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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

 Número do Processo de Licenciamento Ambiental 

391.000.569/2013. 

 

 Empreendedor 

Razão Social  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO 

FEDERAL – CODHAB. 

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. 

 

 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. 

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

Blanca, Asa Sul – Brasília/DF. 

 

 Empresa Responsável pela Elaboração do RIMA e Assessoramento aos Trâmites do 

Licenciamento Ambiental 

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 

Este Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) 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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Em 15 e 20 de março de 2013, a CODHAB publicou no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, 

respectivamente, as Resoluções n
os

 62/2013 e 69/2013, que homologaram a empresa JOSÉ CELSO 

GONTIJO ENGENHARIA S.A. como vencedora dos dois certames – Editais de Chamamento n
os 

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 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 RIMA 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 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 RIMA – ITAPOÃ 

PARQUE. 
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3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

 

 Nome do Empreendimento 

ITAPOÃ PARQUE 

 

 Área Total  

250 hectares. 

 

 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. 

 

 População Estimada 

Para o ITAPOÃ PARQUE a população foi estimada em 40.818 habitantes. 

 

 Número de Unidades Imobiliárias Projetadas 

Para o ITAPOÃ PARQUE foram projetadas 12.112 unidades habitacionais de uso residencial 

multifamiliar. 

 

3.1. Situação Fundiária 

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). 
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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). 

 

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 à desmobilização das estruturas e a devida 

desocupação desses lotes por parte dessas Instituições. 
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4. JUSTIFICATIVA DA LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

4.1. 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. 

 

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 mais bem 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.  
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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. 

 

4.2. 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 DIUR nº 01/2012 para o Setor Habitacional do Itapoã, que contempla a 

poligonal do ITAPOÃ PARQUE. 

 

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. 
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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 ZUR da APA do São Bartolomeu, isso não inviabiliza a localização do 

empreendimento, mas será devidamente analisada ao longo do RIMA 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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5. OBJETIVOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DO EMPREENDIMENTO 

No contexto econômico, tanto a construção quanto a ocupação do ITAPOÃ PARQUE resultará na 

geração de renda por meio de empregos diretos e indiretos, em especial no setor de prestação de 

serviços com a implantação de equipamentos públicos para educação, saúde e comércio de apoio 

(padaria, farmácia, banca de revistas e outros). Com sua implantação espera-se aumento de receita e 

tributos ao GDF. Além de ocupar de forma legal o vazio urbano existente, evitando a pressão exercida 

pelas ocupações irregulares atualmente presentes no DF. 

 

No contexto social, a implantação e ocupação do ITAPOÃ PARQUE justificam-se pela oportunidade 

de geração de moradia para a população de baixa renda em larga escala, com a construção de 12.112 

unidades habitacionais, favorecendo aproximadamente 40.818 habitantes pessoas, bem como resultarão 

na geração de empregos formais principalmente nos setores de prestação de serviços e comércio, e 

consequentemente de renda aos empregados. Além disso, irá desencadear a necessidade de 

investimentos públicos na instalação de novos equipamentos de uso comunitário, incrementando 

àqueles já existentes na RA do Itapoã. 

 

O Estudo Preliminar Urbanístico previsto para o ITAPOÃ PARQUE prevê espaços livres de uso 

público, bem como áreas para implantação de instituições relacionadas à educação e saúde, o que 

acarretará em benefícios à população das RAs do Itapoã e Paranoá. 

 

 

 

 



12 

6. COMPATIBILIDADE DO PROJETO COM OS PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS 

EXISTENTES 

 

6.1. Planos Locais (Zoneamentos) 

 

 Zoneamento Territorial 

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). 

 

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. 

 

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. 

 

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 1), na RA do Itapoã, onde a 

densidade é média e o coeficiente de aproveitamento máximo é 4. 
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Figura 1 – 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. 

 

 Zoneamento Ambiental 

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 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. 

 

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. 
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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 1 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 1 – 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) 

 

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.  

 

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. 
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 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. 

 

 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.  

 

 

6.2. Programas de Governo 

 

 Programa “Morar Bem” 

A Nova Política Habitacional, por meio do Programa “Morar Bem”, teve início no dia 10 de maio de 

2012, quando a SEDHAB lançou a apresentação do primeiro pacote de habitações de interesse social 

com 10 mil unidades habitacionais. O programa busca desenvolver uma solução habitacional completa 

que prevê a construção de unidades habitacionais providas de infraestrutura e equipamentos públicos; 

adensamento de áreas urbanas para otimização da infraestrutura implantada; e financiamento das 

unidades habitacionais (apartamentos e casas), por intermédio do PMCMV. 

 

Pelo programa são beneficiados candidatos inscritos espontaneamente e de forma individualizada junto 

à CODHAB/DF, bem como candidatos filiados a Associações ou Cooperativas Habitacionais 

credenciadas junto à Companhia, de acordo com o Decreto Distrital nº 33.033/2011, cujos artigos 4º, 

7º, 8º e 10º foram alterados pelo Decreto nº 33.753/2012. 
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Os dados cadastrais apresentados pelo candidato, considerados para fins de pré-habilitação, são 

comprovados na ocasião da formalização do processo de habilitação, em conformidade com a Lei nº 

3.877/2006. São desconsideradas as inscrições de candidatos já beneficiados por outro programa 

habitacional no Distrito Federal, ou que não atendam aos requisitos da Lei nº 3.877/2006. 

 

De acordo com a Lei nº 3.877/2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, 

podem participar dos programas habitacionais de interesse social os interessados que atendam aos seus 

requisitos, dentre eles: “Residir no Distrito Federal nos últimos cinco anos; Não ser, nem ter sido 

proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial no Distrito Federal; Não ser 

usufrutuário de imóvel residencial no Distrito Federal, e Ter renda familiar de até doze salários 

mínimos”. 

 

Os critérios de classificação dos candidatos inscritos no Novo Cadastro de Habitação do Distrito 

Federal são definidos pelo Decreto nº 33.177/2011, alterado pelo Decreto nº 33.753/2012, que 

considera o tempo de moradia no DF, tempo de inscrição em programas habitacionais no DF, número 

de dependentes na família, famílias com condições especiais – pessoas com deficiência e/ou com idade 

superior a 60 anos de idade e renda familiar per capita. 

 

Na premissa do Programa “Morar Bem”, está sendo projetado parcelamento de solo na área 

denominada ITAPOÃ PARQUE, que juntamente com os projetos do Recanto das Emas, Paranoá, 

Gama, Sobradinho, Samambaia, Santa Maria e Riacho Fundo II – 5ª Etapa fez parte do primeiro pacote 

de chamamento de empresas e cooperativas para desenvolvimento de habitações de interesse social nos 

anos 2012 e 2013. 

 

6.3. Projetos Existentes 

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 2 – 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 quaisquer 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 deste RIMA, 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 

11.977/2009, visando à adequação de assentamentos informais consolidados, por meio de ações 

prioritárias nessas Áreas de Regularização, de acordo com a LC 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 foi 

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

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

do ITAPOÃ PARQUE. A Figura 3 mostra a poligonal do Condomínio Mansões Entre Lagos. 
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Figura 3 – 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.  

 

No citado EIA/RIMA não consta qualquer restrição ao parcelamento e ocupação 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 teve como foco suas ADA e AID. 
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Figura 4 – 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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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

7.1. Área Diretamente Afetada – ADA 

 

 Meios Físico, Biótico e Antrópico 

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 ELUPs (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, 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 rodovia 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 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 nas áreas de influência. 

 

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 2, com as respectivas áreas. 

 

Quadro 2 – 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 5. Somado à classe de uso denominado cerrado típico, essas duas 

fitofisionomias do Cerrado abrange 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 5 – Percentual de classes de uso de solo existentes na ADA. 

 

7.2. Área de Influência Direta – 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 que corta o terreno.  

 

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

Planalto Central. 
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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). 

 

 Uso Atual na AID 

O Mapa 13 – Uso, Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal – AID (Tomo III) e Quadro 3 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 3 – 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 

 

 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). 
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7.3. Área de Influência Indireta – 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). 

 

 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). 

 

7.4. Meio Físico 

 

Geologia 

 

 Área Diretamente Afetada – ADA 

A partir do Mapa 05 – Geológico (Tomo III) observou-se que a ADA possui o substrato rochoso 

constituído exclusivamente por litotipos pertencentes ao Grupo Paranoá, unidades MNPpr3 

(Metarritmito Arenoso) e MNPpq3 (Quartzito Médio). 

 

 MNPpr3 – Metarritmito Arenoso 

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

caracterizado por intercalações de quartzitos finos com camadas de materiais pelíticos. 

 

 MNPpq3 – Quartzito Médio 

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

silicificados e intensamente fraturados. 
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 Área de Influência Direta – AID 

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 AID é constituída por litotipos pertencentes 

aos Grupos Paranoá e Canastra, conforme Mapa 5 – Geológico (Tomo III) e Quadro 4 abaixo. 

 

Quadro 4 – Unidades geológicas que abrangem a AID 

GRUPO GEOLÓGICO UNIDADE GEOLÓGICA 

Canastra MNPpcf 

Paranoá 

MNPpr4* 

MNPpq3* 

MNpr3
 

* Nota: As descrições das unidades geológicas MNPpq3 e MNPpr3 encontram-se na ADA. 

 

 MNPpr4 – Metarritmito Argiloso 

Composto por materiais sílticos e argilosos além de pequenas porções de areias finas rosadas a 

avermelhadas (FREITAS-SILVA & CAMPOS, 1998). 

 

 MNPpcf – Carbonato Filito 

Composto por carbonato filito e correlacionável com a formação Serra do Landim e Paracatu que é 

constituída por margas e lentes de calcário que gradam para calci-filitos e calci-xistos (FREITAS-

SILVA & DARDENNE, 1994). 

 

 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). 

 

Geomorfologia 

 

 Área Diretamente Afetada – ADA 

Conforme se observa no Mapa 8 – Geomorfológico (Tomo III) e a proposta de compartimentação 

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

que variam de 950 a 1200m. 

 

 Área de Influência Direta – AID 

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

8 – Geomorfológico (Tomo III). 

 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 m; 

 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. Portanto, as descrições detalhadas 

dessas compartimentações podem ser encontradas no tópico da AID descrito anteriormente. 

 

Hidrogeologia 

 

 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 fraturados e poroso. 
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Conforme Mapa 6 – Hidrogeológico (Tomo III), na ADA ocorre o sistema 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). 

 

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. (ZEE-DF, 2012). 

 

 Área de Influência Indireta – AID 

Assim como na ADA, 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 6 – Hidrogeológico (Tomo III). 

 

 Domínio Poroso 

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

expostas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – 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). 
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 Domínio Fraturado 

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

Quadro 6 abaixo. 

 

Quadro 6 – 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 com os 

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

S/A do domínio fraturado. 

 

Pedologia 

 

 Área Diretamente Afetada – ADA 

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

pertencentes ao parcelamento de solo denominado ITAPOÃ PARQUE, para identificação e 

classificação táctil-visual, com a finalidade de avaliar seu comportamento geral, sua classificação e sua 

permeabilidade. 

 

O Mapa 7 – Solos (Tomo III) ilustra as classes de solo encontradas na ADA. 

 

 Características pedológicas dos solos amostrados na ADA 

O Latossolo apresenta estrutura microagregada, macroporosa, colapsível, e alta erodibilidade se 

submetido a fluxo de escoamento pluvial concentrado. Representa um solo com intenso 

desenvolvimento pedogenético, intensa transformação e remoção de elementos móveis.  
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 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 de solos, Tomo 

III). Abaixo segue breve descrição de cada solo, conforme Quadro 7. 

 

Quadro 7 – 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 

 

 Área de Influência Indireta – AII 

As características pedológicas da AII são semelhantes as da AID. 

 

Declividade e Altimetria 

 

 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. 

 

 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. 
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 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 empreendimento. 

 

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. 

 

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 região da ADA nulo. 

 

Potencialidades à Ocupação 

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 relatório, conclui-se que a ocupação da ADA é viável 

e possui potencial para a ocupação do ponto de vista do meio físico. 

 

Riscos à Ocupação 

Os riscos à ocupação estão estritamente ligados ao tipo de uso proposto para a ADA, conforme Estudo 

Preliminar Urbanístico. Caso a área seja usada como lote industrial ou de outra forma que apresente a 

possibilidade de contaminação, o risco é existente, conforme explanado a seguir: 
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 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). 

 

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). 

 

Restrição à Ocupação 

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. 

 

 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, dessedentação de animais 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. 
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A seguir, o Quadro 8 apresenta os usos consuntivos e não consuntivos identificados na AID, de acordo 

com o PLD (2000) e SIESG (2012). 

 

Quadro 8 – 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 consultivo 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. 

 

 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 foram comparados 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. 

 

Segue abaixo a espacialização (Figura 6) dos locais dos 17 pontos de coleta: 
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Figura 6 – Localização dos pontos de coleta das amostras de águas superficiais. 

 

 Resultados 

 

 pH 

Conforme observado no Quadro 9, todos os pontos de coleta apresentaram valores de pH dentro da 

faixa de valores estipulada pela Resolução do CONAMA nº 357/2005. 

 

Quadro 9 – 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 

Ponto 7 8,05 6 a 9 
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PONTOS RESULTADOS VMP 

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 

 

 Fósforo Total 

Conforme observado no Quadro 10, os pontos 9, 13, 14 e 16 apresentaram valores em não 

conformidade com o VMP da Resolução. 

 

Quadro 10 – 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 

Ponto 15 0,009 0,03 

Ponto 16 0,161 0,03 

Ponto 17 0,007 0,03 

 



36 

 Inconformidade com o VMP. 

 

 Turbidez 

Conforme observado no Quadro 11, nenhum dos pontos apresentou valores em desacordo com o VMP 

estabelecido. 

 

Quadro 11 – 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 

Ponto 15 5,35 100 

Ponto 16 1,16 100 

Ponto 17 1,59 100 

 

 Sólidos Dissolvidos Totais 

Conforme observado no Quadro 12, nenhum dos pontos apresentou valores em desacordo com o VMP 

estabelecido. 

 

Quadro 12 – 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 
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PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

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 

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 

 

 Cor Aparente 

Conforme observado no Quadro 13, nenhum dos pontos apresentou valores em desacordo com o VMP 

estabelecido. 

 

 

Quadro 13 – 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 



38 

PONTOS RESULTADOS VMP (mgPt/L) 

Ponto 14 71 75 

Ponto 15 59 75 

Ponto 16 21 75 

Ponto 17 20 75 

 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

Conforme observado no Quadro 14, os pontos 9, 13 e 14 apresentaram valores em desacordo com o 

VMP estabelecido. 

 

Quadro 14 – 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 

Ponto 15 3 5 

Ponto 16 3 5 

Ponto 17 3 5 

 

 Inconformidade com o VMP. 

 

 Nitrogênio Total 

Conforme observado nos Quadro 15, Quadro 16 e Quadro 17 dos parâmetros Nitrogênio Amoniacal, 

Nitrato e Nitrito, respectivamente, nenhum dos pontos apresentou valores em desacordo com o VMP 

estabelecido para os parâmetros citados. 
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Quadro 15 – 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 

 

Abaixo seguem as análises do parâmetro Nitrato nas 17 amostras de água. 

 

Quadro 16 – 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 
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PONTOS RESULTADOS VMP (mg/L) 

Ponto 13 0,078 10 

Ponto 14 0,067 10 

Ponto 15 0,089 10 

Ponto 16 0,051 10 

Ponto 17 0,044 10 

 

Abaixo seguem os resultados das amostras de água referente ao parâmetro Nitrito. 

 

Quadro 17 – 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 

Ponto 15 0,004 1 

Ponto 16 0,219 1 

Ponto 17 0,149 1 

 

 Oxigênio Dissolvido (OD) 

Para elaborar o gráfico acima, o VMP foi considerado como Valor Mínimo Permitido, logo, com base 

no Quadro 18, observou-se que nenhum dos pontos apresentou valores abaixo do valor mínimo 

estabelecido na norma. 
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Quadro 18 – 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 

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 

 

 Coliformes Totais 

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. 

 

Quadro 19 – 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 - 
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PONTOS RESULTADOS VMP (NMP/100ml) 

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 - 

Ponto 15 >2.419,2 - 

Ponto 16 >2.419,2 - 

Ponto 17 >2.419,2 - 

 

 Coliformes Termotolerantes (fecais) 

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. 

 

Para o parâmetro analisado, os pontos 9, 13 e 14 ficaram acima do VMP da legislação citada. 

 

Quadro 20 – 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. 

 

 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. 

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 autodepuração, 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. 
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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. 

 

 Grotas ou Canais Naturais Intermitentes 

Em vistoria na ADA não foram identificados canais naturais de escoamento superficial (grotas secas), 

conforme preconiza Decreto Distrital nº 30.315/2009, ou canais naturais intermitentes. 

 

7.5. Meio Biótico 

 

Flora – Vegetação 

 

 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). 

 

 Objetivos 

 

Os principais objetivos do estudo da flora neste RIMA 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; 

 Apresentar análise quantitativa dos parâmetros de densidade, área basal e volume referente ao 

cerrado; 
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 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 1 e Foto 2); Classe II: Amostragem em cerrado 

Típico e Ralo e amostragem em cerrado Denso na ADA (Foto 3, Foto 4 e Foto 5) e Classe III: Mata de 

galeria do ribeirão Sobradinho na AID (Foto 6). 

 

  

Foto 1 – Área antropizada com predomínio de 

gramíneas exóticas 

Foto 2 – Local na ADA com árvores nativas e 

exótica, plantadas e remanescentes 

 

 

Foto 3 – Engenheiro Florestal anotando dados de 

campo em cerrado ralo 
Foto 4 – Vista de Cerrado típico. 
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Foto 5 – Vista de cerrado Denso. 

 

Foto 6 – Vista 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). 
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 Compensação florestal 

A compensação florestal foi calculada conforme os parâmetros definidos pelo Decreto nº 23.585/2003. 

Este altera parte do Decreto nº 14.783/1993, que dispõe sobre as espécies arbóreas e arbustivas que são 

tombadas como patrimônio ecológico do Distrito Federal. Este ato legal determina que sejam plantadas 

30 árvores nativas para cada árvore nativa suprimida e 10 árvores nativas para cada árvore exótica ao 

Cerrado suprimida em áreas urbanas ou de expansão urbana. 

 

 Resultados 

 

 Classe I (ADA) 

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 exótica e 28 nativa. 

A espécie exótica de maior ocorrência foi a Caryota urens (palmeira-rabo-de-peixe) com 77 

indivíduos, e a espécie nativa de maior ocorrência foi a Aegiphila lhotzkiana (tamanqueiro-do-cerrado), 

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 (mangueira), com volume total de 

34,73 m
3
; e a espécie nativa de maior volume foi a Vochysia thyrsoidea (gomeira), com um volume 

total de 2,07 m
3
. 

 

 Classe II (ADA) 

 

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. 

 



48 

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. 

 

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. 

 

 Compensação florestal do empreendimento 

A compensação florestal deve ser realizada nos termos dos Decretos nos 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: 
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Quadro 21 – Compensação florestal do ITAPOÃ PARQUE 

Inventário Cerrado Densidade (ind/ha) 
Nº de indivíduos Área 

(ha) 

Compensação 

Florestal Nativa Exótica 

Censo Antropizado - 110 217 - 5.470 

Amostragem 

Simples 

Ralo 511  - 113,97 1.747.160 

Típico 1.123 * - 78,94 2.659.489 

Denso 931 * - 18,87 527.039 

TOTAL 4.939.158 

* Nota: 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. 
 

 Relatório Fotográfico 

 

  

Foto 7 – Trabalho da equipe de flora demarcando parcelas 

para amostragem da vegetação de cerrado ralo. 

Foto 8 – Ocorrência da espécie Vellozia sp., conhecida 

como canela-de-ema. 

  

  

Foto 9 – A unidade amostral em cerrado típico e ralo teve 

parcelas de 20x50 m. 

Foto 10 – A espécie Anacardium humille (cajuí) 

apresentou ocorrência comum no estrato regenerativo. 
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Foto 11 – Vestígios de passagem recente de incêndios 

florestais sobre o estrato arbóreo-arbustivo. 

Foto 12 – Predominância de latossolo vermelho nas áreas 

de estudo. 

  

  

Foto 13 – Amostragem da vegetação em cerrado típico. 
Foto 14 – Engenheiro Florestal mensurando a 

circunferência, que foi medida a 0,3 m de altura da base. 

  

  

Foto 15 – Fragmento de cerrado típico recortado por estradas 

de terra no interior dos mosaicos preservados. 

Foto 16 – Equipe de flora fazendo mensuração de 

indivíduos arbóreos em unidade amostral de cerrado típico. 
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Foto 17 – Vista de marcação das parcelas em cerrado típico 

com auxílio de trena, onde as unidades amostrais foram 

alocadas com dimensões de 20x50 m. 

Foto 18 – Transição entre o cerrado típico e denso. 

  

  

Foto 19 – Vista de mata de galeria onde foi realizado o 

levantamento florístico no ribeirão Sobradinho. 

Foto 20 – No sítio amostrado as matas de galeria 

apresentam trechos inundáveis e não inundáveis. 

  

  

Foto 21 – Espécies indicadoras: Xylopia sericea (pindaíba) e 

Tapirira obtusa (pombeiro), típicas de solos inundáveis. 

Foto 22 – Vista de mata de galeria do ribeirão Sobradinho 

e plantio de mudas nativas na sua adjacência. 
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Fauna – Animais 

O diagnóstico faunístico aborda a Ictiofauna (peixes), Herpetofauna (anfíbios e répteis), Ornitofauna 

(aves) e Mastofauna (mamíferos), além da Entomofauna (insetos). 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 7 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. 
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Figura 7 – 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. 

 

Entomofauna (insetos) 

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. 

 

Ictiofauna (Peixes) 

 

 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 contem 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. 
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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. 

 

 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. 

 

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. 
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Herpetofauna (cobras/lagartos/sapos/jacarés/cobras-cegas) 

 

 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). 

 

O DF apresenta lista com 26 espécies de lagartos, representando nove famílias. 

 

O grupo das amphisbenas, chamadas popularmente de cobra-de-duas-cabeças, está representado no DF 

por apenas quatro espécies 

 

Dentre os répteis o grupo mais representativo no DF é o das serpentes com uma riqueza de 61 espécies, 

distribuídas em sete famílias. Ainda pertencente ao grupo dos répteis, o DF apresenta entre as espécies 

nativas dois jacarés e quatro de quelônios. 

 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. 
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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. 

 

 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. 

 

Quadro 22 – 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 
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TAXA 
NOME 

POPULAR 

FORMA DE 

REGISTRO 

ÁREA DE 

REGISTRO 
STATUS 

OCUPAÇÃO 

HABITATS 

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. 

 

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. 

 

 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. 
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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. 

 

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 (Aves) 

 

 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. 
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 AID e ADA 

 

 Metodologia 

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. 

 

 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 (Tomo IV). 

 

Ressalta-se que 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). 

 

 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). 
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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-domestica) 

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. 

 

Quanto a ADA, destinada à implantação do ITAPOÃ PARQUE, a mesma possui áreas de cerrado 

sensu strictu em bom estado de conservação, mas também algumas áreas extremamente alteradas, 

descaracterizadas. 
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Mastofauna (mamíferos) 

 

 AII 

 

 Metodologia 

Para o levantamento da mastofauna da AII 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). 

 

 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. 

 

 AID e ADA 

 

 Materiais e Métodos 

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. 
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 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 23 – Lista de espécies de mamíferos identificados na ADA e AID 

Táxon Nome popular 

Status 
Dados 

Primários Registr

o Hábita

t 

MM

A 

IUC

N 

Endêmic

a 
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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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 são de grande importância e 

merecem 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. 

 

 



64 

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. 

 

7.6. Meio Antrópico 

 

 Caracterização socioeconômica das áreas de influências 

 

 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). 
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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. 

 

 Metodologia 

A base metodológica foi estabelecida a partir de uma combinação de análises quali-quantitativa e de 

entrevistas semi-estruturadas, tendo como apoio trabalhos de pesquisa e teoria em Ciências Sociais.  

 

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. Ele foi realizado através do emprego de questionário com questões fechadas e 

semi-abertas. O objetivo geral foi acumular conjunto de informações referentes às áreas investigadas, 

seus principais problemas e expectativas com relação ao futuro. 

 

i. Amostra 

Foram elaborados 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 e 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 pelo pesquisador (BOGDAN E BIKLEN, 1994). 

 

 

 

 

 

 



66 

ii. 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.  

 

iii. Fatores de inclusão na pesquisa 

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). 

 

iv. 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. 

 

Aspectos socioeconômicos da AID e AII 

Esta parte apresenta diversos dados socioeconômicos concernentes das regiões administrativas 

analisadas. O objetivo principal consiste em definir perfil geral da população afetada pela construção 

do empreendimento. 

 

 Densidade Demográfica 

O Quadro 24 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 24 – 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. 
 

 População Residente por Gênero 

O Quadro 25 apresenta informações a respeito da população residente por gênero. 

 

Quadro 25 – 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. 

* Comparado ao DF. 

 

 População Residente por Faixa Etária 

O Quadro 26 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. 
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Quadro 26 – 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. 

 

 Chefes de Domicílio por Gênero 

O Quadro 27 apresenta informações a respeito dos chefes de domicílio por gênero.  

 

Quadro 27 – 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. 

* Percentual da AII. ** Percentual da AII+AID. *** Percentual em relação ao Distrito Federal. 
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 População Residente por Grau de Instrução 

O Quadro 28 apresenta informações a respeito da população residente por grau de instrução nas áreas 

estudadas. 

 

Quadro 28 – 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 

* Quinze (15) anos ou mais. 

 

 População Residente por Atividade Principal 

O Quadro 29 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 29 – 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 
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Atividade Principal Lago Norte  Lago Sul  Paranoá  
Subtotal 

(AII) 
Itapoã 

Total 

(AII+AID) 

Distrito 

Federal * 

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 - 

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 

* PED/DF - Convênio: SETRAB/GDF, SEADE/SP e DIEESE População Ocupada Segundo Setores de 

Atividades– 2010.  

** Percentual para Administração Pública Federal corresponde à totalidade da modalidade Administração 

Publica.  

*** Percentual para Serviços em Geral corresponde à totalidade da modalidade serviços.  

 

 Setores Mais Empregadores por RAs 

Os dados sobre atividade principal podem ser vislumbrados de outra forma. O Quadro 30 apresenta 

informações a respeito dos setores que mais empregam nas RAs estudadas, assim como no Distrito 

Federal. 

 

Quadro 30 – 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.  
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 População Ocupada Segundo a RA de Trabalho 

O Quadro 31 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 31 – 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.  

 

 Empresas Industriais Segundo RAs 

O Quadro 32 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 32 – 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.  

 

 Renda Mensal Domiciliar e Per Capita 

O Quadro 33 apresenta informações a respeito da renda mensal domiciliar e per capita, declarada pela 

população residente.  
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Quadro 33 – 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. 

* Média ponderada.  

 

 Distribuição dos Domicílios por Classe de Renda 

O Quadro 34 apresenta informações a respeito da distribuição dos domicílios por classe de renda 

declarada. 

 

Quadro 34 – 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.  

* Média ponderada 

 

 Índice de Gini das RAs, Distrito Federal e Brasil 

De acordo com o IPEA
1
, 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 35 apresenta informações a respeito do Índice do Gini por RAs estudada. 

 

 

                                                 
1
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2048:catid=28&Itemid=23 



73 

Quadro 35 – 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. 

** http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-03-07/apesar-de-crise-econômica-mundial-desigualdade-e-

pobreza-diminuem-no-brasil-diz-fgv 

 

 Distribuição dos Domicílios – Serviços de Infraestrutura Urbana 

Os Quadro 36 e Quadro 37 apresentam os dados a respeito dos serviços de infraestrutura urbana, de 

acordo com informações obtidas em documentos da CODEPLAN nas RAs pesquisadas.  

 

Quadro 36 – 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 37 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 37 – 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. 

 

 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. 

 

Quadro 38 – 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.  
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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.  

 

Quadro 39 – 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 
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 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
2
. 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 40 – 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://wikimapia.org/721159/pt/Itapo%C3%A3-RA-XXVIII 
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 Caracterização dos EPUs 

 

 Existentes 

 

 Sistema de Abastecimento de Água 

A identificação das estruturas na ADA do empreendimento habitacional, referentes ao abastecimento 

de água, refletem 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 41. 

 

Quadro 41 – Infraestrutura básica para abastecimento de água 

EPU ADA AID Detalhamento 

Captação de água 

superficial 
Inexistente Existente 

Captação no córrego Taquari (Figura 

9) 

Captação de água 

subterrânea 
Existente 

6 poços tubulares 

profundos (Figura 8) 
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 8 – 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 9 – Bacias hidrográficas das captações. Em destaque, AID (elipse vermelha). 

Fonte – PHI (2011) apud SIÁGUA, 2012. 

 

  

Foto 23 – Poços e reservatórios de água na RA do Itapoã. 
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Foto 24 – Reservatório particular de água na AID. 

 

Foto 25 – 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 42 exemplifica as estruturas existentes. 
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Quadro 42 – 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 10 – 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. 

 



81 

 

Figura 11 – 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 43 – 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 26 – Margem esquerda da bacia de detenção nº 1 

do sistema de drenagem pluvial da RA Itapoã. 

Foto 27 – Margem direita da bacia de detenção nº 1 

do sistema de drenagem da RA Itapoã. 

  

Foto 28 – Bacia de detenção nº 2 do sistema de 

drenagem da RA Itapoã. 
Foto 29 – 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 30 – Lixeiras de coleta de resíduo orgânico e 

recicláveis na RA do Itapoã. 

Foto 31 – 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 32 – Linha de telefonia da ANATEL na ADA. 

 

Vale ressaltar que não foram identificadas estruturas de oleodutos, minerodutos ou gasodutos na ADA. 

 

 Projetados 

Os 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 no Tomo V. 
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 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. 

 

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 
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ENTIDADE ENDEREÇO FONE/FAX 

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 44. 

 

Quadro 44 – 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.  

 

 Projetados 

 

Área do Parcelamento 

O Quadro 45 caracteriza os EPCs projetados para a poligonal do parcelamento, constantes do Estudo 

Preliminar Urbanístico. Conforme pode ser observado haverá incremento de 23 EPCs para a RA do 

Itapoã. 
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Quadro 45 – 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 
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 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, 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. 
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8. AVALIAÇÃO DO PLANO DE OCUPAÇÃO URBANA 

 

8.1. 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.  

 

 Estrutura urbana 

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 (Figura 12) 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. 

 

 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). 
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 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.  

 

 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. 
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Figura 12 – Distribuição das tipologias urbanas constantes do Plano de Ocupação. 

 

 Parâmetros Básicos do Projeto 

É apresentado no Quadro 46 os parâmetros urbanísticos básicos que foram utilizados para a elaboração 

do estudo preliminar de ocupação da área. 
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Quadro 46 – Quadro de Parâmetros Urbanísticos Básicos 

Uso Taxa máxima (%) 
Coef. Aprov. 

Básico 
Afastamento mínimo (m) 

N° máximo pav/altura 

máx. (m) 

-Quadras Residênciais 

(QR 1 A 10) 
60 1,0 

Frontal: 5 

4 / 16 
Lateral: 3 

Fundo: 3 

Entre Edificações: 6 

-Quadras Especiais    

(QE 1 a 10) 

-Quadras Comerciais 

(QC 1 e 2) 

75 1,0 

Frontal área > 6000m
2
: 3 

4/16 
Frontal área < 6000m

2
: 5 

-Quadras Comerciais e 

de Serviços                 

(QC 1 a 10) 

-Quadra Comerciais e 

Industriais                

(QCI 1 e QCI 2) 

-Quadras Especiais      

(QE1 e QE2) 

De 45 a 80%* 0,8 a 1,0* 

QC 1 a 10 – Fundo: 3 

2 a 4/8 – 16* 

QE 1 e 2 -  Área <4000m
2
: 3 

Área≥ 4000
2
: 5 

QCI 1 E QCI 2 – 60.000 m²   

≥Área ≥350 m
2
: 3 

 

* Nota: As variações são em função da localidade das quadras, conjuntos e lotes. 

 

 Quadro de Unidades Imobiliárias 

A seguir é apresentado o quadro síntese de unidades imobiliárias propostas no Estudo Preliminar 

Urbanístico. 

 

Quadro 47 – 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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8.2. 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. 

 

APM Cachoeirinha 

As 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 

parcelamentos ou assentamentos rurais consolidados pendentes de regularização 
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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. 

“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. 
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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 13) 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 14), 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 

15) observou-se que não houve avanço significativo das ocupações.  
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Figura 13 – Imagem de satélite SPOT – 1995, com sobreposição da APM do Cachoeirinha e da ADA, na qual o 

parcelamento está inserido. 

 

Figura 14 – 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 15 – 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”. 
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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. 

 

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; 
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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 ZUR não consta 

dentre seus usos o uso urbano, ainda, que a poligonal do projeto esteja inserida em zona urbana 

consolidada, diferentemente 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. 
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9. INFRAESTRUTURA URBANA 

 

9.1. Drenagem de Água da Chuva 

 

 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; 

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”. 
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 Manifestação da CAESB (sobre sistema de drenagem pluvial) 

 

 Carta Consulta: 

 

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 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. 
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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 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”. 

 

 Caracterização Física da Área de Contribuição 

 

A elaboração do sistema de drenagem da água da chuva é importante para preservar as vazões 

produzidas pelo ambiente antes da ocupação, reduzindo os impactos da urbanização e da 

impermeabilização do solo sobre as vazões máximas e inundações. 

 

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 Plano Urbanístico do Parcelamento, foi definido o arranjo geral do 

sistema de galerias e de sub-bacias, conforme quantitativo exemplificado no Quadro 48. A definição 

das áreas contribuintes está constante no Tomo V (Planta da Área de Contribuição de Drenagem do 

Parcelamento). 
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Quadro 48 – Quantitativo da área contribuinte para drenagem 

ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO TOTAL (ha) ÁREA IMPERMEÁVEL (ha) 

265,52 106,20 

 

 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.  

 

Consequentemente, considera-se que o lançamento no corpo hídrico atende à critérios socioeconômicos 

e ambientais, conforme apresentado a seguir. 

 

Do ponto de vista ambiental, de acordo com os critérios e procedimentos definidos na Resolução da 

ADASA nº 09/2011, deve-se evitar a transferência dos impactos para jusante do ponto de lançamento 

através da implantação de reservatórios de quantidade e quantidade. 

 

Esse reservatório objetiva, principalmente, reter determinado volume de água originado pelo 

escoamento superficial, reduzindo as vazões máximas e retardando o escoamento das águas pluviais 

provenientes de impermeabilização do solo, amenizando possíveis impactos no corpo hídrico receptor. 

Para tal, foi estabelecido que a vazão de lançamento por área, consequente da impermeabilização da 

superfície, deverá ser inferior ou igual a 24,4 l/s.ha, valor correspondente à vazão anterior ao 

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. 
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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. 

 

 Concepção das alternativas de drenagem 

 

O estudo de alternativas foi realizado considerando o tratamento e a destinação adequados da água da 

chuva e que o aumento da área impermeabilizada será equilibrado por meio de medidas estruturais que 

irão aumentar a retenção das águas da chuva e diminuir a velocidade de escoamento destas. 

 

Para realizar o estudo das alternativas de concepção do sistema de drenagem pluvial para o 

parcelamento ITAPOÃ PARQUE foram considerados como fatores limitantes: 

i. A vazão específica de até 24,4 L/s.ha para os corpos receptores do DF, que limita o número de 

lançamentos, pois a área disponível no empreendimento para a implantação das bacias de 

detenção seguidas de dissipadores de energia é limitada; 

ii. Capacidade do Sistema de Drenagem existente da cidade Itapoã, notadamente da rede de 

drenagem localizada na Sub-bacia 1. 

 

 Soluções comuns aos cenários 

 

Para todas as alternativas, considera-se que o escoamento superficial se dará pelas sarjetas e 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 a água da chuva para o 

reservatório de detenção, externos à poligonal, para cada uma das Sub-bacias 1 e 2. 

 

Cada reservatório terá 2 (dois) módulos conjugados, ambos com finalidade de controle quantitativo e 

qualitativo. 

 

Para o efluente da Sub-bacia 1, após o amortecimento da vazão no reservatório, é feito o lançamento na 

rede de drenagem existente da cidade Itapoã. 

 

Para o efluente da Sub-bacia 2, após o amortecimento da vazão no reservatório, é feito o lançamento no 

ribeirão Sobradinho, por meio de dissipadores de energia. 
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i. 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. 

 

ii. 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). 

 

 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. 

 

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. 

 

No que se refere às lagoas ou bacias de detenção, foram adotadas 2 tipos de bacias padronizadas. 

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. 
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Assim, para as redes de drenagem projetadas para o cenário 01, Sub-bacia 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, Sub-bacia 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. 

 

 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. 

dentro dos limites do parque urbano, atendendo aos preceitos legais. 

 

Enfatiza-se que a alternativa está em consonância com os preceitos do Plano Diretor de Drenagem 

Urbana (PDDU) e da Resolução ADASA n° 09/2011. 

 

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. 
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9.2. Abastecimento de Água 

 

 Manifestação da CAESB 

 

 Carta Consulta 

 

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 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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 Caracterização da Área Atendida 

 

A população total estimada para a ocupação do empreendimento é de 42.392 habitantes, 

correspondente à ocupação de 12.112 unidades multifamiliares, com uma taxa de ocupação de 3,5 

hab./unidade. 

 

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. 

As vazões demandadas estimadas para o abastecimento da população do empreendimento estão 

constantes no Quadro 49. 

 

Quadro 49 – 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 

 

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 50, 

sendo que estimativa de entrega de todas as unidades é para o ano de 2016. 

 

Quadro 50 – 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 
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O Quadro 51 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. 

 

Quadro 51 – 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 

 

 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. 

 

 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. 

 

 

 

 



112 

 Cenário 1  Interligação ao Sistema Produtor Rio Descoberto 

 

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. 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. 

 

O Taquari localiza-se na bacia hidrográfica do rio Paranoá e sua área da bacia de captação é igual a 5,4 

km². 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 a 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. 
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 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. 

 

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. 

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 52. 
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Quadro 52 – 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 nº 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 

14 poços profundos em face da capacidade do aquífero, conforme Quadro 53. 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 53 – 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. 
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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
). 

 

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. 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 

 

Neste centro de reservação, as águas serão encaminhadas aos reservatórios a serem implantados na 

poligonal do empreendimento, de capacidade total 3.000 m3. 
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 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 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. 
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9.3. Esgotamento Sanitário 

 

 Manifestação da CAESB 

 

 Carta Consulta 

 

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 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. 

“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”. 

 

 Caracterização da Área de Contribuição 

 

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. A estimativa 

de população é de 42.392 habitantes. 

O presente estudo considerou o cronograma de entrega das unidades multifamiliares para a definição da 

população inicial, conforme apresentado no Quadro 54. 
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Quadro 54 – 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 

 

 

 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. 

 

 Concepção das Alternativas para 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. 

 

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. 
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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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 Análise das Alternativas Propostas 

Segundo informado pela CAESB, a ETE 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 supracitada, 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. 

 

O cenário 2 requer maiores custos de investimentos, maior prazo para a implantação e causa novos 

impactos ambientais negativos, quando comparada com o cenário 1. 

 

9.4. Resíduos Sólidos 

 

 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”; 
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- “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”. 

 

9.5. Energia Elétrica 

 

 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 

aéreas 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”; 
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- 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 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 x 60 metros 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”. 

 

9.6. Telecomunicações 

 

 OI / BRASIL TELECOM 

 

 Carta Consulta 

 

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 

 

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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9.7. Patrimônio Arqueológico 

 

Por meio da Carta nº 282.2013 – Ecotech Ambiental, de 28 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-inteventivo não está mais sendo aceito 

no IPHAN-DF. 

 

Também foi encaminhado por meio da Carta nº 286.2013 – Ecotech Ambiental, de 28 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. 

 

9.8. 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. 

 

9.9. 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. 

 

 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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 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). 

 

 Canteiro industrial – Central Dosadora de Concreto; 

i) Baias de agregados; 

ii) Área de expurgo; 

iii) Sistema decantador de efluentes líquidos; 

iv) Cabine de comando; 

v) Reservatórios de aditivos; 

vi) Esteira transportadora de agregados; 

vii) Pontos de cargas; 

viii) Silos de cimento; 

ix) Moegas de agregados; 

x) Ponto de combustível, com capacidade de 5.000 litros. 

 

 Canteiro administrativo 

i) Departamento técnico; 

ii) Vestiários; 

iii) Área administrativa composta pelos seguintes setores: fiscalização, gerência de obras, 

engenharia; 

iv) Refeitórios; 

v) Almoxarifados; 

vi) Central de equipamentos de proteção individual – EPIs; 

vii) Área de vigilância e administração. 

 

 Descrição dos equipamentos e técnicas construtivas 
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 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. 

 

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. 

 

 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. 

 

O tubo será assentado de modo que a bolsa fique, sempre que possível, voltada para montante, 

obedecendo aos "graides" de projeto. 

 

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. 
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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. 

 

 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. 

 

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. 

 

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). 

 

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). 
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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. 

 

 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. 

 

 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 11 – MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS. 
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Para a central dosadora de concreto e ponto de combustível, seguem as descrições de medidas e diretriz 

específicas a serem adotadas: 

i) 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; 

ii) 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; 

iii) 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; 

iv) 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; 

v) 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; 

vi) Enclausurar na central dosadora de concretos tremonhas, esteiras transportadoras de 

agregados, silos de agregados, prevenindo a emissão de particulados; 

vii) Instalar na central dosadora de concreto aspersores tipo névoa nas baias de agregados e 

pontos de carga. 
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10. PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Este item tem por objetivo identificar, descrever e avaliar os impactos ambientais
3
 relevantes gerados 

na área de influência durante as etapas de planejamento, construção e ocupação do ITAPOÃ PARQUE. 

 

10.1. 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
4
 natural e antrópico. Alguns métodos privilegiam os aspectos quantitativos e outros os 

aspectos qualitativos. Neste RIMA, 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. 

                                                 
3
 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). 
4
 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. 

 

10.2. 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. 



131 

IMPACTOS CLASSIFICAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

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. 

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. 
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IMPACTOS CLASSIFICAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

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. 

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. 
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IMPACTOS CLASSIFICAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE 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 - 

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. 
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IMPACTOS CLASSIFICAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

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. 

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. 
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IMPACTOS CLASSIFICAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

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 - 

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. 
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IMPACTOS CLASSIFICAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

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 - 

 

 

LLEEGGEENNDDAA  

  

P POSITIVO T TEMPORÁRIO 

N NEGATIVO Pe PERMANENTE 

E EFETIVO C CÍCLICO 

Po POTENCIAL Im IMEDIATO 

D DIRETO Mp MÉDIO PRAZO 

I INDIRETO Lp LONGO PRAZO 

L LOCAL Rv REVERSÍVEL 

R REGIONAL Ir IRREVERSÍVEL 

 

MEIO FÍSICO  

MEIO BIÓTICO  

MEIO ANTRÓPICO  
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11. 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. 

 

11.1. Etapa de Planejamento 

 

 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. 

 

11.2. Etapa de Instalação 

 

 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. 

b) Execução de sinalização adequada e adoção de sistema de apoio logístico, visando proporcionar a 

segurança da comunidade. 
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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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

11.3. Etapa de Ocupação 

 

 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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 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. 
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12. 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. 

 

12.1. 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. 

 

12.2. 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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12.3. 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. 

 

12.4. 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 RIMA, 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 RIMA e Termo de Compromisso a ser firmado; 

 Executar o plantio, e 

 Monitorar o plantio por, no mínimo, dois anos. 
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12.5. 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 integradas 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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12.6. 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. 

 

12.7. 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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12.8. 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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13. 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 item 8.2 – 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 12.7 – 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 

RIMA 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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14. EQUIPE TÉCNICA 
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