazo para a implantação e causa novos 

impactos ambientais negativos, quando comparada com a alternativa 1. 

 

Caberá ao empreendedor, quando do desenvolvimento do projeto executivo do sistema de esgotamento 

sanitário, a ser desenvolvido em consonância às exigências e normativas da CAESB, apresentar 

informações complementares de dimensionamento, período de alcance, características técnicas e 

demais peças técnicas necessárias à implantação do sistema a ser implantado, observando ainda, 

quando pertinentes, as normativas da ABNT inicialmente citadas neste tópico. 

 

 Manifestação da CAESB 

 

 Carta Consulta: 

a) em 09/04/2013 foi encaminha a Carta – CE-055-13-220_80 pela JC Gontijo (Tomo IV), por 

meio da qual foi solicitada manifestação da CAESB quanto à viabilidade de atendimento da 

população estimada para o parcelamento com sistema de abastecimento de água e sistema 

de esgotamento sanitário. 

 Carta Resposta: 

a) a CAESB se manifestou em 20/06/2013, por meio da Carta n° 268/2013 – DE/CAESB 

(Tomo IV), em que informou que: 

- Esgotamento sanitário: “para o esgotamento sanitário de toda a região, deverá ser 

implantado um novo interceptor de esgotos, que encaminhará os efluentes para 

tratamento na Estação de Tratamento de Esgotos Paranoá. Encontra-se nos planos da 

CAESB a implantação de uma ampliação dessa unidade de tratamento, de forma que 

possa abarcar a essa nova vazão adicional de esgotos. 



353 

O novo sistema coletor deverá ainda incluir a implantação, pelo empreendedor, de pelo 

menos uma nova estação elevatória de esgotos, a ser implantada em um ponto baixo da 

poligonal desse empreendimento residencial”.  

 

8.4. Resíduos Sólidos 

Segundo pesquisa do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2011, foram 

coletadas em Brasília cerca de 2.033.986 toneladas de resíduos domésticos e públicos (RDO e RPU), 

dos quais 809.569 toneladas eram resíduos domiciliares (RDO) e 11.536 toneladas, oriunda de coleta 

seletiva. 

 

Ainda no mesmo ano de referência, a quantidade de resíduos domésticos coletados per capita 

correspondeu a 0,9 kg/hab/dia; ao considerar os resíduos públicos (RPU) – oriundos da varrição ou 

limpeza de logradouros públicos - a quantidade per capita de resíduo gerado foi de 2,21 kg/hab/dia no 

Distrito Federal. 

 

Considerando a densidade demográfica definida no Estudo Preliminar Urbanístico e no PLANDHIS, de 

3,37 habitantes/unidade habitacional, estima-se que uma unidade habitacional do parcelamento 

ITAPOÃ PARQUE gerará um volume de resíduos domésticos e públicos de, aproximadamente, 7,45 

kg/dia, ou seja, no total serão 90.234 kg/dia, uma vez que o parcelamento possui 12.112 unidades. 

 

Cabe destacar ainda que a média de 2,21 Kg/dia/habitante não considera os resíduos de serviços de 

saúde, de coleta seletiva e de remoção e demolição. Para as áreas de uso misto do parcelamento, assim 

como áreas industriais e institucionais, compostas por grandes geradores, deve-se considerar a 

realização do gerenciamento dos resíduos sólidos. 

 

De acordo com os dados do S.L.U, o volume médio para atendimento pela coleta, tratamento e 

destinação final dos resíduos domiciliares, é menor ou igual a 100 litros ou 30 kg por unidade 

domiciliar por dia, conforme determina o Decreto nº 2.668/74. 

 

Portanto, com base nesta legislação e na estimativa de resíduos sólidos a serem gerados por unidade no 

parcelamento ITAPOÃ PARQUE, que é 7,45 kg/dia, verifica-se que o valor estimado é bem inferior à 

capacidade máxima de atendimento diário da concessionária. 
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 Manifestação do SLU 

 

 Carta Consulta: 

Em 06/05/2013 a JC Gontijo encaminhou ao SLU a carta consulta CE-073-13-220_80 (Tomo 

IV), por meio da qual solicitou manifestação quanto à viabilidade de atendimento no que diz 

respeito à coleta de lixo e varrição de ruas. 

 

 Carta Resposta: 

O SLU se manifestou em 28/05/2013 por meio da Carta n° 42/2013 – DIGER/SLU (Tomo IV), 

informando que: 

- “quando da implantação da coleta seletiva será necessário definição de espaço para 

contêineres com especificação de sua localização para resíduo seco (coleta seletiva) e resíduo 

úmido (coleta convencional), que deverão ser alocados em espaços separados de maneira a 

facilitar a identificação e coleta dos diferentes sistemas de coleta”; 

- “conforme regulamentado pelo Decreto n° 2.668/74, em específico em seu §2°, se encontra 

responsável pelo recolhimento de resíduos em quantidade não superior a 100 (cem) litros ou 30 

(trinta) quilos por unidade imobiliária, quantitativo este que configura a coleta dita como 

“domiciliar”; 

- “é importante informar, que no caso de grandes geradores, ou seja, a produção de resíduos por 

dia seja acima de 100 (cem) litros ou 30 (trinta) quilos, estes são responsáveis pela coleta e o 

transporte dos resíduos até o destino final, de responsabilidade do Governo”; 

- “nas proximidades do parcelamento denominado Itapoã Parque, o SLU realiza a coleta dos 

resíduos domiciliares e comerciais, e podemos afirmar que não haverá impacto significativo 

quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação 

dos resíduos gerados, uma vez que esta Autarquia encontra-se equipada e preparada para 

executar a coleta na área de ocupação prevista dentro da quantidade não superior ao acima 

citado”; 

- “o gerador deverá providenciar por meios próprios, os recipientes necessários ao 

acondicionamento dos resíduos sólidos gerados, observando as características dos resíduos e 

seus quantitativos, assim como as especificações determinadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas para recipientes estacionários”. 
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8.5. Energia Elétrica 

A concessão para distribuição de energia elétrica da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. abrange todo o 

Distrito Federal, com uma área de 5.782,78 km2, dividida em 30 regiões administrativas, ao longo das 

quais estão instaladas as linhas, subestações e redes da empresa. 

O sistema de distribuição da CEB, nas tensões entre 15 e 138 kV, encontra-se interligado com o 

sistema supridor de FURNAS e constitui-se atualmente de 33 subestações, perfazendo a capacidade 

instalada de transformação de 2.136 MVA. 

 

As principais subestações são: Brasília Sul - 345/138 kV, Brasília Geral – 230/34,5 kV e Samambaia – 

345/138 kV, com capacidades de 900 MVA, 240 MVA e 450 MVA, respectivamente, de Corumbá IV 

com 127 MW de potência instalada e Corumbá III com 93 MW de potência instalada. 

 

Para alimentação dessas subestações dispõe-se de um sistema de distribuição acima de 15 kV, 

constituído de circuitos de 138 kV, 69 kV e 34,5 kV, com extensão de 915 km. 

 

 Manifestação da CEB 

 

 Carta Consulta: 

a) em 09/04/2013 a JC Gontijo encaminhou a carta CE-037-13-220_80 (Tomo IV), por meio 

da qual solicitou manifestação da CEB quanto à existência de interferências de redes 

elétricas aérea e / ou subterrânea com a área de projeto (ITAPOÃ PARQUE); 

b)  em 09/04/2013 a JC Gontijo encaminhou a carta CE-066-13-220_80 (Tomo IV), por meio 

da qual solicitou manifestação da CEB quanto à estudo de viabilidade técnica e forma de 

atendimento ao parcelamento. 

 Carta Resposta: 

a) em 03/05/2013 a CEB se manifestou quanto à existência de interferência por meio do Laudo 

n° 186/2013 (Tomo IV), em que informou que: 

- existe interferência com rede aérea/rede de iluminação pública; 

- ressaltou a necessidade do cumprimento das “Normas Técnicas de Segurança do Trabalho 

para a colocação de andaimes, equipamentos ou infraestruturas próximas às redes elétricas 

da CEB de modo a preservar a integridade física do trabalhador”; 

- advertiu, ainda, quanto à necessidade de que “sejam tomados cuidados especiais na 

construção ou escavação em locais próximos de redes elétricas, com vistas a garantir sua 



356 

preservação e correto funcionamento, sendo necessário o ressarcimento de eventuais danos 

à CEB”; 

- “havendo interesse na eliminação da (s) interferência (s) sinalizada (s), torna-se necessário 

formalizar solicitação de orçamento junto a CEB”. 

b) em 14/06/2013 a CEB se manifestou quanto à viabilidade de atendimento por meio da Carta 

n° 040/2013 – SPP (Tomo IV), informando que: 

- “a CEB possui condições técnicas para fornecer energia elétrica ao empreendimento a ser 

implantado. As condições de atendimento serão definidas por meio de estudo técnico, que 

será elaborado após a formalização do pedido por parte do interessado (loteador)”; 

- “com a estimativa de carga global para o empreendimento, informamos que será 

necessária uma área de 60 x60m para instalação de uma subestação de distribuição, cujo 

arranjo, capacidade de transformação e demais dimensionamento técnicos serão definidos 

no estudo supracitado”; 

- “a necessidade do atendimento às distâncias mínimas de segurança entre edificações e 

redes elétricas e, ainda, a observância de espaços suficientes que permitam a implantação 

das redes em obediência a Lei de Acessibilidade”. 

 

8.6. Demais Consultas Realizadas 

 

8.6.1. Telecomunicações 

 

 OI / Brasil Telecom 

 

 Carta Consulta: 

a) em 09/04/2013 a JC Gontijo encaminhou a carta CE-038-13-220_80 (Tomo IV), por 

meio da qual solicitou manifestação da Oi quanto à existência de interferências de redes 

telefônicas aéreas e / ou subterrâneas com a área de projeto (ITAPOÃ PARQUE). 

 Carta Resposta: 

a) em 30/04/2013 a Oi se manifestou por meio da carta C.T. n° 118/2013 (Tomo IV), na qual 

informou que não existe interferência. 
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8.7. Demais Exigências Legais (Consultas) 

 

8.7.1. Patrimônio Arqueológico 

Por meio da Carta nº 282.2013 – Ecotech Ambiental, de 28 de junho de 2013 (Tomo IV), foi 

encaminhado estudo denominado “Diagnóstico Arqueológico Não Interventivo do parcelamento de 

solo denominado ITAPOÃ PARQUE”, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN, para análise e aprovação. No entanto, esse estudo não-interventivo não está mais sendo aceito 

no IPHAN-DF. 

Também foi encaminhado por meio da Carta nº 286.2013 – Ecotech Ambiental, de 28 de junho de 2013 

(Tomo IV), estudo denominado “Plano de Trabalho do Levantamento Arqueológico Prospectivo”. Este 

último já foi aprovado pelo IPHAN-DF e está no CNA para publicação de portaria autorizando a 

execução da Prospecção Arqueológica. 

 

8.7.2. Vigilância Sanitária 

Para atendimento ao Decreto Distrital nº 5.027/1966 – Código Sanitário do DF, artigo 7º, parágrafo 1º 

será encaminhado o EIA/RIMA do ITAPOÃ PARQUE, após protocolo deste estudo junto ao 

GRUPOHAB. Tão logo seja emitido documento de pronunciamento da Diretoria de Vigilância 

Ambiental em Saúde – DIVAL, o mesmo será remitido a este Grupo. 

 

8.8. Cronograma de Implantação 

O cronograma preliminar de implantação do parcelamento segue anexo no Tomo IV, e nos itens a 

seguir estão apresentadas as informações referentes às etapas de execução das obras, solicitadas no 

Termo de Referência elaborado para confecção deste estudo ambiental. 

 

8.8.1. Ações de limpeza na ADA 

Considerando que as árvores e arbustos nativo-exóticos serão abatidos para construção do ITAPOÃ 

PARQUE e respectivos sistemas de drenagem pluvial e esgotamento sanitário, recomenda-se utilizar 

trator de esteira com lâmina para abater a vegetação no interior do parcelamento e ao longo das linhas 

das infraestruturas de saneamento, motosserras devidamente certificadas manuseadas por técnicos 

habilitados. Ao final deve ser feita imediata correção topográfica ao término da supressão vegetal e os 

devidos cuidados com o aumento do escoamento superficial e transporte de sedimentos. 
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8.8.2. Localização e dimensão do canteiro de obras 

A localização e dimensão das estruturas do canteiro de obras (administrativo e industrial), identificados 

a seguir, estão espacializados na Planta – Canteiro de Obras (Tomo V). 

 

i) Canteiro industrial – Central Dosadora de Concreto: 

a) Baias de agregados; 

b) Área de expurgo; 

c) Sistema decantador de efluentes líquidos; 

d) Cabine de comando; 

e) Reservatórios de aditivos; 

f) Esteira transportadora de agregados; 

g) Pontos de cargas; 

h) Silos de cimento; 

i) Moegas de agregados; 

j) Ponto de combustível, com capacidade de 5.000 litros. 

 

ii) Canteiro administrativo: 

a) Departamento técnico; 

b) Vestiários; 

c) Área administrativa composta pelos seguintes setores: fiscalização, gerência de obras, 

engenharia; 

d) Refeitórios; 

e) Almoxarifados; 

f) Central de equipamentos de proteção individual – EPIs; 

g) Área de vigilância e administração. 

 

8.8.3. Descrição dos equipamentos e técnicas construtivas 

 

 Método Construtivo das Edificações Multifamiliares 

O método construtivo que será utilizado no parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE para edificações 

de uso residencial é denominado “método parede de concreto”, que consiste em paredes de concreto 

moldada no local. Este sistema é regido pela NBR nº 16.055:2012, a qual trata dos requisitos e 

procedimentos construtivos a serem adotados. 
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No sistema construtivo de paredes de concreto, a vedação e a estrutura são compostas por esse único 

elemento. As paredes são moldadas in loco, tendo embutidas as instalações elétricas, hidráulicas, 

esquadrias e considera as lajes incorporadas ao sistema por solidarização com as paredes, tornando o 

sistema monolítico. 

 

As cargas incidentes no elemento de fundação (apoio da superestrutura) são, em geral, cargas axiais 

distribuídas linearmente e acompanham a projeção das paredes no pavimento térreo. A solução para as 

fundações seguirá conforme projeto específico ao tipo de solo e poderão ser adotados um ou mais tipos 

de sistemas, dependendo das características do solo onde será apoiada. Na poligonal do parcelamento 

está prevista a fundação superficial tipo radier, onde uma laje plana que recebe os esforços 

provenientes da edificação será apoiada diretamente sobre solo compactado. 

Tais soluções serão adotadas para garantir a estabilidade das edificações e não oferecer risco 

geotécnico ao terreno. 

 

 Método Construtivo das Escavações para Assentamento das Tubulações 

As escavações de valas para implantação das tubulações de infraestrutura serão mecanizadas com uso 

de retroescavadeira. O nivelamento e compactação mecânica do fundo das valas serão executados com 

compactador de placa (tipo sapo) em camadas de 20 cm. 

 

O assentamento dos tubos ou conexões será executado paralelamente à abertura da vala, obedecendo ao 

alinhamento e as cotas definidas nos respectivos projetos executivos a serem aprovados pelas 

concessionárias de serviço. Antes de ser assentado, o tubo será limpo e examinado, de forma a detectar 

trincas visíveis, quebras ou outros defeitos. O tubo será assentado de modo que a bolsa fique, sempre 

que possível, voltada para montante, obedecendo aos "graides" de projeto. O transporte dos tubos será 

com caminhão carroceria de madeira. 

 

As valas das redes em tubos devem ser escavadas em talude 1:3 e escoradas. A escavação em talude 1:3 

consiste no alargamento de 1,00 metro em cada lado da vala para cada 3,00 metros de profundidade, 

sendo que todas as valas escavadas para execução de redes, além da escavação em talude 1:3, deverão 

ser escoradas até que a execução do aterro compactado alcance a metade da seção do tubo. 

 

A escavação dos materiais de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro, será 

mecanizada com trator de esteiras com laminas e/ou escavadeira hidráulica, até as cotas indicadas em 

projeto. 
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 Método Construtivo para Pavimentação 

Considerando que a área do parcelamento possui relevo plano, estimam-se poucas intervenções para 

nivelamento do terreno, corte ou aterro. Na medida do possível o material a ser utilizado no 

nivelamento, em reaterros e compactações serão extraídas do próprio local. Deverão ainda ser 

reaproveitados os materiais de escavações provenientes da movimentação de terra necessária para 

implantação dos sistemas de drenagem, água e esgoto, acerto de “greides” de vias. 

 

A escavação para retirada do material de empréstimo será mecanizada com utilização de trator de 

esteiras com laminas e/ou escavadeira hidráulica. 

 

O material escavado deve ser depositado em ambos os lados da vala, se possível, igualmente 

distribuídos e afastados dos lados da mesma a uma distância superior a 0,50 metros. 

 

Para a operação de carga serão utilizadas pá carregadeira de pneus e/ou escavadeira hidráulica. 

 

Para a operação de transporte será usado caminhão caçamba basculante toco e/ou caçamba basculante 

truck, sendo que o material deverá estar distribuído na báscula do caminhão de modo a não haver 

derramamento pelas bordas laterais ou traseira, durante o transporte. 

Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar de 0,30 metros. 

Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar de 0,20 metros. Todas as camadas deverão 

ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, deverão ser na umidade ótima, até se 

obter a massa específica aparente seca correspondente a 95% da massa específica aparente máxima 

seca, do ensaio DNER-ME 47-64 e as camadas finais com grau de compactação 100% do PN. 

 

A execução da base compreende as operações de espalhamento, homogeneização dos materiais secos, 

umedecimento e homogeneização de umidade, compactação e acabamento dos materiais importados, 

realizados na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após 

compactação, atingir a espessura projetada. 

 

O espalhamento do material depositado na plataforma se fará com motoniveladora, sendo que o 

material espalhado será homogeneizado com o uso combinado de grade de disco e motoniveladora. 

Para atingir-se a faixa de teor de umidade na qual o material será compactado, serão utilizados 

caminhões pipa (para umedecimento), motoniveladora e grade de discos (para homogeneização). 
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A compactação deve ser executada por rolo compactador vibratório tipo pata. Deverá ser elaborada 

para um mesmo tipo de material uma relação na pista entre o “número de coberturas do rolo versus 

grau de compactação” para se determinar o número necessário de “coberturas” (passadas num mesmo 

ponto). 

 

A operação de acabamento será executada com rolo compactador liso, que dará a conformação 

geométrica longitudinal e transversal da plataforma, de acordo com o projeto. 

 

A imprimação será executada com caminhão espargidor, pois estes são equipados com bomba 

reguladora de pressão, barras de distribuição de circulação plena, com dispositivo que possibilite 

ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante e espargidor manual (tipo 

caneta), para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. 

A pavimentação será em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com espalhamento 

executado com vibro-acabadora. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, as correções 

serão feitas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento executado por meio 

de caneta e rodos metálicos. 

 

Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, será iniciado o processo de rolagem para 

compressão com utilização de rolo pneumático e rolo metálico liso. Cada passada do rolo deve ser 

recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. As rodas do rolo deverão ser 

umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. 

 

Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem tráfego, até o seu completo resfriamento. 

 

8.8.4. Localização e caracterização das áreas de empréstimos e bota-fora 

As áreas de empréstimo e bota-fora localizar-se-ão no interior da poligonal do parcelamento. Todavia, 

caso haja necessidade de outros lugares, será feito um comunicado junto ao IBRAM, informando as 

respectivas características, localizações e encaminhadas as devidas licenças ambientais. 

 

Ressaltando que toda e qualquer matéria-prima a ser utilizada para implantação do parcelamento de 

solo ITAPOÃ PARQUE e respectiva infraestrutura deverá ser obtida junto a empresas devidamente 

licenciadas nos órgãos ambientais competentes, quando couber o licenciamento ambiental destas 

empresas. 
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8.8.5. Descrição das medidas de controles ambientais 

As descrições das medidas de controles ambientais a serem adotadas durante a construção do ITAPOÃ 

PARQUE estão caracterizadas no item 10 – MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS. 

 

Para a central dosadora de concreto e ponto de combustível, seguem as descrições de medidas e diretriz 

específicas a serem adotadas: 

a) Atender às diretrizes estabelecidas para implantação e operação do ponto de combustível, cuja 

capacidade será de 5 m
3
, conforme as normas técnicas – NBRs nº 14.605-2:2010 (Concepção, 

instalação e operação do sistema de drenagem oleosa para postos de serviço); nº 15.776-1:2009 

(Seleção de equipamentos e infraestrutura para sistemas de armazenamento aéreo de combustíveis); 

nº 15.461:2007 (Construção e instalação de tanque aéreo de aço carbono) e nº 17.505 (1-6):2006 

(Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis) da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT; 

b) Tratar os efluentes líquidos provenientes do processo produtivo da central dosadora de concreto 

em tanques decantadores, e, prioritariamente, reutilizá-los como matéria prima para produção de 

concreto; 

c) Dispor os resíduos sólidos provenientes dos tanques decantadores em baias de expurgo, para 

serem reaproveitados na produção de concreto ou fabricação de peças de pré-moldados menos 

nobres; 

d) Instalar sistema de drenagem oleosa – SDO para o ponto de abastecimento, contendo canaletes 

de contenção para captação dos efluentes líquidos oleosos e ligação desses canaletes no sistema 

separador de água e óleo – SAO; 

e) Dispor os resíduos sólidos e efluentes líquidos perigosos provenientes do ponto de combustível 

em áreas cobertas e impermeabilizadas, que deverão ser coletados e destinados a empresas 

especializadas e licenciadas para essa finalidade; 

f) Enclausurar na central dosadora de concreto tremonhas, esteiras transportadoras de agregados, 

silos de agregados, prevenindo a emissão de particulados; 

g) Instalar na central dosadora de concreto aspersores tipo névoa nas baias de agregados e pontos 

de carga. 
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9. PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Este item tem por objetivo identificar, descrever e avaliar os impactos ambientais
17

 relevantes gerados 

na área de influência durante as etapas de planejamento, construção e ocupação do ITAPOÃ PARQUE. 

 

9.1. Método 

A literatura técnica apresenta variados métodos para identificar e avaliar impactos ambientais, ou seja, 

prognosticá-los, correlacionando as atividades e ações durante as etapas do empreendimento com o 

meio ambiente
18

 natural e antrópico. Alguns métodos privilegiam os aspectos quantitativos e outros os 

aspectos qualitativos. Neste EIA, em razão da dimensão do parcelamento e de suas características, a 

equipe técnica optou por utilizar o método da Lista de Checagem (check list), o qual permite traçar 

paralelo qualitativo entre os componentes impactantes e os efeitos gerados. 

 

Os impactos ambientais foram identificados e analisados sobre os meios físico (ar, solo e água), biótico 

(fauna e flora) e antrópico (urbanismo e socioeconomia); separados em etapas (planejamento, 

implantação e ocupação), abrangendo a ADA, AID e/ou AII; e classificados de acordo com os aspectos 

destacados a seguir: 

 

i. Natureza: positivo ou negativo. 

Os impactos positivos são aqueles com efeitos benéficos, enquanto os impactos negativos são aqueles 

com efeitos adversos sobre o ambiente. 

 

ii. Ocorrência: efetivo ou potencial. 

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

 

iii. Incidência: direto ou indireto. 

O impacto direto é o efeito decorrente da intervenção realizada e o impacto indireto decorre do efeito 

de outro(s) impacto(s) gerado(s) pelo empreendimento. 

 

iv. Abrangência: local ou regional. 

O impacto é local quando os efeitos se fazem sentir apenas na ADA, e o impacto é regional quando os 

efeitos se fazem sentir além das imediações do sítio onde se dá a ação, isto é, AID e/ou AII. 

                                                 
17

 Impacto Ambiental consiste em: “alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou 

sociais (grifo nosso) provocado por ação humana” (SANCHES, 1998 apud SANCHES, 2006). 
18

 Meio Ambiente é: “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (Política Nacional de Meio Ambiente – Lei nº 6.938/1981, artigo 3º, 

inciso I). 
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v. Duração: temporário, permanente ou cíclico. 

Os impactos temporários são aqueles que só se manifestam durante uma ou mais fases do 

empreendimento e cessam na sua desativação, enquanto que os impactos permanentes representam uma 

alteração definitiva de um componente do meio ambiente. São impactos que permanecem depois de 

cessada a ação que os causou. Os impactos cíclicos ocorrem com frequências periódicas, quando o 

efeito se faz sentir em determinados períodos. 

 

vi. Tempo: imediato, médio prazo ou longo prazo. 

Os impactos imediatos são aqueles que ocorrem simultaneamente à ação que os gera; impactos a médio 

ou longo prazo são os que ocorrem com certa defasagem em relação à ação que os gera. Pode-se definir 

prazo médio, como da ordem de meses, e o longo, da ordem de anos.  

 

vii. Reversibilidade: reversível ou irreversível. 

O impacto é reversível quando os efeitos ao meio ambiente podem ser revertidos ao longo do tempo, 

naturalmente ou por meio de medidas de controle ambiental corretivas. O impacto é irreversível quando 

os efeitos ao meio ambiente não podem ser revertidos, naturalmente ou por meio de medidas de 

controle ambiental corretivas. 

 

9.2. Avaliação dos Impactos na Fase de Planejamento 

 

 Ocupação de vazio urbano: o aproveitamento da poligonal do parcelamento, que se encontra 

parcialmente vazia e sem cumprir qualquer função social, segue ao encontro da legislação ambiental e 

urbanística, pois incentiva o uso dos espaços urbanos ociosos, próximos a outras áreas urbanas, ao 

invés de ocupar novas áreas, onde seriam modificadas as características naturais do ambiente em uma 

escala bem maior, tudo isso onerando o ambiente e o Estado e, assim, a população e os contribuintes. 

Impacto: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato e irreversível. 

 

 Alteração da estrutura urbana do entorno: a divulgação do Estudo Preliminar Urbanístico atrairá 

comerciantes e empresas para região visando o aumento do consumo, alterando a estrutura urbana da 

RA do Itapoã com a ampliação da área comercial, institucional, equipamentos públicos comunitários e 

a instalação de pequenas indústrias e empresas. 

Impacto: positivo, efetivo, indireto, regional, permanente, médio prazo e irreversível. 
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 Valorização das terras: a divulgação do Estudo Preliminar Urbanístico faz com que haja tendência 

à valorização das terras próximas ao ITAPOÃ PARQUE, já que será necessária a criação de 

infraestrutura apropriada para o desenvolvimento da obra, atraindo novos investidores e órgãos da 

administração pública para região. 

Impacto: positivo, potencial, indireto, regional, permanente, médio prazo e irreversível. 

 

9.3. Avaliação dos Impactos na Fase de Instalação 

 

9.3.1. Meio físico 

 

a) Ar 

 Aumento da geração de ruídos: esse aumento nas emissões sonoras é causado pela operação das 

máquinas, veículos e equipamentos durante as obras, assim como pela movimentação de pessoas. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, local, temporário, imediato e reversível.  

 

 Aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera: causado pelas máquinas e veículos durante 

a execução das obras. Seus efeitos também ocorrem, em menor escala, nos trajetos entre as fontes de 

matéria prima e o canteiro de obras, local onde se intensificam as emissões gasosas. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato e irreversível. 

 

 Aumento da suspensão de particulados (poeira): causada durante a retirada da cobertura vegetal e 

as movimentações de solo para escavações, nivelamento e compactação durante a execução das obras 

de instalação, agravando-se nos períodos de seca. 

Impacto: negativo, potencial, direto, local, temporário, imediato e irreversível. 

 

 Geração de maus odores: efeito proveniente da decomposição de resíduos sólidos orgânicos 

gerados e armazenados no canteiro de obras. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, local, temporário, imediato e reversível. 

 

 Alteração no microclima: essa alteração ocorre devido ao aumento da insolação, da evaporação e 

eliminação da evapotranspiração, devido à supressão de vegetação, condição que eleva a temperatura e 

reduz a umidade relativa do ar. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, médio prazo e reversível. 
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 Redução da produção de oxigênio, da absorção de gás carbônico e da purificação do ar: processo 

decorrente da supressão da vegetação, que diminui/elimina o índice de área foliar e, consequentemente, 

afeta a fotossíntese. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, regional, permanente, imediato e reversível. 

 

b) Água 

 

 Aumento do consumo de água subterrânea: uso de água para abastecimento do canteiro de obras e 

para usos diversos na própria obra. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato e irreversível. 

 

 Redução da recarga do aquífero: consequência da diminuição da infiltração em razão da alteração 

da cobertura do solo, que causa a impermeabilização e o aumento do escoamento superficial. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, regional, permanente, médio prazo e reversível. 

 

 Redução do nível do lençol freático: impacto gerado em consequência do rebaixamento do nível 

natural do aquífero devido intervenções efetuadas para executar as escavações e fundações, 

principalmente. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato e reversível. 

 

 Contaminação da água subterrânea: penetração de substâncias poluentes no subsolo em 

decorrência das escavações, fundações e eventuais derramamentos de óleos, combustíveis ou outros 

produtos utilizados. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, regional, temporário, de médio prazo e reversível. 

 

 Contaminação dos ribeirão Sobradinho e córrego Cachoeirinha: efeito do escoamento de poluentes 

em direção ao respectivo curso d’água durante a execução das obras de implantação do sistema de 

drenagem do ITAPOÃ PARQUE. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, regional, permanente, de médio prazo e reversível. 

 

 Assoreamento dos ribeirão Sobradinho e córrego Cachoeirinha: proveniente da 

lixiviação/carreamento de sedimentos para o seu leito durante a execução das obras de implantação do 

sistema de drenagem do ITAPOÃ PARQUE. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, regional, permanente, de médio prazo e reversível. 
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c) Solo e Subsolo 

 

 Aumento da vulnerabilidade do solo: com a remoção da vegetação o solo fica desprovido de 

proteção e sujeito aos efeitos das intempéries (insolação, chuvas e ventos), que alteram suas 

propriedades, tornando-os mais vulneráveis. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, de médio prazo e reversível. 

 

 Aumento da vulnerabilidade do subsolo: impacto advindo da exposição do subsolo às intempéries, 

devido ao efeito gerado das escavações e fundações, tornando-o mais vulnerável às ações do tempo 

(chuva, ventos, insolação). 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, médio prazo e reversível. 

 

 Compactação e impermeabilização do solo: a movimentação de máquinas, veículos e pessoas 

causa a agregação das partículas na camada superficial do solo, efeito denominado selamento 

superficial. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, local, permanente, de médio prazo e irreversível. 

 

 Surgimento de processos erosivos: decorrente da exposição do solo às intempéries, que pode ser 

gerada pela supressão da vegetação, e do selamento superficial, que reduz a infiltração de água no 

subsolo e eleva o escoamento superficial, promovendo a desagregação e carreamento de partículas de 

solo. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, local, permanente, de longo prazo e irreversível. 

 

 Alteração da paisagem natural: modificação da declividade do terreno com o nivelamento 

topográfico, tornando-a mais uniforme e menos irregular. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, local, permanente, imediato e irreversível. 

 

 Contaminação do solo e subsolo: penetração de substâncias poluentes até o subsolo em decorrência 

das escavações e eventuais derramamentos de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, local, permanente, de médio prazo e reversível. 
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 Aumento da demanda por recursos minerais (solo, areia, brita, cimento e outros): o uso de recursos 

naturais não renováveis como fonte de matéria prima causa impactos na área de mineração que os 

fornece. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, regional, permanente, de longo prazo e irreversível. 

 

 Redução da geração de resíduos sólidos da construção civil: a execução do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil proporciona o manejo adequado dos resíduos sólidos 

gerados no canteiro de obras, além de promover o reaproveitamento dos resíduos, minimizando o uso 

de matéria-prima, os custos da obra e danos ao solo. 

Impacto: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, de longo prazo e reversível. 

 

 Recomposição da cobertura vegetal: a etapa final da obra contempla a execução do projeto 

paisagístico a ser aprovado pela SEDHAB, com árvores e gramíneas, recompondo a vegetação da 

poligonal do parcelamento. 

Impacto: positivo, efetivo, direto, local, permanente, de longo prazo e reversível. 

 

9.3.2. Meio biótico 

 

a) Flora 

 

 Redução da cobertura vegetal: impacto gerado devido à supressão da vegetação. Retirada das 

árvores e da camada herbácea nativas e exóticas ao bioma Cerrado, com consequente interferência 

sobre o solo (exposição), a água (escoamento) e a fauna (abrigo, alimento e espaço). 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, de longo prazo e irreversível. 

 

 Eliminação de bancos de sementes: a remoção da camada superficial do solo, as escavações e a 

correção topográfica eliminam as sementes que estão armazenadas e dormentes no solo, impedindo a 

regeneração natural por esta forma. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, de longo prazo e irreversível. 

 

 Recomposição da cobertura vegetal: recomposição da vegetação na área permeável com árvores e 

grama, na etapa final da obra, por meio da execução do projeto paisagístico, após respectiva aprovação. 

Impacto: positivo, efetivo, direto, local, permanente, de longo prazo e reversível. 
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b) Fauna 

 

 Alteração de habitats terrestres: perturbações no habitat da fauna local decorridas da supressão da 

vegetação, movimentação de terra, alteração do solo entre outros processos provenientes da instalação 

do parcelamento de solo ITAPOÃ PARQUE. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, imediato e irreversível. 

 

 Afugentamento da fauna: apesar das condições naturais da área do parcelamento ter sido 

modificada preteritamente, a sua flora antropizada ainda serve como abrigo e fonte de alimento para 

algumas espécies da fauna, em especial à avifauna. Com a remoção da vegetação e o aumento da 

circulação de pessoas, máquinas e veículos, os animais tendem a migrar para áreas vizinhas. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, de médio prazo e irreversível. 

 

 Perda de indivíduos da fauna: a supressão da vegetação e o aumento de fluxo de máquinas e 

veículos na área acarretam perda de indivíduos da fauna, principalmente a herpetofauna. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, local, permanente, imediato e irreversível. 

 

 Aumento da competição: a redução de área útil para fauna promove a migração dos espécimes 

(ornitofauna e herpetofauna principalmente) que utilizavam a ADA em seu ciclo de vida e esses 

animais passam a competir com a mesma espécie ou com outras pelos recursos naturais existentes em 

área natural remanescente. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, regional, permanente, de longo prazo e irreversível. 

 

 Aumento da ocorrência de animais cosmopolitas (baratas, moscas, mosquitos, escorpiões e ratos): 

em razão da oferta de abrigo e alimentos oriundos dos resíduos sólidos gerados na ADA. 

Impacto: negativo, potencial, direto, local, temporário, imediato e reversível. 

 

9.3.3. Meio antrópico 

 

 Aumento do risco de acidente: a movimentação dos maquinários, aberturas de valas para a 

instalação da infraestrutura do ITAPOÃ PARQUE e o aumento significativo do trânsito de veículos 

pesados reduz o nível de serviço da via local e eleva os riscos de ocorrência de acidentes.  

Impacto: negativo, potencial, direto, regional, temporário, imediato e reversível. 
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 Aumento da demanda por transporte público: a contratação de mão-de-obra para instalação do 

ITAPOÃ PARQUE e respectiva exigirá um reforço no transporte público para atender o aumento do 

número de usuários. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato e reversível. 

 

 Incômodos à população vizinha: a instalação do ITAPOÃ PARQUE e respectiva infraestrutura 

ocasionará incômodos aos moradores lindeiros ao parcelamento, tais como: aumento do tráfego de 

veículos, principalmente, de maquinários, da emissão de particulados, dos ruídos, dentre outros 

transtornos. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, regional, temporário, imediato e irreversível. 

 

 Aumento da geração de empregos, renda e tributos: durante as obras são gerados empregos diretos 

e indiretos, assim como renda aos trabalhadores e empresários. Além dos tributos diretos provenientes 

da obra, além disso, a renda gerada estimula o consumo no mercado local e, assim, gera tributos 

indiretos. 

Impacto: positivo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato e reversível. 

 

9.4. Avaliação dos Impactos na Fase de Ocupação 

 

9.4.1. Meio físico 

 

a) Ar 

 

 Alteração no microclima: essa alteração ocorre devido ao aumento da insolação, da evaporação e 

eliminação da evapotranspiração, devido ao aumento das áreas impermeáveis, condição que aumenta a 

temperatura e diminui a umidade relativa do ar. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, médio-prazo e irreversível. 

 

 Aumento da geração de ruídos: a ocupação do ITAPOÃ PARQUE promove a circulação de 

pessoas e veículos, o uso de equipamentos e a realização de atividades correlatas, todos representando 

fontes emissoras de ruídos. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato e irreversível. 
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 Aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera: causado pela circulação de veículos atraídos 

pelo ITAPOÃ PARQUE e de propriedade das pessoas residentes no parcelamento. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato e irreversível. 

 

 Geração de maus odores: efeito proveniente da decomposição de resíduos sólidos orgânicos 

gerados e armazenados no ITAPOÃ PARQUE até a coleta pelo SLU. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, regional, temporário, imediato e reversível. 

 

 Aumento da produção de oxigênio, da absorção de gás carbônico e da purificação do ar: esse 

processo ocorre devido ao aumento do índice de área foliar, que afeta a fotossíntese, decorrente do 

plantio de espécies da flora que compõe o projeto paisagístico. 

Impacto: positivo, efetivo, indireto, regional, permanente, imediato e irreversível. 

 

b) Água 

 

 Aumento do consumo de água: uso de água para abastecimento do ITAPOÃ PARQUE, inclusive 

para consumo humano. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato e irreversível. 

 

 Redução da recarga do aquífero: consequência da diminuição da infiltração em razão da alteração 

da cobertura do solo, a qual terá áreas impermeáveis e aumento do escoamento superficial. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, médio prazo e irreversível. 

 

 Contaminação da água subterrânea: percolação de chorume oriundo dos resíduos sólidos gerados. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, regional, permanente, médio prazo e irreversível. 

 

 Contaminação dos corpos receptores de águas pluviais: efeito da recepção de efluentes pluviais em 

seu leito, ocasionando degradação do corpo d’água. 

Impacto: negativo, potencial, direto, regional, permanente, de médio prazo e reversível. 

 

 Assoreamento dos corpos receptores de águas pluviais: efeito proveniente da 

lixiviação/carreamento de sedimentos para o seu leito. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, regional, permanente, médio prazo e reversível. 
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 Aumento da carga de efluentes sanitários: com o povoamento do ITAPOÃ PARQUE, haverá 

aumento na geração de efluentes sanitários, que deverão ser destinados à ETE Paranoá para tratamento 

e destinação final (lançamento). 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, regional, permanente, imediato e irreversível. 

 

 Aumento do consumo de energia elétrica: na matriz energética brasileira predominam as usinas 

hidrelétricas, motivo pelo qual o aumento do consumo de energia elétrica interfere sobre os recursos 

hídricos (água).  

Impacto: negativo, efetivo, indireto, regional, permanente, imediato e irreversível. 

 

c) Solo e Subsolo 

 

 Surgimento de processos erosivos: efeito decorrente da exposição do solo às intempéries e 

ausência ou rala camada vegetal, que diminuem a infiltração de água no subsolo e elevam o 

escoamento superficial, promovendo a desagregação e carreamento de partículas de solo. Nesta etapa 

do parcelamento a tendência é ocorrer erosão laminar e inexistir erosão em sulco, tendo em vista a 

finalização do processo de urbanização e a instalação de sistema de drenagem pluvial responsável pelo 

disciplinamento das águas de chuva. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, local, permanente, de médio prazo e irreversível. 

 

 Contaminação do solo e subsolo pela deposição de resíduos sólidos: o manejo inapropriado dos 

resíduos sólidos gerados pode liberar substâncias contaminantes que tendem penetrar o solo e percolar 

até atingir o subsolo. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, local, permanente, médio prazo e reversível. 

 

 Diminuição da geração de resíduos sólidos: a instalação de recipientes adequados para a 

segregação, coleta e armazenamento dos resíduos sólidos gerados no parcelamento proporciona o 

manejo adequado destes, evita a contaminação do solo, diminui a demanda por aterros sanitários e 

favorece a reciclagem e o reaproveitamento dos resíduos para diversos fins. 

Impacto: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, de longo prazo e reversível. 
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9.4.2. Meio biótico 

 

a) Flora 

 

 Impedimento da regeneração da cobertura vegetal: com a impermeabilização do solo da área 

parcelável, haverá impedimento da regeneração natural da flora. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, local, permanente, de médio prazo e irreversível. 

 

 Recomposição da cobertura vegetal: recomposição da vegetação na área permeável com árvores e 

grama, na etapa final da obra, por meio da execução do projeto paisagístico. 

Impacto: positivo, efetivo, direto, local, permanente, de longo prazo e reversível. 

 

 Aumento da biodiversidade da flora: priorizar, na execução do projeto paisagístico, o plantio de 

espécies nativas do bioma Cerrado. 

Impacto: positivo, potencial, direto, local, permanente, de longo prazo e irreversível. 

 

b) Fauna 

 

 Deslocamento da fauna nativa: com o aumento da circulação de pessoas e veículos os animais 

tendem a migrar para áreas vizinhas. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, de médio prazo e irreversível. 

 

 Alteração de habitats terrestres: as edificações e equipamentos da infraestrutura urbana criam novo 

cenário para a fauna local, favorecendo as espécies exóticas e domésticas. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, de médio prazo e irreversível. 

 

 Alteração de habitats aquáticos: ocorrerá lançamento de águas pluviais nos corpos receptores 

(ribeirão Sobradinho e córrego Cachoeirinha) podendo alterar a biota local. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, regional, permanente, de médio prazo e irreversível. 

 

 Atração de animais cosmopolitas (baratas, moscas, mosquitos, escorpiões e ratos): em razão da 

oferta de abrigo e alimentos consumidos pelos humanos. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, local, permanente, médio prazo e irreversível. 
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 Atropelamento de animais: em razão do aumento de vias e dos movimentos de automóveis, o 

atropelamento de animais (silvestres e domésticos) deverá ser intensificado. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, local, permanente, médio prazo e reversível. 

 

 Proliferação de zoonoses: o adensamento da ocupação urbana e do numero de habitantes deverá 

potencializar a proliferação de zoonoses como a dengue. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, local, permanente, médio prazo e reversível. 

 

9.4.3. Meio antrópico 

 

 Aumento da circulação de veículos: a ocupação do ITAPOÃ PARQUE atrai pessoas para o 

parcelamento, tanto para moradia, como para trabalho ou visita, aumentando o fluxo de veículos na 

região. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, de médio prazo e irreversível. 

 

 Aumento da demanda de bens e serviços públicos: aumento da demanda por serviço de transporte 

público, saúde, educação e demais serviços públicos. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato e irreversível. 

 

 Consolidação do setor urbano: o aproveitamento do vazio urbano, próximo a outras áreas urbanas, 

ao invés de ocupar novas áreas, onde seriam modificadas as características naturais do ambiente em 

uma escala bem maior, poupa do Estado investimentos mais altos. Também reduz o custo operacional 

deste setor urbano e atribui função social à área do parcelamento. 

Impacto: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, de longo prazo e irreversível. 

 

 Oferta de áreas habitacionais: a construção do ITAPOÃ PARQUE amplia a capacidade de 

acomodação de áreas habitacionais para população de baixa renda, por meio do Programa Morar Bem 

do GDF. 

Impacto: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, de longo prazo e irreversível. 

 

 Aumento da geração de empregos: a ocupação do ITAPOÃ PARQUE gera empregos diretos e 

indiretos. 

Impacto: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato e irreversível. 
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 Aumento da arrecadação tributária e da renda: a ocupação do ITAPOÃ PARQUE gera renda aos 

empresários e trabalhadores, incidindo em aumento na arrecadação tributária. Permite melhorar o 

padrão de consumo de parte da sociedade e assim colaborar com o crescimento socioeconômico. 

Impacto: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, de longo prazo e irreversível. 

 

9.5. Quadro Síntese 

 

IMPACTOS CLASSIFICAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

FFAASSEE  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  

Ocupação de vazio urbano P – E – D – R – Pe – Im – Ir - 

Alteração da estrutura urbana do 

entorno 
P – E – I – R – Pe – Mp – Ir - 

Valorização das terras P – Po – I – R – Pe – Mp – Ir - 

FFAASSEE  DDEE  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO  

Aumento da geração de ruídos N – E – D – L – T – Im – Rv 

Mitigadora  Realizar as manutenções 

preventivas em toda frota de forma de veículos, 

para não gerar ruídos acima do permitido na 

legislação pertinente. 

Aumento da emissão de gases 

poluentes na atmosfera 
N – E – D – R – T – Im – Ir 

Mitigadora  Realizar as manutenções 

preventivas em todo o maquinário de forma que 

operem regulados, sem emitir poluentes 

atmosféricos acima do permitido na legislação. 

Aumento da suspensão de 

particulados (poeira) 
N – Po – D – L – T – Im – Ir 

Mitigadora  Aspergir água sobre as 

superfícies com solo exposto e nos locais onde 

haja suspensão de poeira. 

Geração de maus odores N – Po – I – L – T – Im – Rv 

Preventiva  Realizar o manejo adequado dos 

resíduos de construção civil gerados, por meio 

da elaboração e execução do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil, de acordo com a Resolução do CONAMA 

nº 307/2002. 

Alteração no microclima N – E – I – L – Pe – Mp – Rv - 

Redução da produção de oxigênio, da 

absorção de gás carbônico e da 

purificação do ar. 

N – E – I – R – Pe – Im – Rv - 

Aumento do consumo de água N – E – D – R – T – Im – Ir 

Mitigadora  Promover a elaboração e 

execução do Programa de Educação Ambiental 

para evitar o desperdício de água. 

Redução da recarga do aquífero N – E – I – R – Pe – Mp – Rv 

Mitigadora  Realização das operações de 

terraplenagem exclusivamente nos limites 

previstos pelo Projeto Urbanístico. Evitando 

degradação desnecessária de áreas; 

Controle da movimentação de 

máquinas e equipamentos pesados em áreas que 

não serão terraplenadas. 
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IMPACTOS CLASSIFICAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

Redução do nível do lençol freático N – E – D – R – T – Im – Rv 

Mitigadora  Obtenção das outorgas prévia 

(para perfuração do poço) e de direito de uso 

(para a utilização da água subterrânea), de 

acordo com a Resolução da ADASA Nº 

350/2006. 

Contaminação da água subterrânea N – Po – I – R – Pe– Mp – Ir 

Preventiva  Realizar manutenção dos 

maquinários e veículos para evitar o derrame de 

óleo e combustível; 

Realizar dos operários para 

prevenir o uso indevido de possíveis substâncias 

contaminantes e, caso ocorra alguma acidente, 

saber adotar os procedimentos adequados. 

Mitigadora  Em caso de derramamento, 

transbordamento ou vazamentos de óleo, 

combustível e outros produtos perigosos no solo, 

realizar a contenção imediata com barreiras de 

contenção ou retirar o produto, se possível, por 

meio do uso de areia ou serragens. 

Contaminação do ribeirão 

Sobradinho e do córrego 

Cachoeirinha 

N – Po – I – R – Pe – Mp – Rv 
Mitigadora  Instalar o sistema de drenagem 

pluvial em períodos de seca. 

Assoreamento do ribeirão 

Sobradinho e do córrego 

Cachoeirinha 

N – Po – I – R – Pe – Mp – Rv 

Mitigadora  Executar a implantação do 

parcelamento, quanto às obras de terraplanagem, 

corte, aterro, escavações, fundações, nos 

períodos em que não ocorram chuvas volumosas 

ou de longa duração; 

Instalar bacias de detenção 

antes do ponto de lançamento no corpo receptor, 

no caso do ribeirão Sobradinho. 

Aumento da vulnerabilidade do solo 

e subsolo 
N – E –I – L – Pe – Mp – Rv 

Mitigadora  Realização das operações de 

terraplenagem exclusivamente nos limites 

previstos pelo projeto. Evitando degradação 

desnecessária de áreas; 

Controle da movimentação de 

máquinas e equipamentos pesados em áreas que 

não serão terraplenadas; 

Realizar a recuperação das 

áreas, seja por meio da instalação das estruturas 

previstas (sistema viário, edificações, 

infraestrutura), seja por meio do plantio de 

espécies arbóreo-arbustivas ou gramíneas, ou 

seja, a recuperação deverá ser realizada em 

conformidade com os Projetos Urbanístico e 

Paisagístico aprovados. 

Compactação e impermeabilização 

do solo 
N – E – D – L – Pe – Mp – Ir 

Mitigadora  Realização das operações de 

terraplenagem exclusivamente nos limites 

previstos pelo projeto. Evitando degradação 

desnecessária de áreas; 

Controle da movimentação de 

máquinas e equipamentos pesados em áreas que 

não serão terraplenadas. 
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IMPACTOS CLASSIFICAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

Surgimento de processos erosivos N – Po – I – L – Pe – Lp – Ir 

Mitigadora  Implantar medidas para 

disciplinamento de águas de pluviais, durante a 

implantação do parcelamento de solo. Deverão 

ser adotados dispositivos que diminuam a 

velocidade e a quantidade das águas pluviais; 

Executar a implantação nos 

períodos em que não ocorram chuvas volumosas 

ou de longa duração, bem como suspender as 

atividades quando da ocorrência desses 

fenômenos naturais. 

Alteração da paisagem natural N – E – D – L – Pe – Im – Ir - 

Contaminação do solo e subsolo N – Po – I – L – Pe – Mp – Rv 

Preventiva  Realizar manutenção dos 

maquinários e veículos para evitar o derrame de 

óleo e combustível. 

Realizar treinamento da 

mão-de-obra para prevenir o uso indevido de 

possíveis substâncias contaminantes e, caso 

ocorra alguma acidente, saber adotar os 

procedimentos adequados. 

Mitigadora  Em caso de derramamento, 

transbordamento ou vazamentos de óleo, 

combustível e outros produtos perigosos, 

realizar a contenção imediata com barreiras de 

contenção ou retirar o produto, se possível, por 

meio do uso de areia ou serragens. 

Aumento da demanda por recursos 

minerais 
N – E – I – R – Pe – Lp – Ir 

Mitigadora  Utilizar materiais minerais 

provenientes de fornecedores que possuam 

Licença de Operação ambiental em vigência. 

Redução da geração de resíduos 

sólidos da construção civil 
P – E – D – R – Pe – Lp – Re 

Maximizadora  Aplicação do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– PGRCC e do Programa de Educação 

Ambiental. 

Recomposição da cobertura vegetal P – E – D – L – Pe – Lp – Re 
Maximizadora  Execução do Projeto 

Paisagístico aprovado. 

Redução da cobertura vegetal N – E – D – R – Pe – Lp – Ir 

Mitigadora  Realizar a supressão da 

vegetação apenas nos limites previstos, evitando 

a degradação desnecessária de áreas. 

Eliminação de bancos de sementes N – E – D – R – Pe – Lp – Ir - 

Recomposição da cobertura vegetal P – E – D – L – Pe – Lp – Re 
Maximizadora  Execução do Projeto 

Paisagístico aprovado. 

Alteração de habitats terrestres N – E – I – L – Pe – Im – Ir 

Mitigadora  Controlar a movimentação de 

máquinas e equipamentos, evitando a 

degradação desnecessária de áreas e 

consequente intervenção na fauna local. 

Afugentamento da fauna N – E – I – L – Pe – Im – Ir 

Mitigadora  Controlar a movimentação de 

máquinas e equipamentos, evitando a 

degradação desnecessária de áreas e 

consequente intervenção na fauna local. 

Perda de indivíduos da fauna N –Po – I – L – Pe – Im – Ir - 

Aumento da competição N – E – I – R – Pe – Lp – Ir - 
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IMPACTOS CLASSIFICAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

Aumento da ocorrência de animais 

cosmopolitas 
N – Po – D – L – T – Im – Rv 

Mitigadora  Promover a elaboração e 

execução do Programa de Educação Ambiental 

para evitar o despejo indevido de resíduos 

sólidos, minimizando a atração de animais 

cosmopolitas. 

Aumento do risco de acidente N – Po – D – R – T – Im – Rv 
Preventiva  Manutenção dos limites legais de 

velocidade nas vias de acesso. 

Aumento da demanda por transporte 

público 
N – E – D – R – T – Im – Rv - 

Incômodos à população vizinha N – E – I – R – T – Im – Ir 

Mitigadora  Minimizar os impactos diretos, 

como: aspergir água nas áreas com solo exposto 

e nos locais onde haja suspensão de poeira em 

épocas de seca; realizar manutenção nos 

maquinários para manter os ruídos emitidos 

dentro dos padrões estabelecidos pelas normas 

ABNT, realizar o tráfego de maquinários e 

caminhões nos horários de menor pico. Executar 

PEA que contemple a população vizinha. 

Aumento da geração de empregos, 

renda e tributos 
P – E – D – R – T – Im – Rv - 

FFAASSEE  DDEE  OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  

Alteração no microclima N – E – I – L – Pe – Mp – Ir - 

Aumento da geração de ruídos N – E – D – R – Pe – Im – Ir 

Mitigadora  Realizar as manutenções 

preventivas em toda frota motorizada, de forma 

que operem regulados, para não gerar ruídos 

acima do permitido na legislação pertinente. 

Aumento da emissão de gases 

poluentes na atmosfera 
N – E – D – R – T – Im – Ir 

Mitigadora  Utilizar os veículos apenas 

quando necessário; 

Procurar usar o transporte 

coletivo ao invés do próprio veículo; 

Caso utilize veículo próprio, 

use-o em conjunto com outras pessoas (carona 

solidária) para reduzir o número de carros nas 

rodovias e consequentemente a emissão de gases 

poluentes. 

Geração de maus odores N – Po – I – R – T – Im – Rv 

Mitigadora  Promover a execução do 

Programa de Educação Ambiental para evitar o 

despejo de resíduos sólidos em locais 

inapropriados, e consequentemente promover o 

gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. 

Aumento da produção de oxigênio, 

da absorção de gás carbônico e da 

purificação do ar 

P – E - I – R – Pe – Im – Ir - 

Aumento do consumo de água N – E – D – R – Pe – Im – Ir 

Mitigadora  Promover a execução do 

Programa de Educação Ambiental para evitar o 

desperdício de água e sensibilizar e 

conscientizar para a redução de seu consumo. 

Redução da recarga do aquífero N – E – D – R – Pe – Mp – Ir 

Mitigadora  Implantar sistema de drenagem 

de águas pluviais, definitivo, de forma a 

minimizar o impacto negativo de redução da 

infiltração dessas águas. 
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IMPACTOS CLASSIFICAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

Contaminação da água subterrânea N – Po – I – R – Pe– Mp – Rv 

Preventiva  Promover a execução do 

Programa de Educação Ambiental para evitar o 

despejo de resíduos sólidos, óleos e 

combustíveis em locais inadequados. 

Mitigadora  Em caso de derramamento, 

transbordamento ou vazamentos de óleo, 

combustível e outros produtos perigosos no solo, 

realizar a contenção imediata com barreiras de 

contenção ou retirar o produto, se possível, por 

meio do uso de areia ou serragens. 

Contaminação dos corpos receptores 

de águas pluviais (ribeirão 

Sobradinho e córrego Cachoeirinha) 

N – Po – D – R – Pe – Mp – Rv 

Mitigadora  Implantar sistema de drenagem 

pluvial, definitivo, visando disciplinar o 

escoamento das águas pluviais. Deverão ser 

adotados dispositivos de drenagem que 

diminuam a velocidade e a quantidade das águas 

pluviais a serem lançadas no corpo receptor, 

bem como que realizem a detenção de resíduos 

sólidos. 

Fiscalizar a ocorrência de 

ligação clandestina de redes de esgoto à de 

drenagem pluvial. 

Assoreamento dos corpos receptores 

de águas pluviais (ribeirão 

Sobradinho e córrego Cachoeirinha) 

N – Po – I – R – Pe – Mp – Rv 

Mitigadora  Implantar sistema de drenagem 

pluvial, definitivo, visando disciplinar o 

escoamento das águas pluviais. Deverão ser 

adotados dispositivos de drenagem que 

diminuam a velocidade e a quantidade das águas 

pluviais a serem lançadas, bem como que 

realizem a detenção de resíduos sólidos. 

Aumento da carga de efluentes 

sanitários 
N – E – I – R – Pe – Im – Ir - 

Aumento do consumo de energia 

elétrica 
N – E – I – R – Pe – Im – Ir - 

Surgimento de processos erosivos N – Po – I – L – Pe – Mp – Ir 

Preventiva  Manutenção do sistema de 

drenagem pluvial para que funcione 

adequadamente. 

Contaminação do solo e subsolo pela 

deposição de resíduos sólidos 
N – Po – I – L – Pe – Mp – Rv 

Mitigadora  Promover a execução do 

Programa de Educação Ambiental para 

conscientizar os moradores e consequentemente 

evitar o despejo de resíduos sólidos em locais 

inapropriados. 

Diminuição da geração de resíduos 

sólidos 
P – E – D – R – Pe – Lp – Rv 

Maximizadora  Aplicação do Programa de 

Educação Ambiental. 

Impedimento da regeneração da 

cobertura vegetal 
N – E – D – L – Pe – Mp – Ir 

Mitigadora  Fiscalizar a manutenção das 

áreas permeáveis em relação à área total dos 

lotes estabelecidas no Projeto Urbanístico 

(URB/ MDE e NGB). 

Recomposição da cobertura vegetal P – E – D – L – Pe – Lp – Rv 
Maximizadora  Execução do Projeto 

Paisagístico aprovado. 

Aumento da biodiversidade da flora P – Po – D – L – Pe – Lp – Ir 
Maximizadora  Execução do Projeto 

Paisagístico aprovado. 

Deslocamento da fauna nativa N – E – I – L – Pe – Mp – Ir - 
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IMPACTOS CLASSIFICAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

Alteração de habitats terrestres N – E – I – L – Pe – Mp – Ir 

Mitigadora  Utilização, preferencial, de 

espécies nativas do bioma Cerrado para compor 

o Projeto Paisagístico. 

Alteração de habitats aquáticos N – Po – I – R – Pe – Mp – Ir - 

Atração de animais cosmopolitas N – Po – I – L – Pe – Mp – Ir 

Mitigadora  Promover execução do 

Programa de Educação Ambiental para 

conscientizar os moradores e consequentemente 

evitar o despejo de resíduos sólidos em locais 

inapropriados. 

Atropelamento de animais N – Po – I – L – Pe – Mp – Rv 

Mitigadora  Promover execução do 

Programa de Educação Ambiental para evitar os 

atropelamentos, e de medidas de redução e 

controle da velocidade nas vias. 

Proliferação de zoonoses N – Po – I – L – Pe – Mp – Rv 

Mitigadora  Promover execução dos 

Programas de Educação Ambiental e de 

Vigilância Sanitária Ambiental. 

Aumento da circulação de veículos N – E – D – R – Pe – Mp – Ir 

Mitigadora  Manutenção das condições de 

tráfego. 

Sinalização adequada de 

cruzamentos e passagem de pedestres. 

Aumento da demanda de bens e 

serviços públicos 
N – E – D – R – Pe – Im – Ir 

Mitigadora  Instalar equipamentos públicos 

comunitários no ITAPOÃ PARQUE, como 

escola, posto de saúde, entre outros serviços, 

conforme previsto no Projeto Urbanístico (URB, 

MDE e NGB); 

Aumentar a quantidade de 

linhas de ônibus; 

Preparação do setor de 

comércio e serviço para atendimento da 

demanda. 

Consolidação do setor urbano P – E – D – R – Pe – Lp – Ir - 

Oferta de áreas habitacionais P – E – D – R – Pe – Lp – Ir  

Aumento da geração de empregos P – E – D – R – Pe – Im – Ir - 

Aumento da arrecadação tributária e 

da renda 
P – E – D – R – Pe – Lp – Ir - 
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10. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

 

Este item tem por objetivo indicar as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias dos impactos 

negativos sobre o meio ambiente, entendendo como: 

 Medidas Preventivas: têm por objetivo evitar a ocorrência dos efeitos negativos previsíveis 

decorrentes da construção e ocupação do ITAPOÃ PARQUE; 

 Medidas Mitigadoras: têm por objetivo minimizar os efeitos negativos inevitáveis; 

 Medidas Compensatórias: são aquelas adotadas pelo empreendedor com o objetivo de 

compensar os impactos ambientais negativos que não podem ser prevenidos, corrigidos ou 

mitigados. 

 

10.1. Etapa de Planejamento 

 

10.1.1. Medidas preventivas 

a) Consultas prévias aos órgãos normativos e licenciadores e articulação para soluções compartilhadas 

dos conflitos de interesses entre as esferas governamentais e a comunidade da área de influência. 

 

b) Concepção do projeto utilizando equipes multidisciplinares para abordagem integrada dos problemas 

e racionalização das soluções. 

 

c) Pesquisa junto aos órgãos governamentais para compatibilização do ITAPOÃ PARQUE com a 

legislação e normas vigentes, com as políticas de desenvolvimento e com as características específicas 

da área. 

 

d) Levantamento dos estudos ambientais elaborados que abrangem a área do parcelamento para 

verificar as restrições ambientais e as potencialidades da área. 

 

10.2. Etapa de Instalação 

 

10.2.1. Medidas preventivas 

a) Aperfeiçoamento do processo de fiscalização, visando o fiel cumprimento das especificações do 

Projeto Urbanístico a ser aprovado (URB, MDE e NGB) e das exigências ambientais, especialmente 

com relação ao processo de licenciamento. 
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b) Execução de sinalização adequada e adoção de sistema de apoio logístico, visando proporcionar a 

segurança da comunidade. 

 

c) Execução de sinalização vertical e horizontal definitiva nas vias de acesso e nas vias internas, em 

atendimento às normas de trânsito, em cores e dimensões que não causem poluição visual. 

 

d) Usar os EPIs de acordo com as respectivas funções, com destaque aos protetores auriculares durante 

a execução de atividades geradoras de ruídos e máscara para aquelas em que haja a suspensão de 

particulados. 

 

e) Realizar as manutenções preventivas em toda frota motorizada, incluindo o maquinário pesado, de 

forma que operem regulados, gerando ruídos ou emitindo poluentes atmosféricos em conformidade 

com os padrões máximos estabelecidos na legislação. 

 

f) Aspergir água sobre as superfícies com solo exposto e os locais onde haja suspensão de poeira, pelo 

menos 3 vezes ao dia durante o período seco, de forma a evitar danos respiratórios e oftalmológicos aos 

operários e vizinhos da obra. 

 

g) Proceder à segregação e o acondicionamento diário do resíduo orgânico gerado e disponibilizá-lo 

para coleta pelo SLU, evitando a geração de odores ou contaminação do solo e da água subterrânea 

pelo chorume. 

 

h) Manejar os líquidos poluentes (óleos, combustíveis e outras substâncias perigosas) sobre piso 

impermeabilizado e interligado a sistema separador de água e óleo, mesmo que provisório, para evitar a 

contaminação do solo e da água subterrânea. 

 

i) Racionalizar o uso da água para evitar desperdícios. 

 

j) Implantar medidas para disciplinamento de águas de pluviais, durante a execução da obra, para evitar 

a contaminação e assoreamento dos ribeirão Sobradinho e córrego Cachoeirinha. 

 

k) Instruir todos os empregados e fornecedores quanto aos procedimentos e condutas que devem ser 

adotados para prevenir, corrigir ou minimizar os impactos ambientais negativos decorrentes de suas 

respectivas atividades. 
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l) Implantação do parque urbano previsto no Estudo Preliminar Urbanístico, restringindo a supressão de 

vegetação às intervenções e interferências necessárias à implantação do parcelamento, mantendo, assim 

o máximo possível dos remanescentes de vegetação do bioma Cerrado existentes. 

 

m) Divulgar aos moradores a importância da proteção de todas as UCs próximas ao empreendimento 

por meio da aplicação do Programa de Educação Ambiental. 

 

n) Executar o Programa de Educação Ambiental. 

 

10.2.2. Medidas mitigadoras 

a) Retirar e armazenar apropriadamente a camada fértil do solo, sempre que possível, cobrindo-a com 

lona e em local onde não haja escoamento superficial de águas pluviais, evitando o carreamento de suas 

partículas. 

 

b) Interligar o canteiro de obras às redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário operado 

pela CAESB, para o fornecimento de água potável e a coleta e tratamento dos efluentes gerados na 

obra, caso não seja possível, adotar solução provisória para o esgotamento sanitário (banheiros 

químicos ou outras soluções possíveis) e abastecimento de água (poço tubular profundo). 

 

c) Durante as escavações deve-se manter o subsolo exposto pelo menor tempo possível para evitar sua 

exposição aos agentes intempéricos. 

 

d) Utilizar o subsolo escavado para preencher as valas e o top soil na reposição do solo e da vegetação. 

 

e) Utilizar materiais minerais provenientes de fornecedores que possuam Licença Ambiental vigente. 

 

f) Utilizar madeira proveniente de fornecedores licenciados. 

 

g) Execução do Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, que deverá abranger os 

resíduos sólidos gerados nas áreas administrativas (almoxarifado, refeitórios, administração, dentre 

outros) e demais área que gerem resíduos não caracterizados como da construção civil, para, assim, 

realizar o manejo adequado destes resíduos gerados na fase de implantação do parcelamento, visando 

minimizar os desperdícios, segregar, reaproveitar, acondicionar, armazenar, tratar, dispor para coleta ou 

dar destino final aos inevitavelmente gerados. 
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h) Usar árvores nativas do Cerrado no paisagismo do ITAPOÃ PARQUE para atrair algumas espécies 

de animais silvestres, em especial a ornitofauna. 

 

i) Instalar rede de drenagem de águas pluviais com sistema de retenção de poluentes, em conformidade 

com a Resolução da ADASA nº 09/2011. 

 

j) Efetuar os abastecimentos de combustíveis e as lubrificações em local com piso impermeável, dotado 

de cobertura e de canaletas de contenção ligadas ao sistema separador de água e óleo, que devem ser 

constantemente inspecionados e mantidos em condições adequadas de uso. 

 

k) Efetuar o monitoramento periódico da obra em relação ao atendimento das restrições, condicionantes 

e exigências estabelecidas na L.I. 

 

10.2.3. Medidas compensatórias 

a) Realizar a compensação florestal nos termos dos Decretos Distritais n
os 

14.783/1993 e 23.585/2003. 

 

b) Realizar a compensação ambiental, nos termos das Instruções Normativas n
os

 76/2010 e 001/2013 do 

IBRAM. 

 

10.3. Etapa de Ocupação 

 

10.3.1. Medidas preventivas 

a) Monitorar a qualidade das águas (no mínimo 1 ano) dos ribeirão Sobradinho e córrego Cachoeirinha 

e das águas subterrâneas explotadas, nos pontos de amostragem a serem indicados pelo Programa de 

Monitoramento de Recursos Hídricos, para identificar eventuais alterações qualitativas decorrentes da 

construção e ocupação do ITAPOÃ PARQUE e indicar as medidas adequadas para controlar os efeitos 

negativos. 

 

b) Monitorar o surgimento de processos erosivos. 

 

c) Manter os equipamentos de drenagem das águas pluviais sempre limpos para seu adequado 

funcionamento e realizar a fiscalização a fim de evitar ou interromper as ligações clandestinas de redes 

de esgoto. 
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10.3.2. Medidas mitigadoras 

a) Repor e manter a cobertura vegetal na poligonal do parcelamento, conforme projeto paisagístico. 

 

b) Implantar sistema de drenagem de águas pluviais definitivo, visando disciplinar o escoamento das 

águas pluviais, além de utilizar, dentre seus dispositivos, medidas de infiltração, conforme exposto no 

item “d” abaixo, de forma a minimizar o impacto negativo de redução da infiltração e da consequente 

recarga de aquífero. 

 

c) Fiscalizar a manutenção das áreas permeáveis em relação à área total dos lotes estabelecida, 

conforme porcentagem definida no projeto urbanístico. 

 

d) Manutenção das condições do tráfego, com a sinalização adequada de cruzamentos e passagens de 

pedestres, recuperação das vias que deem acesso ao ITAPOÃ PARQUE e atendimento das solicitações 

a serem geradas a partir do RIT. 

 

e) Promover a implantação, melhoria e manutenção de equipamentos urbanos e comunitários. 

Aumentar a quantidade de linhas de ônibus, priorizar a rede produtiva local. 

 

10.4. Quadro Síntese 

Atendido no item 9.5 – Quadro Síntese. 

 

10.5. Compensação Florestal 

Atendido no item 10.2.3 – Medidas compensatórias. 

 

10.6. Compensação Ambiental 

Atendido no item 10.2.3 – Medidas compensatórias. 
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11. PLANO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO 

As diretrizes mínimas propostas para elaboração dos Planos de Acompanhamento e Monitoramento 

(denominados também de Plano Básico Ambiental – PBA) estão dispostas a seguir. Ressaltando que os 

PBAs devem ser elaborados, conforme as fases do empreendimento em que serão executados e as 

etapas do licenciamento ambiental, e possuírem no mínimo a seguinte itemização: 

i) Apresentação; 

ii) Objetivos; 

iii) Diretrizes Legais; 

iv) Método; 

v) Resultados Esperados; 

vi) Referência Bibliográfica; 

vii) Equipe Técnica. 

 

Ademais, para melhor gestão de controle dos impactos ambientais negativos pelo empreendedor, os 

PBAs são os melhores instrumentos a serem cobrados por este Grupo como condicionantes nas 

respectivas Licenças Ambientais, haja vista, abrangerem de forma integral as medidas preventivas, 

corretivas e/ou mitigadoras dos danos ao meio ambiente. 

 

Abaixo seguem as diretrizes mínimas para os PBAs propostos. 

 

11.1. Programa de Controle de Emissões Atmosféricas 

Este Programa tem como objetivo estabelecer ações para minimizar a ocorrência de emissões de 

particulados e de gases para atmosfera na fase de implantação do ITAPOÃ PARQUE, evitando assim 

as emissões fora do padrão estabelecido pela legislação vigente. 

 

Ações 

 Elaborar o Programa de Controle de Emissões Atmosféricas a ser implantado na ADA, uma vez 

que ocorrerá interferências nesta para a implantação de sistema viário, e aprová-lo junto ao 

GRUPOHAB; 

 Aspergir água durante a estação seca para evitar a suspensão de partículas finas (poeira); 

 Realizar manutenção preventiva, ou corretiva se necessário, nos veículos utilizados para seus 

motores estarem sempre regulados e emitirem gases poluentes em níveis aceitáveis; 

 Repor a cobertura vegetal após a aprovação do Projeto Paisagístico pela SEDHAB; 
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 Expor o solo às intempéries, o menor tempo possível, para evitar o ressecamento e a suspensão 

de suas partículas e a poluição atmosférica, e 

 Maximizar a área verde e evitar a ocorrência de solo exposto às intempéries. 

 

11.2. Programa de Recursos Hídricos 

O Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos tem por objetivo acompanhar a qualidade da água 

dos corpos receptores do sistema de drenagem pluvial, bem como das águas subterrâneas captadas por 

meio de poços tubulares, e, eventualmente, indicar medidas de controle para seus impactos negativos. 

 

A qualidade da água dos corpos receptores e das águas subterrâneas deve ser analisada, no mínimo, 

semestralmente (período de seca e chuva) durante o período de instalação do parcelamento e pelo 

menos mais 1 (um) ano a partir de sua implantação, quando se devem coletar dados relativos aos 

parâmetros indicados na Resolução do CONAMA n
o
 357/2005 e suas alterações e na Resolução do 

CONAMA nº 396/2009 e Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914/2011 referentes às águas 

subterrâneas. 

 

A frequência das amostragens e os parâmetros a serem analisados serão avaliados e detalhados no 

âmbito do PBA a ser elaborado.  

 

A coleta de amostras de água deve ser executada por equipe especializada. Os resultados dessas 

análises laboratoriais devem ser comparados com os valores máximos permitidos e entre si para 

acompanhar a evolução da qualidade da água. 

 

Ações 

 Elaborar o Programa de Monitoramento de Água a ser implantado e aprová-lo junto ao 

GRUPOHAB; 

 Coletar amostras de água nos pontos de amostragem a serem definidos por meio do referido 

Programa; 

 Enviar as amostras ao laboratório para análise dos parâmetros de qualidade determinado no 

Programa; 

 Comparar os resultados laboratoriais aos valores máximos permitidos, e 

 Acompanhar as mudanças qualitativas ao longo do tempo comparando as análises para verificar 

os efeitos da instalação e operação do ITAPOÃ PARQUE. 
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11.3. Programa de Recomposição Vegetal 

Consiste na implantação do Projeto Paisagístico, a ser aprovado pela SEDHAB, em toda área 

permeável do ITAPOÃ PARQUE, e no acompanhamento contínuo do seu desenvolvimento para 

manutenção permanente do solo coberto por vegetação, evitando-se o surgimento e a ocorrência de 

processos erosivos. 

 

Ações 

 Aprovar o Projeto Paisagístico a ser implantado na área parcelável, junto à SEDHAB; 

 Implantar o Projeto Paisagístico e efetuar a manutenção da vegetação reposta. 

 

11.4. Programa de Compensação Florestal 

Em decorrência da supressão dos indivíduos arbóreo-arbustivos para construção do ITAPOÃ PARQUE 

e respectivas infraestruturas deve ser realizada a compensação florestal, conforme quantitativo 

estabelecido neste EIA, em que pelo menos 50% deverá ser por meio de plantio de mudas de espécies 

arbóreo-arbustivas nativas do Cerrado.  

 

A compensação deverá ser acordada por meio de Termo de Compromisso, tendo em vista que 

conforme o Decreto Distrital nº 23.585/2003 50% da compensação poderá ser revertida em benefício 

do meio ambiente, dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo e das Unidades de Conservação do 

Distrito Federal na forma de prestação de serviço, doação de equipamento e/ou execução de obras por 

intermédio de acordo formal. 

 

As medidas silviculturais referentes ao plantio devem ser prescritas logo após a indicação pelo IBRAM 

do local onde será efetuado, possibilitando, assim, serem definidas as espécies arbóreo-arbustivas 

nativas, o espaçamento, a correção do solo, o plantio propriamente dito, a suplementação hídrica e o 

combate aos predadores e ao fogo. 

 

Ações 

 Indicação pelo IBRAM do local de plantio das mudas nativas, conforme montante estabelecido 

neste EIA e Termo de Compromisso a ser firmado; 

 Executar o plantio, e 

 Monitorar o plantio por, no mínimo, dois anos. 
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11.5. Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Na fase de instalação, deve-se executar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

PGRCC em conformidade com a Resolução do CONAMA nº 307/2002 e suas alterações, visando 

minimizar a geração de resíduos sólidos e segregar, acondicionar, armazenar, tratar, dispor para coleta 

ou dar destino final aos inevitavelmente gerados. 

 

A este Plano deverá ser integrado diretrizes para gerenciamento dos demais resíduos sólidos gerados no 

canteiro de obras, os quais não se enquadram como resíduos da construção civil, como aqueles gerados 

nas áreas administrativas do canteiro (almoxarifado, refeitório, escritório, dentre outros), de acordo 

com a NBR 10.004 e Resolução do CONAMA nº 275/2001, no que couber. 

 

Ações 

 Elaborar o PGRCC a ser implantado na ADA e aprová-lo junto ao GRUPOHAB; 

 Instruir todos os funcionários e os prestadores de serviços quanto ao correto descarte e manejo 

dos resíduos sólidos gerados durante a obra; 

 Reduzir a geração de resíduos sólidos; 

 Reutilizar os resíduos quando possível; 

 Segregar os resíduos sólidos da construção civil nas classes ‘A’ a ‘D’, visando promover a 

reutilização e reciclagem do material, quando possível, e a destinação adequada dos rejeitos; 

 Acondicionar os resíduos da construção civil pertencentes às classes ‘A’ e ‘B’ em locais 

identificados, contudo distintos, com vistas à reutilização do material; 

 Acondicionar os resíduos da construção civil pertencentes às classes ‘C’ e ‘D’ em locais 

isolados, distintos, identificados e destiná-los em conformidade com as normas técnicas específicas 

e orientação do SLU; 

 Segregar os resíduos sólidos gerados (não caracterizados como da construção civil) por classes 

e tipos, em: orgânicos, papéis, metais, plásticos, vidros e especiais (lâmpadas, pilhas, baterias e 

tecnológicos), visando promover a reciclagem do material aproveitável e o correto descarte; 

 Acondicionar os resíduos orgânicos em sacos plásticos alojados em recipientes com tampa 

acionada por pedal e devidamente identificados; 

 Acondicionar os resíduos secos em recipientes específicos, conforme o padrão estabelecido pelo 

código de cores; 

 Os resíduos orgânicos e secos devem ser armazenados em contêineres com tampa, separados e 

identificados, em abrigos fechados, ventilados e com piso impermeabilizado, ficando disposto para a 

coleta pelo Serviço de Limpeza Urbana. 
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11.6. Programa de Educação Ambiental 

Considerando as Políticas Nacional e Distrital de Educação Ambiental (Lei Federal nº 9.795/1999 e Lei 

Distrital nº 3. 833/2006) e a Instrução Normativa do IBRAM nº 58/2013, o PEA deverá atingir os 

seguintes públicos alvos: 

 Trabalhadores da obra, a fim de sensibilizá-los acerca das práticas e atividades diárias benéficas 

ao meio ambiente, e quanto à importância das UCs próximas ao empreendimento; 

 Vizinhança mais próxima (a ser definido no PEA) para conscientizá-los e sensibilizá-los quanto 

à importância do empreendimento para a sociedade e para o meio ambiente, reduzindo assim 

possíveis conflitos; 

 Moradores do parcelamento para despertar a consciência ambiental e incentivar práticas 

ambientais sustentáveis nas unidades habitacionais. 

 

Ações 

 Elaborar o Programa de Educação Ambiental a ser implantado e aprová-lo junto ao 

GRUPOHAB; 

 Fornecer informações sobre como evitar ou minimizar os impactos negativos ao ambiente por 

meio da economia de água, de energia elétrica, combustíveis e correto gerenciamento dos resíduos 

sólidos; 

 Executar agenda ambiental anual contemplando ações, atividades, eventos, gincanas, palestras, 

teatros, dentre outros, para que a Educação Ambiental seja efetiva e eficaz; 

 Consolidar as informações sob a forma de cartilha, quando possível. 

 

11.7. Programa de Vigilância Sanitária Ambiental (Zoonose) 

Tem por finalidade fornecer subsídios visando à prevenção da exposição dos trabalhadores e moradores 

às potenciais Zoonoses durante a instalação e operação do ITAPOÃ PARQUE. 

 

Ações 

 Propor medidas para controlar qualquer propagação de vetores e hospedeiros de doenças 

decorrente da implantação e operação do ITAPOÃ PARQUE; 

 Impedir que o ITAPOÃ PARQUE se torne causa direta ou indireta da propagação de doenças 

transmissíveis por vetores e hospedeiros de doenças; 

 Reduzir a incidência dos acidentes por animais peçonhentos decorrente da implantação do 

Empreendimento. 
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11.8. Programa de Cumprimento das Condicionantes da L.P, L.I e L.O 

Tem por objetivo verificar o cumprimento das condicionantes estabelecidas nas licenças ambientais e, 

assim, avaliar a regularidade do processo de licenciamento ambiental.  

 

Neste caso, entende-se não ser necessária a elaboração de um programa específico, mas sim, 

acompanhar e monitorar as condicionantes, recomendações, exigências e restrições constantes nas 

licenças ambientais a serem emitidas e gerar relatórios por meio dos quais será possível comprovar o 

monitoramento. 

 

Ações 

 Observar os itens das licenças ambientais que estabelecem as condições em que foram 

concedidos os respectivos atos administrativos; 

 Indicar e orientar as eventuais medidas para adequação de inconformidades; 

 Elaborar relatório técnico contendo informações sobre o cumprimento das condicionantes e 

remetê-lo ao IBRAM e ao contratante. 
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12. CARTOGRAFIA 

 

Atendido no anexo denominado TOMO III. 
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13. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

Atendido ao longo do EIA. 
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14. COMENTÁRIOS E CONCLUSÃO 

 

Para discutir e concluir quanto à viabilidade ambiental do preterido parcelamento de solo urbano de 

interesse social denominado ITAPOÃ PARQUE foi realizado, por meio de informações existentes, 

estudos in locu e discussões multidisciplinares, o diagnóstico ambiental da situação atual da área e o 

prognóstico de resultados esperados, com a implantação ou não do parcelamento, sempre com foco na 

viabilidade sócio ambiental da ocupação desejada relacionada com o projeto proposto. 

 

A partir dos levantamentos realizados no campo e pesquisas bibliográficas foi possível verificar que a 

área encontra-se ocupada pela ANATEL e pelo o Exército há pelo menos 18 anos, conforme 

visualizado em análise multitemporal, constante no 7.3 - Análise integrada do Estudo Preliminar 

Urbanístico e as Restrições Legais Existentes, que demonstra essa ocupação desde a imagem de satélite 

SPOT de 1995. Por serem áreas cercadas e boa parte protegidas por forças do exército (lotes 4 a 6), a 

área apresenta vegetação nativa do bioma Cerrado, inclusive com alguns mosaicos em bom estado de 

conservação. 

 

Estas áreas institucionais por estarem próximas a aglomerados urbanos consolidados e em expansão, 

principalmente as ARIS e ARINE Itapoã, e a cidade do Paranoá, e apresentarem aptidão para ocupação 

urbana devido a relevo plano a suave ondulado, ausência de Áreas de Preservação Permanente, tipo de 

solo entre outros fatores, sofre forte pressão antrópica, fato comprovado em dados extraídos da área 

temática de socieconomia (meio antrópico), inclusive com relatos de ocupação irregular por várias 

famílias, removidas recentemente.  

 

Logo a ocupação planejada destes espaços traz benefícios importantes para o desenvolvimento 

ordenado da região com a implantação de equipamentos adequados e eficientes de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, entre outros, evitando assim, os processos erosivos, a 

contaminação do lençol freático, o assoreamento dos recursos hídricos, etc. 

 

A qualificação desta área com a instalação de quadras residenciais e equipamentos públicos e 

comunitários, de acordo com o Estudo Preliminar Urbanístico apresentado, traz benefícios sociais para 

o ITAPOÃ PARQUE e para as cidades da AID e AII, tanto pela oferta de moradias quanto pela oferta 

de equipamentos públicos almejados pela população da cidade do Itapoã. Ressalta-se aqui que as 

implantações destes equipamentos públicos devem ser prioridade nas ações do Governo, já que a não 

implantação destes agravará a situação atual da região, principalmente na cidade do Itapoã, indo ao 

contrário a lógica de benefícios aqui elencados.  
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Os impactos sobre o meio biótico são relevantes tendo-se em vista a grande área de desmatamento. 

Com relação à fauna destaca-se a perda de habitat além da dispersão e proliferação de animais 

domésticos, peçonhentos e de transmissores de doenças com a implantação e operação do 

empreendimento, mitigados pela aplicação de programa ambiental relacionado ao tema, proposto no 

item 11.7 - Programa de Vigilância Sanitária Ambiental (Zoonose).  

 

A impermeabilização do solo pelas edificações e outras infraestruturas, com suas previsíveis 

consequências, serão os principais impactos negativos resultantes da implantação do empreendimento 

relacionados ao Meio Físico. Assim, é imperativa a adequação do empreendimento aos princípios de 

sustentabilidade, quais sejam: o desenvolvimento sustentável e a preservação do patrimônio ambiental, 

no que se refere aos recursos naturais e soluções adequadas para infraestrutura, destacadas na área 

temática de urbanismo e infraestrutura. 

 

Para se alcançar tais objetivos, torna-se necessário que se agreguem ao projeto as recomendações 

contidas neste estudo, no que se referem às medidas de controle ambiental relacionadas ao 

gerenciamento dos recursos ambientais necessários ao funcionamento do empreendimento.  

 

Entende-se que o parcelamento urbano da área, já prevista como área de estratégia de oferta de área 

habitacional na Lei Complementar n° 803/2009, que revisou o PDOT e na Lei Complementar n° 

854/2012, que o atualizou, e caracterizou a área de expansão do Itapoã (ITAPOÃ PARQUE) como 

ZEIS – Zona Especial de Interesse Social, é viável quanto ao diagnóstico ambiental apresentado neste 

EIA e das consultas realizadas quanto ao atendimento do parcelamento para energia elétrica, 

esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, drenagem pluvial e abastecimento de água, com 

exceção das restrições legais referentes à sobreposição de trechos do Estudo Preliminar Urbanístico 

com a APM do Cachoeirinha e a Zona de Uso Restrito – ZUR da APA da bacia do rio São Bartolomeu. 

 

Desta forma, devem ser sanadas as questões relacionadas às restrições legais referentes à existência de 

sobreposição de trechos de sua área com a Área de Proteção de Manancial – APM do Cachoeirinha e 

com a Zona de Uso Restrito – ZUR relativa ao rezoneamento da APA do São Bartolomeu, bem como 

deverão ser devidamente executados os Programas de Monitoramento Ambiental propostos, que 

referem-se à consolidação das medidas de controle apresentadas, para evitar, mitigar ou compensar os 

impactos ambientais negativos identificados. 
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Assim, a implementação do Estudo Preliminar Urbanístico proposto, em sua totalidade, somente é 

possível se for encontrada uma solução legal e/ou técnica para sua sobreposição em Área de Proteção 

de Manancial, assim definida pela Lei Complementar nº 803/2009, ou caso ocorra a desativação da 

captação da CAESB, nos termos do artigo 96, Parágrafo 3° da LC 803/2009. 

 

Com relação à sobreposição com a ZUR, a implementação do Estudo Preliminar Urbanístico proposto, 

em sua totalidade, somente é possível se sanadas as restrições legais apresentadas acima, por meio da 

modificação do Estudo Preliminar, ou pode-se aguardar a aprovação e sanção de lei específica referente 

ao novo rezoneamento e respectivo Plano de Manejo da APA do São Bartolomeu, que está em fase de 

aprovação pelo órgão ambiental e que pode apresentar alterações quanto ao seu zoneamento. Só assim 

será possível verificar quais serão os usos permitidos nestas zonas, e assim definir uso compatível para 

o trecho da Área de Parcelamento Futuro – APF sobreposto à ZUR, a qual ainda não possui uso 

estabelecido, por ser APF.  
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