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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem por objetivo o levantamento de subsídios para o 

licenciamento ambiental do Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP), incluindo áreas 

de propriedade da TERRACAP (Companhia Imobiliária de Brasília), vinculada ao 

(GDF) Governo do Distrito Federal e da SPU (Secretaria de Patrimônio da União), 

órgão do Governo Federal. A área objeto do Processo de Licenciamento Ambiental foi 

adotada conforme definição do Projeto de Lei Complementar nº 46/2007, em trâmite na 

Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), abrangendo um total de 2.586 ha. O 

referido Projeto de Lei revisa o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 

Federal (PDOT) vigente, promulgado pela Lei Complementar nº 17/ 1997. De acordo 

com o Projeto de Lei Complementar nº 46/2007, o Setor Habitacional Vicente Pires 

passa a integrar a Zona Urbana de Expansão e Qualificação (vide Mapa do PDOT, no 

anexo II). 

A análise da viabilidade ambiental do empreendimento apresentada neste 

Estudo, contempla os diversos fatores ambientais, tais como aspectos físicos, bióticos, 

socioeconômicos, urbanísticos e de infra-estrutura urbana. A partir do Diagnóstico 

Ambiental, são identificados e analisados os impactos ambientais desencadeados pela 

implementação do empreendimento, as medidas mitigadoras e compensatórias para 

os impactos, os programas de monitoramentos e de compensação ambiental. 

A elaboração do presente relatório foi baseada em pesquisas de campo, 

compreendidas na poligonal do parcelamento e áreas adjacentes, as quais foram 

subsidiadas pelos dados disponíveis nos Órgãos Ambientais (Distrital e Federal), nas 

Concessionárias de serviços públicos e demais instituições do Governo do Distrito 

Federal, formalizadas por cartas consulta, além da bibliografia técnica especializada 

sobre os diversos temas afetos. Como suporte, o estudo enfoca as exigências 

preconizadas no Termo de Referência, de setembro de 2004, emitido pelo IBAMA, por 

intermédio da Gerência Executiva IBAMA/DF (Núcleo de Licenciamento Ambiental – 

NLA), bem como as sugestões e solicitações de complementações técnicas, ao 

referido Termo, elaboradas pelo Grupo Interinstitucional de Trabalho do Setor 

Habitacional Vicente Pires, ao longo do processo de análise das versões preliminares 

deste Estudo.  

A poligonal do SHVP está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Planalto Central, o que confere a competência de licenciamento ambiental do 



 

parcelamento de solo urbano ao IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis), órgão gestor desta Unidade de Conservação (UC). 

2. APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

O SHVP, com área total de 2.586, localiza-se na Região Administrativa de 

Taguatinga - RA III e na Região Administrativa do Guará - RA X (vide Mapa das 

Regiões Administrativas, no anexo II). A poligonal do SHVP é delimitada, 

aproximadamente, a oeste pela poligonal do TAGUAPARK, a sul pela DF 085 (EPTG - 

Estrada Parque Taguatinga), a leste pela rodovia DF 087 e a norte pela quebra de 

relevo da vertente da margem direita do córrego Cana do Reino, conforme Figura 1 e 

Mapa de Localização (no anexo II).  

 

Figura 1 – Localização do SHVP. 

O SHVP surgiu a partir de um conjunto de colônias agrícolas estabelecidas em 

tempos relativamente distintos e com características de heterogeneidade 

socioeconômica e espacial (Figura 2). As Colônias Agrícolas existentes no SHVP são 

denominadas: Vicente Pires, Samambaia, Governador e São José.  
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Figura 2 – Colônias Agrícolas localizadas no SHVP. 

A ARVIPS é a instituição responsável pela contratação do presente Estudo e 

pelo Processo de Licenciamento Ambiental. 

A Associação dos Produtores Rurais da Colônia Agrícola Vicente Pires – 

ARVIPS foi criada em 08 de agosto de 1994, no intuito de pleitear e resguardar os 

interesses da comunidade. Atualmente, e por força das circunstâncias, a ARVIPS, 

conforme definido em seu Estatuto é denominada Associação Comunitária do Setor 

Habitacional Vicente Pires – CNPJ 02.577.971-0001/24. 

3. DEFINIÇÃO DO ESTUDO E OBJETIVOS 

O Estudo Ambiental, conforme disposto na Resolução CONAMA n°001/86 em 

seu artigo 5°, atenderá as seguintes diretrizes gerais: 

- Elaboração do Diagnóstico Ambiental, incluindo os componentes ambientais 

físicos, bióticos e antrópicos, incluindo aspectos de infra-estrutura e de urbanismo; 

- Amplitude das interferências sobre cada um dos fatores ambientais da região 

em relação às características do empreendimento. Quanto ao meio físico e biótico, 

foram consideradas as transformações nas características naturais da vegetação, seus 

aspectos ecológicos, de endemismo e de importância cientifica, envolvendo 

ecossistemas aquáticos e terrestres, os aspectos geomorfológicos e características 

pedológicas, aqüíferos subterrâneos e cursos d’água próximos. Quanto aos estudos 

sobre o meio sócio-econômico, foi enfocado o homem e suas atividades dentro do 

contexto de habitabilidade e de condições de vida. Foram abordados tanto os aspectos 
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positivos quanto os aspectos negativos, inerentes ao Setor Habitacional Vicente Pires 

e algumas áreas adjacentes. 

Com relação aos aspectos de infra-estrutura foram considerados, 

principalmente, aspectos relacionados ao esgotamento sanitário, ao abastecimento de 

água e a drenagem pluvial.. 

3.1. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E 
INDIRETA 

Para área de influência direta, foi analisada a região onde está instalado o 

SHVP e onde haverá interferência direta pelas obras e outras atividades decorrentes 

da implantação e operação, sobretudo da infra-estrutura do parcelamento urbano. 

Sendo assim, a área de influência direta, de acordo com a orientação da SEDUMA, 

corresponde, a poligonal definida no Projeto de Lei Complementar nº 46/2007, 

abrangendo um total de 2.586 ha. Essa poligonal abrange aproximadamente a porção 

territorial delimitada a leste pela DF 087 e a oeste pela poligonal do Taguapark, 

incluindo nesses trechos, as micro-bacias dos córregos Vicente Pires e Samambaia. A 

norte pela quebra de relevo da margem direita do córrego Cana do Reino e ao sul pela 

DF 085 (EPTG) (vide Mapa da Área de Influência Direta, no anexo II). 

A área de influência indireta corresponde a parte da sub-bacia do Ribeirão 

Riacho Fundo até a junção com o Lago Paranoá, contemplando com mais precisão as 

micro-bacias dos córregos Vicente Pires, Cana do Reino, Samambaia, do Valo e 

Águas Claras, incluindo a área 2 da Floresta Nacional de Brasília (vide Mapa da Área 

de Influência Indireta, no anexo II). No aspecto sócio-econômico foram considerados, 

principalmente, os condomínios adjacentes, as chácaras próximas e as cidades 

vizinhas (Taguatinga, Águas Claras e a Estrutural). 

4. ARCABOUÇO LEGAL 

A elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) é fruto da exigência estabelecida em Leis, que se consolidaram com 

o continuo avanço da consciência quanto a qualidade do meio ambiente no País. A 

necessidade de elaboração de estudos ambientais está prevista no artigo 255 

parágrafo 1°, inciso II, da Constituição de 1988; na Lei nº. 6938/81 e Decreto nº. 

99274/90; e é regulamentada pelas resoluções CONAMA nº. 001/86 e nº. 09/87. 
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A análise da legislação pertinente para implantação do núcleo habitacional 

considerou os seguintes aspectos: 

a) Critérios ambientais e urbanísticos na legislação Federal; 

b) Critérios ambientais e urbanísticos na legislação do Distrito Federal; 

c) Aspectos institucionais para encaminhamento e aprovação do projeto. 

As demais Resoluções CONAMA, que estabelecem definições, procedimentos, 

critérios e demais diretrizes sobre licenciamento e política ambiental, tais como: 

CONAMA nº.10/1988, CONAMA nº.013/1990, CONAMA nº.237/1997, CONAMA 

nº.303/2002 e CONAMA nº.357/2005, foram devidamente consideradas neste relatório. 

4.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL 

o A Constituição Federal de 1988 
o Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965. 
o Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967. 
o Lei nº.6.766 de 19 de dezembro de 1979. 
o Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
o Lei nº 6.902/81 - dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas 

de Proteção Ambiental - APA. A referida Lei tem em seu artigo 9º: 
o Lei nº 9.433/97  
o Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
o Lei nº.9.795, de 27 de abril de 1999. 
o Decreto Presidencial S/N de 10/01/2002  
o Resolução CONAMA nº.369, de 28 de março de 2006 
o Utilidade Pública 
o Interesse Social 
o Pesquisa e Extração Mineral 
o Área Verde Pública 
o Regularização Fundiária Sustentável de Área Urbana 
o Atividades de Baixo Impacto 

4.2. LEGISLAÇÃO DO DF  

o Lei Orgânica do Distrito Federal, de 09 de junho de 1993 
o Lei n° 41, de 13 de dezembro de 1989 
o Decreto nº. 14.783, de 17 de junho de 1993 
o Lei n° 742, de 28 de julho de 1994 
o Lei nº 992/95 
o Lei n° 1.248, de 06 de novembro de 1996 
o Lei n° 1.712, de 14 de outubro de 1997 
o Plano de Ordenamento Territorial do DF (PDOT) - Lei Complementar nº 

17/97 
o Os Planos Diretores Locais - PDL 

A análise e discussão de demais dispositivos legais urbanísticos e ambientais 

afetos diretamente ao SHVP estão apresentados na Tabela 1. 



 
Tabela 1 – Análise da Legislação Relacionada Diretamente com o Empreendimento. 
 

LEGISLAÇÃO TIPO EMENTA  
   

Federal Lei Nº. 4.591/64 Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações 
imobiliárias. 

Federal Resolução CONAMA (Conselho 
Nacional de Meio Ambiente) no 
001/1986 

Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios 
básicos e as diretrizes gerais para a implementação da 
Avaliação de Impacto Ambiental. 

Federal Resolução CONAMA no 09/1987 Trata de audiência pública 

Federal Resolução CONAMA no 010/1988 Regulamentas as Áreas de Proteção Ambiental 

Federal Resolução CONAMA no 013/1990, Regulamenta as atividades em áreas circundantes de 
Unidades de Conservação. 

Federal Resolução CONAMA no 237/1997, Revê os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento 
ambiental. 

Federal Resolução CONAMA no 302 de 
20/03/2002 

Dispõem sobre as Áreas de Preservação Permanente de 
reservatórios artificiais e parâmetros, definições e limites de 
Áreas de Preservação Permanente, respectivamente. 

Federal Resolução CONAMA no 357 de 
17/03/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 
as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 
outras providências. 
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LEGISLAÇÃO TIPO EMENTA  
Federal Lei no 10.257 de 10/07/2001 - Estatuto 

da Cidade 
Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da Política Urbana e dá outras 
providências 

Federal 
 

Medida Provisória n.º 2.166-67, de 
24/08/2001 

Alterou o Art. 1º, do Código Florestal (Lei Federal n.º 4.771, de 
15/09/65), definindo “área de preservação permanente como a 
área protegida nos termos dos Artigos. 2º e 3º desta lei, 
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas”. 

Federal  
 

Lei 353, publicada em 19/11/1992 No artigo 18, estabelece a necessidade do EIA/RIMA para 
qualquer projeto de parcelamento do solo, nos termos da 
legislação pertinente. 

 DISTRITAL Lei n° 742, de 28 de julho de 1994. Define os limites, funções e sistema de gestão da Reserva da 
Biosfera do Cerrado no Distrito Federal. 

  Lei n° 1.248, de 06 de novembro de 
1996. 

Dispõe sobre a preservação da diversidade genética do 
Distrito Federal, e coloca sob responsabilidade do Poder 
Público preservar a diversidade genética contida no território 
do Distrito Federal. 

 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 38, DE 1997 

Aprova o Plano Diretor Local (PDL) da Região Administrativa 
de Taguatinga - RA III, conforme o disposto no art. 316 da Lei 
Orgânica do Distrito Federal. 

 Projeto de Lei Complementar nº 
46/2007 

Revisa o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT de 
1997 

 Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) n0 02/2007 

 

 



 

4.3. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DA ÁREA DE ESTUDO 

A maior parte do SHVP está situada em terras da União. Uma parcela menor, 

mais especificamente, a área da Colônia Agrícola Samambaia, pertence ao Governo do 

Distrito Federal. Entretanto, há porções dentro da grande área ocupada pelo Setor em 

condição duvidosa de propriedade entre essas duas esferas do poder público. Nesse 

caso se destaca especialmente, o local onde hoje, está situada a Colônia Agrícola Vila 

São José. As informações sobre essas questões são desencontradas e um estudo mais 

aprofundado foi pedido à TERRACAP. 

No dia 22/02/2008, a TERRACAP respondeu a carta/consulta pela carta nº 

07/2008-DITEC, apresentando a situação fundiária, apresentada no anexo I. 

A TERRACAP ainda informou que não foi detectada a existência de feitos judiciais 

envolvendo o imóvel denominado Setor Habitacional Vicente Pires como um todo, porém 

existe uma ação da área fracionada denominada Chácara 45, lote 26/B, Colônia Agrícola 

Samambaia.  

Com relação à GRPU/DF (Gerência Regional do Patrimônio da União no Distrito 

Federal), foi protocolada Carta Consulta datada de 09 de julho de 2008, solicitando 

informações quanto a real situação fundiária do Setor Habitacional Vicente Pires e a 

existência de litígio na poligonal de implantação do empreendimento. A GRPU informou, 

por meio do Ofício 847/2008/GAB/GRPU-DF (no anexo I), que se encontra em 

andamento, os trabalhos de demarcação da área em questão e que até o momento, não 

existe nenhum registro de áreas em litígio no local tramitando na GRPU. 

5. METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO 

O Diagnóstico Ambiental refere-se a todos os levantamentos realizados na área 

de estudo envolvidos na identificação de seu estado ambiental. Para essa definição de 

estado foram levantados dados de origem primária e origem secundária, sendo 

respectivamente absorvidas nas etapas de levantamento de campo e em bibliografias 

específicas. 
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Para definição da situação ecológica da micro-bacia estudada e, portanto, do 

diagnóstico ambiental, foram relacionados estudos multidisciplinares que envolveram 

principalmente o Estudo do Meio Físico, do Meio Biótico, da Infra-estrutura, da 

Sócioeconomia e de Urbanismo. 

O levantamento das informações deverá fornecer dados, antes de tudo, sobre as 

expectativas da comunidade quanto ao governo, ao re-assentamento e, de modo mais 

geral, quanto a seu futuro, inclusive no que diz respeito ao controle da criminalidade. 

Também deverão permitir a avaliação de ressentimentos e conflitos que porventura 

existam entre os membros e os grupos da comunidade, entre si e com a autoridade 

pública. 

Esta etapa tem como objetivo determinar as alternativas tecnológicas de 

atendimento ao setor no que tange os serviços básicos de infra-estrutura e prestação de 

serviços públicos, bem como avaliar as condições de operação dos sistemas já utilizados 

e as interferências destes no ambiente local. 

De maneira geral, os diagnósticos realizados se propõem a avaliar e interpretar o 

estado ambiental da bacia estudada, buscando identificar os impactos ambientais 

negativos e positivos atuantes e os impactos potenciais esperados com a implantação do 

parcelamento. De posse de todas as informações levantadas pelo diagnóstico, serão 

propostas medidas de mitigação de impactos adversos e o estabelecimento de 

programas de monitoramento e acompanhamento de impactos. 

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

6.1. Aspectos climáticos e qualidade do ar 

O clima da área de influência do empreendimento corresponde ao clima do 

Distrito Federal, onde se enquadra entre os chamados: clima tropical de savana e 

temperado chuvoso de inverno seco, embora possa ser genericamente classificado como 

clima tropical. A estação chuvosa começa em outubro e termina em abril, representando 

84% das chuvas do total anual. O trimestre mais chuvoso é de novembro a janeiro, sendo 

dezembro o mês de maior precipitação do ano. A estação seca vai de maio a setembro, 

sendo que, no trimestre mais seco (junho/julho/agosto), a precipitação representa 
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somente 2% do total anual. Em termos de totais anuais, a precipitação média interanual, 

no Distrito Federal varia entre 1.200 a 1700mm (IEMA; 1999).  

A temperatura média anual varia de 18º a 22º C, sendo os meses de setembro e 

outubro os mais quentes, com médias superiores a 22º C. Considera-se o mês de julho o 

mais frio, com temperaturas médias que variam entre 16º e 18º C. As temperaturas 

absolutas mínimas de até 2º C e máximas de 33º C são registradas, respectivamente, no 

Inverno e no início do Verão. 

A umidade relativa do ar cai de valores superiores a 70%, no início da seca, para 

menos de 20%, no final do período. Coincidindo com o período mais quente, nos meses 

de agosto e setembro, a umidade pode chegar a 12%, secura típica de deserto. 

A área de influência do empreendimento enquadra-se no clima Tropical de 

Altitude I – cuja temperatura média do mês mais frio é inferior a 18º C e superior a 22º C 

no mês mais quente, correspondendo à unidade geomorfológica da Chapada de Brasília, 

unidade esta relacionada à área de influência do empreendimento, que abrange as 

altitudes entre 1000 e 1200m. 
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Figura 3 - Isoietas do Distrito Federal. 

Observando-se a figura acima, pode-se constatar que o índice pluviométrico da 

área do empreendimento proposto oscila entre 1500-1550mm por ano, conforme 

corroborado nos dados da Estação 01548010 (Riacho Fundo GM-3) –, monitorada entre 

os anos de 1973-1996 (IEMA; 1998). 

Com relação aos dados sobre insolação e evaporação, existe apenas uma 

estação de monitoramento, denominada e Estação Brasília, cujas características estão 

discriminadas abaixo. 

 
Evaporação 

Evaporação é o fenômeno de mudança do estado físico da água, da fase líquida, 

para a fase gasosa. A energia responsável por este processo é oriunda do sol, a qual 

aumenta o estado de excitação das moléculas de água próximas da superfície de um 

corpo aquoso (rio ou lago). Nestas condições a agitação das moléculas passa a ser tão 

elevada que estas podem ser desprendidas da massa líquida para o meio atmosférico 

sob a forma de vapor. 

No período de inverno a maior duração dos dias (maior quantidade de horas de 

incidência de radiação solar), as menores precipitações e a deficiência de água no solo, 

resultam na maior taxa de evaporação (Gráfico 1). As massas de ar, que atuam nessa 

estação do ano, são secas e em função da dinâmica atmosférica esse vapor gerado é 

transportado pelos ventos, resultando em um período de baixa umidade relativa do ar. 
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Gráfico 1 - Normais de evaporação total para a estação de Brasília. Fonte: www.inmet.gov.br 
(acesso em 29/11/2007). 
 
Insolação Total 
 

Entende-se por insolação total, o número de horas e décimos de horas de 

incidência de radiação solar. As oscilações da insolação advêm da posição da Terra em 

relação ao plano de órbita elipsoidal em torno do Sol, ou seja, dependendo das estações 

do ano, haverá dias mais longos ou não. O Gráfico 2 apresenta as normais de insolação 

total para a estação Brasília.  
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Gráfico 2 - Normais de insolação total para a estação de Brasília. Fonte: www.inmet.gov.br 
(acesso em 29/11/2007). 

Com base nos dados obtidos nas análises do material coletado nas estações tem-

se a concentração dos poluentes desejados em mg/m3 e. então, calcula-se o Índice de 

Qualidade do Ar (IQAr). Esse por sua vez foi concebido com base no “Pollutant 

Standards Index” (PSI), cuja Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) 

baseou-se numa experiência acumulada de vários anos nos Estados Unidos da América 

e Canadá desenvolvendo-se esse índice com o objetivo de padronizar a divulgação da 

qualidade do ar pelos meios de comunicação (Tabela 2). 

Tabela 2: Índice de Qualidade do Ar (IQAr).  

ÍNDICE QUALIDADE DO AR 

0-50 Boa 

51-100 Regular 

101-199 Inadequada 

200-299 Má 

300-399 Inadequada 

>400 Crítica 

 

O Gráfico 3 mostra a concentração média anual de 2000, de julho a dezembro, 

calculada para os seguintes poluentes: SO2, Fumaça e PTS na Rodoviária do Plano 

Piloto. 

 
Gráfico 3 - Monitoramento da Qualidade do Ar na Estação Rodoviária. Fonte: SEMARH. 
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O Gráfico 4 mostra a concentração média anual de 2000, de julho a outubro, 

calculada para os seguintes poluentes: SO2, Fumaça e PTS no Setor Comercial Sul. 

 
Gráfico 4 - Monitoramento da Qualidade do Ar no Setor Comercial Sul. Fonte: SEMARH. 

O Gráfico 5 mostra a concentração média anual de 2000, calculada para os 

seguintes poluentes: SO2, Fumaça e PTS de julho a novembro para a Fercal. 

 
Gráfico 5 - Monitoramento da Qualidade do Ar na Fercal. Fonte: SEMARH. 

A correlação entre a Tabela 2 (índice de qualidade do ar) e os gráficos de 

concentrações acima apresentados é de 1/1, visto que o cálculo para o Índice de 
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Qualidade do Ar é feito pela média aritmética das medidas anuais das três estações 

monitoradas no Distrito Federal.  

Na área do empreendimento não se espera a emissão de poluentes significativos 

para o ar, em virtude de seus padrões domiciliares e comerciais, com ausência de 

indústrias. Entretanto, durante a fase de construção de obras de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário, bem como novas edificações, acredita-se em poluições do ar 

local provenientes, notadamente, de movimento de terras e particulado. 

6.2. MEIO FÍSICO 

6.2.1. Geologia Regional 

O Setor Habitacional Vicente Pires, está inserido no contexto do Grupo Paranoá, 

compondo uma seqüência areno-argilo-carbonatada de idade Meso/Neoproterozóica 

(cerca de 1100 a 900 milhões de anos).  

6.2.2. Geologia Local 

Na área foram identificados e discriminados diferentes litotipos atribuídos às 

unidades A e R3, todas pertencentes ao Grupo Paranoá (vide Mapa Geológico, em 

anexo). 

Nas porções Centrais e Norte do empreendimento, devido ao relevo 

extremamente plano e ao solo espesso, não foi possível observar afloramentos de rocha. 

Sua constatação, portanto, baseou-se na existência de saprolitos existentes na área de 

influência indireta e através do mapa geológico do Distrito Federal elaborado por Campos 

& Freitas Silva, 1999. 
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Figura 4 - Afloramento de ardósia no leito do córrego afluente do córrego Samambaia. 

 

Unidade Ardósia 

Essa rocha apresenta porosidade reduzida e fraturas preenchidas por veios de 

quartzo, o que lhe confere baixa condutividade hidráulica. Esta característica exerce forte 

controle sobre as opções de ocupação do terreno, no que diz respeito ao tipo de sistema 

de esgotamento sanitário, sistema de controle, monitoramento e risco de contaminação 

das águas subterrâneas.  

O alto preenchimento de fraturas por veio de quartzo leitoso, ligado ao litotipo 

presente nas áreas de influência do parcelamento, dificulta o armazenamento de água. 

Este fato confere baixas vazões para aqüíferos relacionados a este substrato, o que 

dificulta o abastecimento de água por poços tubulares profundos para a gleba do Setor 

Habitacional. 

 

• Metarritmitos R3 (MNPpr3) 

As ocorrências dessas rochas foram constatadas na porção oeste do 

empreendimento. Porém, devido ao relevo plano associado aos solos bem desenvolvidos 

a constatação deste substrato, tornou-se difícil, ficando a existência desta unidade, 

baseada apenas na presença de blocos rolados.  
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6.2.3. Solos 

Na área de influência direta (região Centro–Norte), em função das condições de 

relevo plano a suavemente ondulado com declividades em grande parte inferiores a 10%, 

os processos de formação dos solos foram mais intensos, o que acarretou na formação 

de solos bem desenvolvidos representados pelos latossolos: latossolo vermelho (Figura 

5) e latossolo vermelho-amarelo (Figura 6) (vide Mapa Pedológico, em anexo). 

Na área de influência indireta do empreendimento, principalmente, na colônia 

Agrícola Samambaia, onde o relevo torna-se mais inclinado com declividades superiores 

a 30%, o solo apresenta-se transportado em função do relevo. Nesta área foi identificada 

a presença de cambissolo. Solo este caracterizado por ser pedregoso e rico em 

cascalhões e por possuir, em sua composição, vestígios de outras rochas ( 

Figura 7).  

No limite Leste do empreendimento, nas margens do córrego do Vicente Pires, 

constatou-se a presença de solos hidromórficos do tipo Glei (brejos) (Figura 8), 

associados a um grande número de nascentes pertencentes à bacia do córrego Vicente 

Pires. A concentração de um maior número de nascentes no córrego do Vicente Pires do 

que no córrego Samambaia é devida às condições geomorfológicas do local, ou seja, em 

áreas de mais baixa declividade existe um maior favorecimento as formações de 

nascentes. 

 

Figura 5 - Latossolo vermelho na área da Colônia Agrícola Vicente Pires. 
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Figura 6 - Foto representativa do latossolo vermelho-amarelo.  
 

 

Figura 7 - Foto representativa do cambissolo existente próximo ao leito do Córrego Samambaia. 
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Figura 8 - Solo hidromórfico (Glei) localizado na Colônia Agrícola Vicente Pires. 
 

6.2.3.1. Aspectos Geotécnicos da Área de Estudo 

Os solos das áreas de influência do empreendimento podem ser descritos como: 

latossolo vermelho-amarelo e latossolo vermelho, cambissolo e solos hidromórficos (glei). 

O latossolo vermelho-amarelo e o latossolo vermelho, do ponto de vista 

geotécnico e devido às condições físicas e topográficas, são considerados solos 

adequados à ocupação urbana. 

O cambissolo apresenta elevada susceptibilidade à erosão, especialmente nas 

condições de declividades mais elevadas. Em função de suas modestas espessuras, não 

oferece grande risco de colapsividade e erosão relacionados às obras civis realizadas na 

área de estudo. Porém, a forte inclinação do relevo, constatada nas drenagens afluentes 

da margem direita do córrego Samambaia, aumenta o risco de colapso à erosão. Seus 

riscos erosivos estão ligados as suas características texturais, onde a maior quantidade 

de fases cascalhentas e pedregosas, ligadas à falta de preenchimento dos espaços 

gerados por matriz de granulação mais fina, maximizam estes riscos.  

A ausência de vegetação, retirada durante os processos de terraplanagens, expõe 

o solo a ação dos agentes erosivos. Esse fato agrava ainda mais os riscos de erosão nos 

taludes onde a declividade é mais acentuada, contribuindo para um aumento do 

escoamento superficial, aumentando assim o risco de erosão nestes taludes. 
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Os solos hidromórficos apresentam sérias restrições a sua ocupação devido à 

baixa profundidade do lençol freático. Estudos geotécnicos mostram que, mesmo se 

submetidos à drenagem, estes solos apresentam restrições quanto ao uso, pois 

desenvolvem cavidades que podem comprometer estruturas civis. Portanto, as fundações 

de casas construídas neste solo deveram ser constantemente monitoradas. 

6.2.3.2. Parecer Geotécnico 

De acordo com os parâmetros de avaliação de Fernandes & Amaral (1998), em 

função das características litológicas, e geotécnicas de solo, ligadas às condições de 

relevo plano e suave, com declividades que não ultrapassam 10% em grande parte da 

poligonal do terreno, principalmente em sua porção Centro Norte, a área do Setor 

Habitacional Vicente Pires, pode ser caracterizada de risco geotécnico baixo, 

correspondendo, assim, a uma área com condições geotécnicas favoráveis, no sentido 

do aproveitamento da superfície para construção civil, com exceção das chácaras e 

parcelamentos em área de solo hidromórfico e próximos à borda de chapada. 

Com a remoção do perfil natural, a partir dos processos de obras civis 

relacionadas às fases de implantação e operação dos parcelamentos, além da retirada da 

vegetação nativa, deve-se tomar cuidados com a captação de águas pluviais, visto que o 

solo desnudo se torna mais suscetível à erosão.  

A estabilidade dos taludes artificiais durante a fase de operação do 

empreendimento (construção de vias de acesso, captação de água pluvial, fundações, 

entre outras atividades) é função do ângulo do plano de corte e a relação entre a atitude 

da foliação do substrato rochoso. Os riscos de desmoronamento dos cortes de taludes 

nas fases de operação das obras serão pequenos, desde que os cuidados acima 

especificados sejam tomados. 

Porém a existência de áreas onde predominam cambissolos próximo as vertentes 

das linhas de drenagens afluentes do córrego Samambaia, onde o relevo se torna muito 

inclinado, observa-se o risco de colapso, cabendo a estes locais cuidados mais 

específicos e avaliações estruturais buscando a estabilidade das edificações. 

Além disso, estas regiões devem ser trabalhadas no período seco, ou se no 

período chuvoso, tomar medidas para a minimização da erosão e transporte de materiais 
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desagregados, pois o risco de carreamento de sedimentos e assoreamento aos cursos d’ 

água próximos ao Setor Habitacional Vicente Pires é iminente. A deposição de 

sedimentos finos na margem do córrego pode causar sérios riscos à saúde pública como 

a formação de ambientes propícios (brejos) ao desenvolvimento de organismos 

insalubres a vida humana, além de ocasionar a diminuição do volume de água. 

Nas áreas de solos hidromórficos, muito antropizadas, o risco de 

desmoronamento de paredes e pisos nas casas é alto, principalmente nos períodos de 

chuva. Porém, a baixa declividade em que se encontram estes solos atenua um pouco 

estes riscos. Mesmo assim, a equipe elaboradora deste estudo sugere um 

monitoramento constante das condições dos aterros destas áreas, favoráveis ao 

surgimento de voçorocas e, conseqüentemente, riscos de desmoronamentos. 

Para se fazer uma análise precisa da permanência de um prédio na região, seria 

necessária uma amostragem dos testemunhos de sondagem, utilizada para fundação da 

obra, bem como cálculos estruturais específicos. Neste contexto, o engenheiro 

responsável pela construção do edifício, responde pelo risco geotécnico da obra. Porém, 

com relação a localização dos prédios existentes na área, considerando os latossolos 

bem compactados associado ao relevo plano, pode-se inferir, que riscos de 

desmoronamentos são baixos, desde que as fundações estejam dentro das normas 

técnicas vigentes.  

Com relação ao aspecto urbano e a reestruturação viária sugerida no projeto de 

urbanismo, não há restrição quanto à permanência dos prédios no local.  

A implantação do projeto de recarga a ser elaborado para o SHVP, poderá causar 

riscos geotécnicos nas áreas de vereda antropizada. Isto acontece pelo fato destas 

regiões, em virtude da implantação das caixas de recarga, poderem sofrer um aumento 

do lençol freático. 

Apesar de não existir prédios em solos hidromórficos, salienta-se que do ponto de 

vista geotécnico, os solos hidromórficos apresentam restrições a sua ocupação devido à 

baixa profundidade do lençol freático. Estudos geotécnicos mostram que, mesmo se 

submetidos à drenagem, estes solos apresentam restrições a seu uso, pois, mesmo após 

a drenagem, estes solos desenvolvem cavidades que podem comprometer estruturas 

civis. Neste contexto, a implantação de prédios nestas áreas não são indicadas e caso 
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seja feita a fundação dos mesmos deverão ser posterior a análise rigorosa de 

testemunhos de sondagem em rocha sã, coesa e compacta. 

6.2.3.3. Suprimento e Uso de Recursos Naturais 

Na área de influência direta e indireta são encontrados recursos naturais não 

renováveis, que podem servir como possíveis fontes fornecedoras de bens minerais da 

classe II do código de mineração. Porém, alguns ensaios e testes laboratoriais precisam 

ser realizados para maior comprovação da aptidão destes bens. 

Os depósitos de argila encontrados na área de estudo são provenientes, 

principalmente, dos latossolos Vermelhos Escuros (LE), espessos, bem desenvolvidos de 

textura argilo-siltosa fina e plasticidade moderada (Figura 9). Esta argila situada 

principalmente no horizonte B deste solo pode ser utilizada como aterro na construção 

civil. 

Os materiais pétreos e areias finas são pouco abundantes na área de influência 

do parcelamento, este fato deve-se, principalmente, a superfície plana do terreno 

associada a um solo espesso e bem desenvolvido. Nas porções Sul-Sudoeste do Setor 

alguns materiais são encontrados, porém como se associam, em grande parte a calhas 

de drenagens, sua remoção seria ambientalmente inviável. 

As concreções lateríticas associadas aos latossolos são abundantes na porção 

Norte do empreendimento, onde inclusive foram desenvolvidas atividades de extração do 

bem mineral. Cascalheiras foram identificadas nessa porção da área e serão tratadas no 

item áreas degradadas (Figura 10). O cascalho é amplamente utilizado para aterro e sub-

base de obras civis. 

A possibilidade de utilização de recursos minerais no empreendimento está 

limitada a porção Norte, uma vez que todas as porções restantes do setor já se 

encontram ocupadas. Na porção norte ocorre fonte de argila e cascalho e a utilização 

será possível desde que acompanhada pelos órgãos gestores de licenciamento, que, em 

cada situação, apontarão as particularidades e volumes necessários às diversas 

atividades a desenvolver no setor, a saber obras de drenagem pluvial, esgotamento 

sanitário e distribuição de água, sistema viário e urbanismo. 
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Não obstante cabe ressaltar a importância de se promover Planos de 

Recuperação de Áreas Degradadas, após a utilização desses recursos. 

 
Figura 9 - Caixa de empréstimo situada na rodovia do jóquei. Explotação de argila para uso em 
sub-base de rodovia. 

 

 
Figura 10 - Antiga cascalheira situada na porção Norte da área de interesse. 
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6.2.4. Geomorfologia 

A porção Centro-Norte da área de estudo encontra-se inserida no compartimento 

geomorfológico de Regiões de Chapada e a porção Sul, na área relacionada à Região 

Dissecada de Vale (vide Mapa de Geomorfologia, em anexo). Estas unidades podem ser 

atribuídas a Chapada de Brasília (A2) e a Depressão do Paranoá (B6), respectivamente. 

A Região de Chapada, correspondendo à porção Centro Norte da área, apresenta 

uma declividade relativamente baixa não ultrapassando 10%. A Região de Dissecação 

Intermediária localiza-se mais na porção sul do empreendimento. 

Topograficamente, a área de estudo situa-se sobre uma superfície plana, 

relacionada às regiões de chapada, com declividades inferiores a 10 %. A altitude varia 

de 1095 a 1115m. 

As características geomorfológicas encontradas em grande parte da área da 

poligonal do empreendimento tais como, relevo plano, baixa declividade, solos bem 

drenados que ocorrem em quase toda a poligonal do Setor Habitacional, são favoráveis à 

ocupação urbana. Contudo, a porção Centro-Sul, conforme já mencionado, apresenta 

algumas restrições à ocupação, em virtude de estar em área de dissecação intermediária, 

onde a declividade passa de 10% para cerca de 30-50% (Figura 11). Estas constatações 

estão fundamentadas não só no aspecto geomorfológico (declividades elevadas), como 

nas características geotécnicas do solo (cambissolo) existente nesta porção.  
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Figura 11: Zona de Dissecação Intermediária - Colônia Agrícola Samambaia. 

6.2.5. RECURSOS HÍDRICOS 

6.2.5.1. Hidrogeologia 

O comportamento hidrogeológico nas áreas de influência estudadas apresenta 

dois domínios bastante distintos: as águas subterrâneas rasas e as águas subterrâneas 

profundas atribuídas aos aqüíferos dos domínios porosos e fraturados, respectivamente.  

Domínio Poroso 

As águas do domínio aqüífero poroso são aproveitadas através de poços 

escavados (cisternas, cacimbas ou poços amazonas) com profundidades inferiores a 

25m. Contudo no caso de abastecimento urbano, estes aqüíferos não devem ser 

considerados, pois apresentam poços com vazões reduzidas e muito variáveis em função 

da sazonalidade climática, além das águas serem muito susceptíveis à contaminação. 

No Setor Habitacional Vicente Pires, o sistema aqüífero (domínio poroso) pode ser 

atribuído aos sistemas P1, P2 e localmente P3, definidos por Campos & Freitas-Silva 

(1999). Estes autores classificam estes sistemas baseados na espessura e na 

permeabilidade.  

Nos sistema P1 e P2, a instalação de fossas sépticas seguidas de sumidouros ou 

valas de infiltração é viável se forem considerados os parâmetros relacionados ao tipo de 

solo, a litologia, a declividade do terreno e a proximidade de mananciais superficiais. O 

relevo plano ligado aos solos bem drenados e espessos, reforçado pelo fato de não haver 

proximidades com mananciais superficiais e a existência de substrato rochoso com 

características impermeáveis, são favoráveis à implantação deste tipo de esgotamento 

sanitário, antes da interligação com o sistema da CAESB. Porém, como as obras de 

instalação da rede de esgoto para todo o empreendimento já se iniciaram, as fossas 

existentes no local serão desativadas, diminuindo assim o risco de contaminação dos 

lençóis freáticos. 

Na área da Colônia Agrícola Samambaia (porção Sudoeste do Setor Habitacional 

Vicente Pires), onde predominam os cambissolos relacionados às porções de declividade 

mais elevada, o sistema de aqüífero poroso representativo é o P4, de baixa 
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transmissividade e condutividade hidráulica. Sendo assim, estas áreas não são 

favoráveis à implantação de sistemas de recarga de aqüíferos e são desfavoráveis à 

implantação de fossas sépticas seguidas de sumidouros, pois os riscos de 

transbordamento das fossas são grandes. Porém, com a interligação do sistema com a 

CAESB, a utilização destas fossas não será necessária. 

Domínio Fraturado 

O subsistema dominante na área de estudo refere-se ao Subsistema A. Este 

aqüífero está associado ao substrato rochoso denominado de ardósia (rocha com cor 

avermelhada) e apresenta valores médios de vazão da ordem de 4m³/h.  

No Setor Habitacional Vicente Pires existe aproximadamente 600 poços situados, 

em sua maioria, dentro de áreas particulares (chácaras ou condomínios já implantados). 

Entretanto, a maioria não se encontra cadastrado. 

Durante a perfuração destes poços, cuidados específicos deveriam ter sido 

tomados, como distância mínima de 150m entre eles, utilização da vazão de extração de 

segurança, entre outros. Contudo, as obras de implantação do abastecimento de água no 

Setor Habitacional Vicente Pires já foram iniciadas pela CAESB. Sendo assim, estes 

poços deverão ser desativados, em sua grande maioria. Este fato não só irá diminuir o 

risco de contaminação do lençol freático como, também, estimulará um aumento na 

vazão dos córregos presentes na área da bacia. 

6.2.5.2. Situação dos poços - Setor Habitacional Vicente Pires. 

As colônias agrícolas Vicente Pires e Samambaia desde sua implantação utilizam 

a água subterrânea explotada a partir de cacimbas, cisternas e poços tubulares para 

abastecimento humano e demais usos como irrigação e lazer. 

A previsão inicial de uso para as colônias destinava-se à produção de gêneros 

agrícolas de primeira necessidade com intuito de abastecer, principalmente, as áreas 

urbanas de Ceilândia e Taguatinga.  

Entretanto, com a urbanização, iniciada a partir de 1990, em especial da colônia 

agrícola Vicente Pires, ocorreu um acelerado aumento na demanda por água, 

especialmente, para abastecimento humano. 
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As informações existentes foram confirmadas a partir da consulta realizadas na 

ADASA e CAESB. Análises químicas foram realizadas nos poços tubulares e cacimba 

existentes na área. A análise dos laudos possibilitou concluir a baixa qualidade da água 

utilizada para abastecimento humano no SHPV. Todos os poços amostrados 

apresentavam desconformidade para coliformes totais, alguns indicavam a presença de 

amônia, alta condutividade elétrica e turbidez elevada. 

A constatação de contaminação bacteriológica nos aqüíferos traz preocupação, 

visto que pelo cadastramento da CAESB existem 2644 poços no Setor Habitacional 

Vicente Pires, sendo, em sua maioria, do tipo poços rasos ou cisternas, que extraem 

água dos aqüíferos porosos (mais vulneráveis a contaminação), com a provável 

finalidade de abastecimento humano. 

6.2.5.3. Mananciais Superficiais 

A caracterização empreendida abrangeu uma das principais bacias hidrográficas 

do Distrito Federal a bacia do rio Paranoá, onde se insere diretamente a área do 

empreendimento em questão, a qual reúne quatorze unidades hidrográficas, entre 

córregos e rios (vide Mapa Hidrográfico, no anexo II). 

Estas unidades correspondem à: Pipiripau, Mestre D’armas, Sobradinho, Paranoá, 

Taboca, Papuda, Cachoeirinha, Santana e Saia Velha/Maria Pereira pertencentes a 

Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu e Santa Maria/Torto, Bananal, Lago Paranoá, 

Ribeirão do Gama e Riacho Fundo todas pertencentes a Bacia do Lago Paranoá. 

O córrego Vicente Pires nasce da convergência dos córregos Cana do Reino e do 

Valo, os quais nascem e atravessam toda a área do Setor Habitacional Vicente Pires. 

O córrego Vicente Pires atravessa áreas bastante urbanizadas, como o Guará e 

tem a sua foz no Riacho Fundo. 

A sub-bacia do Ribeirão Riacho Fundo, situada exclusivamente no Distrito 

Federal, drena aproximadamente 228,7km2, forma o principal tributário do Lago Paranoá: 

o Ribeirão Riacho Fundo percorre, segundo Sá (2002), as seguintes unidades de 

conservação de uso sustentável: Área de Relevante Interesse Ecológico “Santuário de 

Vida Silvestre Riacho Fundo” criada Decreto Distrital nº 1.138, de 16 de julho de 1988; 
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Área de Relevante Interesse Ecológico da Granja do criada pelo Decreto Distrital nº 

19.431, de 15 de julho de 1998 e o Parque Ecológico e Vivencial do Riacho Fundo criado 

pela Lei nº 1705, de 13 de outubro de 1997. 

Qualidade Química dos Mananciais Superficiais 

As características da água são divididas em físicas, químicas, microbiológicas e 

radiológicas, em função da metodologia utilizada nos respectivos exames, segundo a 

Portaria nº.518/04, do Ministério da Saúde. 

Na realidade, as características físicas, também conhecidas como organolépticas, 

são conseqüências diretas das características químicas e biológicas da qualidade da 

água. Existe uma forte correlação entre a intensidade dos valores e a potencialidade da 

água em causar problemas, pois as propriedades físicas são causadas pela presença de 

outras características deletérias. Geralmente são de ordem estética e perceptíveis sem 

análise, o que pode causar repugnância. 

Elementos e compostos químicos dissolvidos na água constituem as 

características químicas desse meio. Tenta-se agrupar as características químicas de 

acordo com os efeitos que são produzidos na água. Na prática, faz-se análise apenas 

das propriedades relevantes à finalidade proposta, determinada pela utilização do recurso 

hídrico em cada caso.  

As características microbiológicas constituem o grupo dos agentes etiológicos de 

doenças de veiculação hídrica, mensuradas direta ou indiretamente em exame 

microbiológico. As medidas dos chamados Índices de Poluição Fecal, como o NMP 

(número mais provável) por 100 mililitros de coliformes, representam a potencialidade de 

um corpo hídrico conter uma quantidade estimada desses agentes perniciosos citados 

acima. 

Área de Estudo 

A área de estudo envolveu o Setor Habitacional Vicente Pires e regiões limítrofes 

como as rodovias Estrada Parque Ceilândia (EPCL) – DF-095, conhecida como Via 

Estrutural, e Estrada Parque Taguatinga (EPTG) – DF-085.  

Na área estudada são dois os mais relevantes corpos d’água: Córrego 

Samambaia e Córrego Vicente Pires. Os dois córregos estão fortemente influenciados 
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por diversas ruas, inúmeros loteamentos urbanizados e habitados e também atividades 

de hortifrutigranjeiros. 

Em cada córrego, coletaram-se quatro amostras de água em diferentes pontos. 

Segue uma breve descrição de cada ponto, os quais foram marcados com GPS (Global 

Position System). 

Córrego Vicente Pires 
Nascentes 

Ponto 1: E=817228 N=8252000, UTM, zona 22 sul. Córrego Vicente Pires. Neste 

ponto o olho d’água é represado e protegido pelo proprietário da área. A área encontra-se 

cercada e possui acesso controlado (Figura 12 e Figura 13). A nascente está bem 

preservada. As folhas da vegetação marginal compõem a principal matéria orgânica na 

água. A água da nascente é utilizada para irrigação da horta da propriedade. 

 
Figura 12 - Olho d’água represado. 
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Figura 13 - Cerca na área da nascente. 
 

Ponto 2: E=820218 N=8252328, UTM, zona 22 sul. Córrego Vicente Pires. A água 

nesta estação de coleta é represada e também localizada dentro de uma chácara. A 

nascente apresenta um bom estado de conservação (Figura 14 e Figura 15). Está 

protegida pela mata ciliar e também é utilizada na irrigação de hortaliças.  

 

Figura 14 - Mata Ciliar fechada. 
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Figura 15 - Tubulação para irrigação. 

 
Região Intermediária 

Ponto 3: E=820819 N=8250632, UTM, zona 22 sul. Córrego Vicente Pires. Apesar 

de apresentar mata ciliar preservada (Figura 16 e Figura 17), neste ponto o corpo hídrico 

já recebeu o aporte de águas e efluentes de diferentes fontes. 

 

Figura 16 - Mata Ciliar Preservada. 
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Figura 17 - Córrego Vicente Pires. 
 
Região Final 

Ponto 4: E=178748 N=8249549, UTM, zona 23 sul. Córrego Vicente Pires/ 

Samambaia. Localizado próximo à confluência do córrego Vicente Pires com o córrego 

Samambaia. Neste trecho o córrego apresenta erosão marginal e recebeu diferentes 

descargas domésticas, pois encontra-se imediatamente após alguns condomínios do 

setor. O córrego passa sob ponte na Estrada Parque Taguatinga – DF 085. O local é 

utilizado por pessoas e serve para dessedentar animais. Verifica-se muito lixo nesta 

estação (Figura 18 e Figura 19). 

 
Figura 18 – Condições do curso d’água na passagem da ponte da DF-085. 
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Figura 19 – Aspecto do córrego e seu trecho final. 
 
Córrego Samambaia 
Nascente  

Ponto 5: E=815310 N=8250771, UTM, zona 22 sul. Córrego Samambaia, próximo 

ao Pistão Norte de Taguatinga. As imediações deste ponto de coleta apresentavam 

sujidade e resíduos de construção civil. O local apresenta mata ciliar pouco preservada e 

conseqüentemente uma erosão.  

Região Intermediária: 

Ponto 6: E=817495 N=8249367, UTM, zona 22 sul. Córrego Samambaia. 

Representa um pequeno afluente do córrego localizado no meio das moradias. 

Caracterizada por sua mata ciliar preservada, contudo foi identificado despejo de móveis 

domésticos. Apesar de existir objetos domésticos usados no ponto de coleta, a aparência 

não indicava o despejo de efluentes domésticos. (Figura 20 e Figura 21). 
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Figura 20 - Mata ciliar. 
 

 
Figura 21 - Móveis jogados no córrego. 
 

Ponto 7: E=816612 N=8248014, UTM, zona 22 sul. Córrego Samambaia. Local de 

coleta extremamente comprometido pela erosão, mata ciliar substituída por capim e água 

com coloração marrom claro. (Figura 22). 

 
Figura 22 - Água corrente leve coloração. 
 
Região Final: 

Ponto 8: E=819031 N=8248503, UTM, zona 22 sul. Córrego Samambaia. Trecho 

do córrego que cruza sob ponte na Estrada Parque Taguatinga – DF 085. Apresenta 

erosão na margem devida ausência de mata ciliar. Foi constatada a deposição de 

resíduos de diversas naturezas. Aparentemente a área abriga pessoas que utilizam a 

área para diversas necessidades pessoais (Figura 23 e Figura 24). 
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Figura 23 - Lixo e erosão no córrego. 
 

 

Figura 24 – Roupas. 
 
Avaliação Parâmetros Físicos, Químicos e Biológicos. 

Nesse tópico foram avaliados os parâmetros físicos, químicos e biológicos dos 

córregos Samambaia e Vicente Pires, com o intuito de apresentar caracterização 

qualitativa dos corpos hídricos para o estudo de impacto ambiental da região.  

Os parâmetros analisados fazem parte de um pacote criado pela Companhia de 

Saneamento do Distrito Federal (CAESB), de acordo com a Norma de Qualidade da 

Água para Consumo Humano, anexo à Portaria nº 518 de 25/03/2004 do Ministério da 
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Saúde. Nessas análises, foram obtidos os valores de cor, turbidez, PH, cloreto, dureza, 

ferro total, nitrogênio de nitrato, coliformes totais e fecais (Escherichia coli).  

Todas as amostras, exceto as bacteriológicas, foram coletadas em frasco plástico 

esterilizado, com dois litros de capacidade. As amostras para análise microbiológica 

foram realizadas diretamente em vidro esterilizado, com cerca de duzentos mililitros de 

volume. A CAESB forneceu o material e as instruções para os procedimentos de coleta. 

Os resultados obtidos obedecem às técnicas preconizadas pelo “Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater”, da American Water Works 

Association. O Método Colilert foi empregado para a detecção de coliformes totais e 

Escherichia coli. 

Córrego Vicente Pires: 

Os resultados obtidos para as análises da água coletada das nascentes indicam 

que tais pontos têm pouca perturbação. Para a água tornar-se potável, medidas simples 

e baratas podem ser tomadas. A preservação da mata ciliar e o isolamento desses 

pontos são fatores que ajudam na boa qualidade da água coletada no local. 

A água do córrego coletada nas regiões intermediária e final do corpo hídrico 

apresenta no seu resultado a expressão de todo o escoamento da poluição gerada desde 

a Cidade Estrutural até os Condomínios de Vicente Pires, além do lixo jogado pela 

comunidade no leito dos rios. Os altos valores de coliformes fecais (E. coli) são 

indicativos do despejo de esgoto domestico no córrego. 

Córrego Samambaia: 

O Córrego Samambaia apresenta uma degradação elevada, isso se deve ao fato 

de sua nascente estar localizada em área já urbanizada e sem qualquer proteção. A 

exceção do córrego Samambaia ponto 7, a água está poluída com elevados valores de 

coliformes fecais, o que indica o despejo, ilegal, de esgoto no córrego.  

A assistência dos corpos d’água não se limita apenas à manutenção da mata 

ciliar, pois esta não é suficiente para impedir o assoreamento. Neste sentido, reforça-se a 

necessidade de se implantar as faixas de proteção previstas, tanto no Córrego Vicente 

Pires quanto no córrego Samambaia, que já se encontram num estágio avançado de 
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assoreamento. Medidas mitigadoras mais específicas a respeito da recuperação destas 

áreas serão esclarecidas nos próximos tópicos. 

6.2.6. Capacidade de Suporte 

O ribeirão Riacho Fundo não pode ser avaliado em separado de outros cursos 

d’água que drenam para o lago Paranoá, ou seja, é necessário um estudo mais amplo, 

considerando a bacia hidrográfica do lago Paranoá. Outras bacias hidrográficas do DF 

também demandam tal serviço, o qual está previsto no plano diretor de drenagem 

urbana, ainda não existente para o Distrito Federal. 

Neste estudo foi elaborado estudos hidrológicos com diferentes cenários de 

ocupação urbana e, conseqüentemente, de impermeabilização do solo e geração de 

águas pluviais (escoamento superficiais). Esses estudos também avaliaram o 

comportamento das águas pluviais juntamente com dispositivos de recarga artificial de 

aqüíferos e bacias de detenção.  

A principal diretriz encontrada pelos estudos hidrológicos foi a instalação de 

caixas de recarga artificial de aqüíferos, em latossolos, com profundidade de lençol 

freático a 7,0 metros e a instalação de bacias de detenção no urbanismo do SHVP, 

devidamente espacializadas em distintos planos de drenagem. 

Salienta-se que todas as áreas mapeadas como latossolo (Vide Mapa Pedológico, 

no anexo II) apresentam lençol freático com profundidade superior a 7m, estes fatos 

foram corroborados a partir de cisternas existentes, furos a trado e levantamento 

topográfico realizado na área. No momento e com base nos dados levantados, pode-se 

admitir que os latossolos associados à cota altimétrica superior a 1125m possuem 

profundidade do lençol freático superior a 7m. Porém, sabe-se que o ciclo hidrogeológico 

é muito dinâmico, neste contexto, atividades mais específicas deverão ser aplicadas após 

a aprovação e execução do projeto de recarga artificial de aqüífero. 

A definição do volume, ou seja, dos tamanhos das bacias de detenção, se deu a 

partir da diferença de volume de escoamento superficial (geração de águas pluviais) 

entre o cenário de ocupação urbana plena (situação mais desfavorável) e o cenário 

original do setor, isto é, o uso rural. Assim, o acréscimo estimado de águas pluviais 

37 



 

quando da impermeabilização do solo no setor (ocupação urbana plena) será 

compensada pela instalação de bacias de detenção. 

Tal proposta não é ideal, porém mitiga consideravelmente o impacto ambiental 

negativo proveniente da ocupação urbana no setor e tenta evitar o lançamento de águas 

pluiviais nos cursos d’água em quantidade superior a suas quantidades (riscos de 

extravasamento e alagamentos ao longo dos talvegues dos cursos d’água). 

Outro aspecto importante na instalaçao de bacias de detenção é a possibilidade 

de elas funicionarem também como caixas de retenção de sólidos suspensos, reduzindo 

o aporte de lixo e particulados (coletados em conjunto com as águas pluviais urbanas) 

para os cursos d’água. 

6.2.6.1. Risco à Inundação 

Um dos principais danos causados pela implantação de sistemas de drenagem 

pluvial é a possibilidade de ocorrer, a jusante dos pontos de lançamentos finais, 

descargas maiores que a capacidade máxima do corpo hídrico receptor. Tal fato implica 

em riscos de extravasamentos da calha natural do curso d’água, podendo provocar 

conseqüências graves à população próxima e o aceleramento de processos erosivos 

graves. 

As principais causas desse fenômeno são atribuídas a crescente elevação da taxa 

de impermeabilização da bacia hidrográfica e da redução do tempo de concentração da 

bacia contribuinte, em virtude da canalização das águas de chuva. 

A comparação entre a capacidade máxima de descarga fluvial em determinado 

corpo d’água e as vazões máximas de lançamentos de sistemas de drenagem pluvial é, 

então, de extrema importância, a fim de evitar possíveis problemas de extravasamentos. 

Nesse contexto, uma avaliação de riscos de inundação nos recursos hídricos 

superficiais que atravessam a área em estudo são pertinentes para evitar possíveis 

danos à população local e ao meio ambiente. 

A área em estudo abriga as áreas de drenagem dos córregos Vicente Pires e 

Samambaia, ambos afluentes do ribeirão Riacho Fundo. Tais cursos d’água possuem 

pequena área contribuinte e, conseqüentemente, pequenas extensões de talvegue. 
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Assim, uma avaliação determinística de descargas máximas demandaria a 

disponibilidade de informações de estações fluviográficas e pluviográficas, as quais não 

existem. 

Outra possibilidade de obtenção de descargas máximas nos referidos cursos 

d’água é a metodologia de regionalização de vazões, a qual também necessita de dados 

fluviográficos e pluviográficos em regiões hidrologicamente semelhantes no Distrito 

Federal, devido às dimensões dos corpos hídricos envolvidos. De forma análoga ao item 

anterior, a utilização da metodologia de regionalização de vazões também fica 

prejudicada. 

A modelagem matemática do comportamento hidrológico dos referidos córregos é 

possível, porém necessita também das estações pluviográficas e fluviográficas para a 

fase de calibração e verificação do modelo hidrológico escolhido. 

Dessa forma, uma resposta determinística (exata) dos valores de descargas 

máximas nos córregos em análise não é possível atualmente, em virtude da ausência de 

informações sobre o comportamento das chuvas e dos cursos d’água em um intervalo de 

tempo inferior a um dia. 

Em virtude da necessidade de uma análise do comportamento dos recursos 

hídricos superficiais na área em estudo, a partir da ocupação urbana, a alternativa 

proposta neste estudo ambiental é uma análise de riscos ambientais, considerando a 

possibilidade de deslizamentos de terra, inundações e aceleramento de processos 

erosivos ao longo dos córregos Vicente Pires e Samambaia. 

Metodologia Utilizada 

A metodologia utilizada na análise de riscos ambientais nos recursos hídricos 

superficiais consistiu em: 

• Levantamento topobatimétrico de seções transversais dos cursos d’água, 

por meio de trena e GPS portátil (não faz parte do escopo deste trabalho 

um levantamento topográfico cadastral dos corpos hídricos), sendo que 

cada seção transversal levantada equivale ao perfil do curso d’água 

correspondente. A localização das referidas seções transversais 
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identificadas está representada no Mapa de Riscos Ambientais nos 

Recursos Hídricos Superficiais (anexo II); 

• Determinação das principais características fisiográficas em cada seção 

transversal (aspectos visuais) dos cursos d’água; 

• Determinação da declividade longitudinal dos cursos d’água pelas cartas 

SICAD, em escala 1:10.000; 

• Determinação da capacidade máxima de descarga fluvial em cada seção 

transversal determinada, por meio da equação de Manning, sendo que o 

coeficiente de Manning foi ajustado por meio de tabela constante na 

literatura consagrada de hidráulica; 

• Determinação das vazões de pico de escoamento superficial (incluindo a 

parcela proveniente do sistema de drenagem pluvial) até as seções 

transversais determinadas, considerando o cenário de implantação de 

sistema de drenagem pluvial com dispositivos de infiltração de água de 

chuva em latossolos e implantação de bacias de detenção. A geração do 

hidrograma em cada seção transversal foi obtida por meio do uso do 

modelo hidrológico precipitação-vazão HEC-HMS, versão 2.2.2, sem a 

fase de calibração e verificação (ausência de dados pluviográficos e 

fluviográficos); 

• Comparação entre a vazão de pico de escoamento superficial e a 

capacidade máxima de descarga fluvial em cada seção transversal 

determinada. Não foi considerado o escoamento de base, em virtude do 

desconhecimento do comportamento e valores dos escoamentos 

subterrâneos; 

• Foi associado um índice para as diferenças observadas entre a vazão de 

pico e a descarga fluvial em cada seção transversal, adotando o valor “4” 

para a menor diferença e o valor “1” para a maior diferença, implicando em 

níveis de riscos ambientais, ou seja, o valor referente a “1” é atribuído ao 

menor risco e o valor “4” para o maior risco observado; 

• Análise final após os resultados encontrados. 

Resultados Encontrados 

A Tabela 3 apresenta as características geométricas das seções típicas utilizadas 

nos córregos Vicente Pires e Samambaia. A localização destas secções, encontram-se  

no Mapa de Riscos Ambientais (inundações) nos Recursos Hídricos, no anexo II.  
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Tabela 3 - Características geométricas das seções típicas utilizadas. 

Seções 
Largura 
da Base 

(m) 

Largura do 
talude da 

esquerda (m) 

Altura do 
talude da 

esquerda (m) 

Largura do 
talude da 
direita (m) 

Altura do 
talude da 
direita (m) 

Localização 

1 3,00 5,00 4,00 7,00 4,00 Córrego 
Vicente Pires 

2 3,00 4,00 4,60 4,00 4,60 Córrego 
Vicente Pires 

3 2,50 8,20 2,20 7,00 2,20 Córrego 
Vicente Pires 

4 3,40 5,95 3,00 5,95 3,00 Córrego 
Vicente Pires 

5 3,00 6,00 5,50 6,00 5,50 Córrego 
Samambaia 

6 4,00 6,00 5,40 6,00 5,40 Córrego 
Samambaia 

7 3,00 9,00 5,60 8,54 5,20 Córrego 
Samambaia 

A Tabela 4 apresenta as características das seções típicas utilizadas nos córregos 

Vicente Pires e Samambaia para a estimativa de descarga fluvial. 

Tabela 4 - Características das seções típicas utilizadas para descarga fluvial. 

Córrego Seções 
Declividade 
do Fundo 

(m/m) 

Rugosi-
dade 

Inclinação 
do talude 

(m/m) 
Natureza das paredes 

Vicente 
Pires 1 0,0053 0,035 0,69 

Com meandros, bancos e poços pouco 
profundos, limpos, com vegetação e 

pedras (condições boas) 

Vicente 
Pires 2 0,0074 0,035 1,15 

Com meandros, bancos e poços pouco 
profundos, limpos, com vegetação e 

pedras (condições boas) 

Vicente 
Pires 3 0,0129 0,045 0,29 

Com meandros, bancos e poços pouco 
profundos, limpos, com vegetação e 

pedras (condições más) 

Vicente 
Pires 4 0,0167 0,045 0,50 

Com meandros, bancos e poços pouco 
profundos, limpos, com vegetação e 

pedras (condições más) 
Limpos, retilíneos e uniformes, porém 
com vegetação e pedras (condições 

boas) 
Samambaia 5 0,0229 0,033 0,92 

Limpos, retilíneos e uniformes, porém 
com vegetação e pedras (condições 

boas) 
Samambaia 6 0,0093 0,033 0,90 

Limpos, retilíneos e uniformes, porém 
com vegetação e pedras (condições 

boas) 
Samambaia 7 0,0121 0,033 0,62 

A Tabela 5 apresenta os principais resultados da capacidade de descarga fluvial 

nas seções típicas utilizadas nos córregos Vicente Pires e Samambaia. 
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Tabela 5 - Escoamento máximo do leito natural. 

Córrego Seções
Número 

de 
Froude 

Vazão 
(m³/s)

Velocidade 
(m/s) 

Vicente 
Pires 1 0,6 71,21 3,09 

Vicente 
Pires 2 0,8 160,48 4,21 

Vicente 
Pires 3 0,59 17,13 2,48 

Vicente 
Pires 4 0,78 54,32 3,69 

Samambaia 5 1,45 369,77 8,36 
Samambaia 6 0,94 263,33 5,50 
Samambaia 7 0,95 191,61 5,61 

A Tabela 6 apresenta as vazões de pico de escoamento superficial (drenagem 

pluvial) de cada sub-bacia de contribuição discretizadas por seções típicas utilizadas nos 

córregos Vicente Pires e Samambaia. 

Tabela 6 - Vazões de escoamento superficial nas seções típicas. 
Vazões contribuintes das bacias (m³/s) 

Córrego Seções 
Bacia A Bacia B Bacia C Bacia D Bacia E

Bacia do 
Cana do 

Reino 

Total 
(m³/s)

Vicente 
Pires 1 - - - - - 8,29 8,29 

Vicente 
Pires 2 - - - - - 8,29 8,29 

Vicente 
Pires 3 1,21 - - 2,32 - 8,29 11,82

Vicente 
Pires 4 14,91 - - 13,20 - 8,29 36,39

Samambaia 5 - - 5,15 - 3,86 - 9,01 
Samambaia 6 - 5,98 7,13 - 17,04 - 30,16
Samambaia 7 - 4,36 6,34 - 15,09 - 25,79

A Tabela 7 apresenta a diferença encontrada entre as vazões de pico do 

escoamento superficial (drenagem pluvial) e a capacidade hidráulica de escoamento 

fluvial nas seções típicas utilizadas nos córregos Vicente Pires e Samambaia. 

Tabela 7 - Diferença entre vazões de pico e capacidades hidráulicas de cada seção. 

Córrego Seções Vazão de 
pico (m³/s) 

Capacidade 
hidráulica (m³/s) 

Diferença 
(m³/s) 

Vicente Pires 1 8,29 71,21 62,92 

Vicente Pires 2 8,29 160,48 152,19 
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Vicente Pires 3 11,82 17,13 5,31 

Vicente Pires 4 36,39 54,32 17,93 

Samambaia 5 9,01 369,77 360,76 

Samambaia 6 30,16 263,33 233,17 

Samambaia 7 25,79 191,61 165,82 

 

A Tabela 8 apresenta a classificação dos riscos de inundação por seções típicas 

utilizadas nos córregos Vicente Pires e Samambaia. Esta tabela foi complementada com 

algumas características típicas de cada seção utilizada dos cursos d’água, a fim de 

auxiliar no entendimento dos resultados. 

O mapa de riscos ambientais nos recursos hídricos superficiais encontra-se no 

anexo II. 

Tabela 8 - Riscos de inundação nos cursos d’água superficiais. 

Córrego Seções 

Dif. entre 
capacidade 

hidráulica e vazões 
de pico (m³/s) 

Risco Caracterização típica da seção 

Vicente 
Pires 1 62,92 3 

Margens degradadas, assoreamento do 
leito, presença de resíduos sólidos, 
presença de vegetação exótica nas 

margens e no leito natural 

Vicente 
Pires 2 152,19 2 

Margens degradadas, assoreamento do 
leito, presença de resíduos sólidos, 
presença de vegetação exótica nas 

margens e no leito natural 

Vicente 
Pires 3 5,31 4 

Margens degradadas, assoreamento do 
leito, presença de resíduos sólidos, 
presença de vegetação exótica nas 

margens e no leito natural 

Vicente 
Pires 4 17,93 3 

Margens degradadas, assoreamento do 
leito, presença de resíduos sólidos, 
presença de vegetação exótica nas 

margens e no leito natural 
Margens degradadas, erosão laminar do 
fundo, desestabilização dos taludes das 
margens, presença de vegetação exótica 

nas margens e no leito natural 

Samambaia 5 360,76 1 

Margens degradadas, erosão laminar do 
fundo, desestabilização dos taludes das 
margens, presença de vegetação exótica 

nas margens e no leito natural 

Samambaia 6 233,17 2 

Margens degradadas, erosão laminar do 
fundo, desestabilização dos taludes das 
margens, presença de vegetação exótica 

nas margens e no leito natural 

Samambaia 7 165,82 2 

Obs: Risco 1 – Possibilidade insignificante. 
 Risco 2 – Possibilidade reduzida. 
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 Risco 3 – Possibilidade média. 
Risco 4 – Possibilidade máxima. 
 

Considerações Finais 

Os resultados encontrados fundamentaram-se em uma avaliação qualitativa do 

risco de inundação nos cursos d’água que cortam o Setor Habitacional Vicente Pires. 

O córrego Vicente Pires é o mais vulnerável para ocorrências de inundação, 

principalmente nas seções típicas 3 e 4. Os fatores preponderantes para tal fato são a 

reduzida declividade longitudinal, localização de áreas alagáveis (como as veredas) e 

forte presença de assoreamento no leito natural (notadamente resíduos sólidos e solo 

carreado de áreas a montante). 

O córrego Samambaia possui baixos riscos de inundação, entretanto, as 

velocidades estimadas de escoamento fluvial no leito natural indicaram sérias 

possibilidades de processos erosivos nas margens, com conseqüências de 

desestabilização dos taludes das margens (desmoronamentos). 

Diante do exposto, o presente estudo ambiental sugere: 

• a preservação das áreas de veredas no córrego Vicente Pires, bem como a sua 

recuperação, devido aos riscos existentes de inundações; 

• deverá ser estudada a atividade de dragagem no córrego Vicente Pires, 

principalmente no trecho compreendido entre a via EPCL e EPTG, o qual possui 

grande quantidade de resíduos sólidos e solos carreados de áreas a montante; 

• a preservação das faixas marginais ao longo do córrego Samambaia, em virtude 

dos riscos existentes de desmoronamentos das margens; 

• a recuperação das margens do córrego Samambaia com a tentativa de 

estabilização dos taludes com recomposição topográfica; 

• a elaboração e execução de PRAD (Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas) para a revitalização da mata ciliar ao longo dos córregos; 

• realizar topo-batimetria no lago artificial existente no córrego Vicente Pires, 

notadamente no sistema de descarga (vertedouro), objetivando analisar a 

possibilidade de rompimentos do barramento; 

• a elaboração de um programa de monitoramento ambiental nos recursos hídricos 

superficiais do Setor Habitacional em tela, a fim de construir um banco de 
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informações para a sugestão do enquadramento dos cursos d’água na Resolução 

CONAMA nº 357/2005. As principais informações a serem obtidas são: 

o medições de vazões nos cursos d’água, com a instalação de uma estação 

fluviográfica, com o intervalo máximo entre as medições de 15 minutos; 

o coleta de amostras de água dos cursos d’água, com a determinação das 

características físicas, químicas e bacteriológicas e freqüência de 

amostragem a serem definidos em um plano específico; 

o instalação de piezômetros e a medição sistemática da variação do lençol 

freático em todo o Setor Habitacional, conforme um plano específico a ser 

elaborado; 

o instalação de um pluviógrafo no Setor Habitacional, com intervalo máximo 

entre as medições de 15 minutos; 

o levantamento pedológico detalhado no Setor Habitacional, com o auxílio de 

furos de sondagens; 

o elaboração de testes de infiltração nos distintos tipos de solo no Setor 

Habitacional; 

o monitoramento remoto da dinâmica do uso e ocupação do solo no Setor 

Habitacional, por meio de imagens de satélite; 

o o período mínimo para a realização deste referido programa de 

monitoramento é de 36 meses, a fim de proporcionar dados confiáveis para 

a sugestão de enquadramento dos cursos d’água. 

6.2.7. Áreas Degradadas 

Na poligonal do SHVP foram identificados várias ações e atitudes de potencial 

degradativo do meio ambiente; contudo quatro temas de degradação são os mais graves 

e merecem especial atenção, a saber: 

1. Áreas degradadas por explotação mineral. 

2. Depósito de entulhos e resíduos variados. 

3. Processos erosivos. 

4. Desmatamento de APP. 

Todos os fatores de dregradação listados acima ocorrem na área do parcelamento 

e estão apresentados no Mapa de Áreas Degradadas, no anexo II. 
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6.2.7.1. Áreas degradadas por explotação mineral 

Na porção norte do empreendimento existe áreas onde foram explotados recursos 

minerais para utilização de obras civis (vide Mapa de Áreas Degradadas, no anexo II). Os 

bens minerais extraídos referem-se a argila e cascalho (Figura 25). 

 
Figura 25 - Cascalheira abandonada sob regeneração natural. 
 

As áreas encontram-se sob regeneração natural e ainda estão expostas as 

crateras realizadas pelas escavações para retirada do bem mineral. 

Os impactos gerados pela exploração mineral estão correlacionados a retirada da 

camada fértil do solo, alteração da paisagem e propensão à deposição de lixo e entulho, 

o que ocorre na área (Figura 26). 
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Figura 26 - Depósito de lixo e entulho no interior da cascalheira. 

 

A recuperação dessa área se dará a partir da recomposição topográfica para 

implantação do futuro urbanismo. 

6.2.7.2. Depósito de entulhos e resíduos 

Áreas de depósito de lixo e entulho são visualizadas por todo Setor, estando os 

pontos mais expressivos situados na porção norte do empreendimento. Essa porção está 

mais afetada em virtude da baixa ocupação, que ocorre apenas por chácaras. A não 

ocupação da área dá a falsa impressão de terreno baldio e isso ocasiona a deposição 

clandestina de resíduos ao longo de estradas de terra existentes no interior da porção 

norte do empreendimento. 

Os resíduos depositados na área são oriundos de demolição e também estão 

representados por utensílios domésticos danificados (Figura 27). Não foram identificados 

resíduos orgânicos nos depósitos avaliados. 
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Figura 27 - Depósito clandestino de entulho na porção norte do empreendimento. 

Os impactos gerados pela deposição desses resíduos estão correlacionados com 

a alteração da paisagem, efeitos nocivos à fauna e amplificação dos riscos de 

queimadas. 

A recuperação dessa área se dará a partir da limpeza para implantação do futuro 

urbanismo. 

Pelas características dos resíduos depositados, estima-se que não houve 

contaminação do solo ou do aqüífero subterrâneo. 

6.2.7.3. Processos erosivos 

Processos erosivos estão em desenvolvimento em todas as porções do setor, 

atuando mais fortemente nas áreas urbanizadas. Foram identificados processos erosivos 

de todas as magnitudes, contudo todos estão associados ao escoamento indevido de 

águas pluviais. A drenagem pluvial do SHVP é ineficiente e é responsável por processos 

erosivos lineares que em alguns casos ocasiona a abertura de sulcos profundos que 

destroem ruas inteiras (Figura 28). 
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Figura 28 - Processo erosivo em rua interna do SHVP. Percebe-se o preenchimento do cratera 
com restos de obras, podas e lixo. 

Os impactos nocivos gerados pelos processos erosivos causam assoreamento de 

córregos, alteração da paisagem, perda das características do solo, riscos de acidentes à 

transeuntes, além de abrir espaço para deposição de lixo e entulho, atitude grave e que 

vem ocorrendo com freqüência no SHVP. 

A recuperação desses focos erosivos e a completa extinção serão realizadas pela 

implantação de um sistema de drenagem pluvial devidamente dimensionado para 

atendimento de todo o setor. 

6.2.7.4. Desmatamento de APP 

Os córregos Vicente Pires, Samambaia e seus afluentes são os principais cursos 

d’água existentes no SHVP e devido a intensa e desordenada ocupação urbana estão 

sofrendo com o desmatamento das suas áreas de proteção permanente definidas pelo 

Código Florestal. 

Os impactos nocivos causados pela retirada da vegetação de APP estão 

correlacionados a perda de pontos de pouso para aves transeuntes e residentes, perda 

da barreira biótica de contenção de resíduos que são transportados pela ação do vento e 

da água até o leito dos cursos d’água, alteração da paisagem, aspecto de abandono, 
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tornando assim a área passível de uso para destinação de resíduos sólidos e ocupações 

ilegais. 

A recuperação dessas áreas se dará a partir da elaboração de planos de 

recuperação que deverão atentar-se para a retirada de edificação em APP, limpeza da 

área, correção topográfica leve, escolha de espécies vegetais adaptadas ao ambiente e 

posterior plantio e monitoramento (vide Mapa das Áreas a serem Recuperadas, no anexo 

II). 

6.3. Meio Biótico 

6.3.1. Estudo da Fauna 

6.3.1.1. Anfíbios e répteis  

Foram identificadas 10 espécies de répteis (sendo 3 espécies de lagartos, 2 de 

cágados e 6 de serpentes) e 7 espécies de anfíbios ao longo de 45 dias de amostragem. 

Considerando o esforço amostral, o período de execução (Dezembro/2005 e 

Janeiro/2006) e os recursos disponíveis, o levantamento foi concentrado nas áreas de 

mata de galeria dos córregos do Valo e Samambaia e nas adjacentes (vide Tabelas, no 

anexo I). 

A área de estudo apresenta uma ocupação humana que remonta a década de 70, 

onde os atuais condomínios eram pequenas chácaras. Sendo essas responsáveis pela 

produção e abastecimento de hortifrutigranjeiros de Brasília.  

A presença de serpentes foi constatada por entrevistas com os moradores da 

região. Fato interessante é que as mesmas só foram relatadas nos extremos Norte e Sul 

da poligonal, ou seja, região de chácaras onde o adensamento populacional é menor. 

Nos locais habitados foram encontradas e/ou relatados espécies generalistas de 

lagartos, como o calango e de serpentes venenosas como a cobra-cipó, a jararaca e a 

cascável. 

É possível, que a fauna de lagartos e cobras tenha sofrido um grande declínio 

com a transformação de chácaras em condomínios, selecionando somente as espécies 

mais adaptáveis e generalistas. A destruição de abrigos, como cupinzeiros, e remoção de 
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troncos e vegetação, bem como a presença de animais de estimação, como gatos, 

galinhas e cachorros, promovem a extinção de populações locais. 

Na área de influência direta foram encontradas 8 espécies de anfíbios, sendo que 

a maior parte foi avistada durante buscas ativas nos brejos e matas.  

A rã e a rã-cachorro foram encontradas em atividade. A rã-cachorro é uma 

espécie que se adapta bem a áreas impactadas, sobretudo quando cursos d’água são 

alterados para a formação de reservatórios. A presença da rã-pimenta foi relatada por 

moradores das chácaras do extremo norte da Poligonal, contudo os mesmos relataram 

que os moradores da Cidade Estrutural, adensamento populacional próximo, utilizavam a 

rã como alimento, e seu “avistamento” tem diminuído significativamente. 

Foram também encontrados em áreas de mata, rãs e pererecas que, 

normalmente, são encontradas em regiões ocupadas e com lagoas. 

6.3.1.2. Aves 

O levantamento da avifauna na Poligonal do Setor Habitacional Vicente Pires e 

demais áreas de influência registrou 131 espécies (vide Tabelas, no anexo I). 

Considerando os dados primários e secundários, a lista de aves total para a 

região de influência do empreendimento é de 285 espécies, ou seja, 154 espécies da lista 

do Parque Nacional de Brasília que não foram registradas durante o período de 

observação de campo, apresentam provável ocorrência para o local. 

Utilizando os critérios de Silva (1995), das 285 aves relacionadas para a região de 

estudo, 17 espécies (6,0%) são essencialmente florestais, 194 espécies (68,0%) são 

semi-dependentes de ambientes florestais, e 74 espécies (26,0%) são independentes de 

ambientes florestais. Se forem consideradas apenas as 131 espécies registradas no 

campo, o percentual de espécies essencialmente florestais é menor, entretanto o restante 

continua equivalente.  

Considerando a riqueza de espécies por localidade (Tabela 9), o Parque Nacional 

de Brasília apresenta o maior número de espécies, porém, a região do córrego Cana do 

Reino apresentou alta riqueza, com espécies que só ocorrem nessa área, e espécies 

ameaçadas. A mata de galeria que circunda a região do Córrego do Valo apresentou três 

registros importantes de espécies: o chorozinho-de-bico-comprido, o soldadinho e o pula-

pula-de-sobrancelha. 
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Tabela 9 - Riqueza de aves, espécies que só ocorrem nessa área, espécies ameaçadas ou bioindicadoras de qualidade ambiental no Distrito Federal, 
migratórias e porcentagem de acordo com o tipo de hábito, por localidade no DF. 

        HÁBITO TÍPICO DAS ESPÉCIES2 (%) 

LOCALIDADE 

 

RIQUEZA 

 

OCORREM 

SOMENTE NA 

ÁREA1 

 

AMEAÇADAS  

OU  

BIOINDICADORAS2

MIGRATÓRIAS2

 CAMPESTRE FLORESTAL AQUÁTICO ANTRÓPICO 

Área Estudada 

(dados de campo) 131 11 25 2 55,0 34,3 9,2 1,5 

Área Estudada 

(dados de bibliografia e  

campo) 285 16 63 10 42,6 44,0 12,7 0,7 

Parque Nacional de Brasília 278 14 60 10 42,6 43,7 13,0 0,7 

Vicente Pires 71 3 9 1 39,5 40,8 16,9 2,8 

Cana do Reino 83 8 17 0 73,5 22,9 1,2 2,4 

Jóquei Clube de Brasília 63 6 12 1 79,4 14,3 4,8 1,5 

Parque de Águas Claras 47 0 1 1 51,1 42,6 4,2 2,1 
 

 



 

Espécies Ameaçadas 

Das aves relacionadas para o Setor Habitacional Vicente Pires, 12 espécies 

estão incluídas em algum grau de ameaça de extinção, sendo:  

• espécies vulneráveis: andarilho, tico-tico-de-máscara-negra, 

tapaculo-de-brasília, papagaio-galego (Figura 29), papa-moscas-do-

campo, galito, codorna-mineira e inhambu-carapé; 

• espécies quase ameaçadas: ema, andarilho, mineirinho, campainha-

azul e cigarra-do-campo. 

 

 

Figura 29 - Papagaios-galego observados no Cerrado da Colônia Agrícola Cana do Reino.  

 

Cinco espécies de aves globalmente ameaçadas foram observadas durante 

o levantamento, principalmente, as espécies papa-moscas-do-campo e tico-tico-

de-máscara-negra, ambas e consideradas propensas de extinção (Figura 30).  
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Figura 30 - Espécies ameaçadas de extinção. A) papa-moscas-do-campo e B) tico-tico-de-
máscara-negra. 

Espécies Bioindicadoras 

Na região da Poligonal Vicente Pires e áreas de influência, 63 espécies 

(cerca de 22%) se encontram nesta categoria, sendo que 25 espécies foram 

registradas durante o levantamento (vide Tabela, em anexo). 

Espécies Introduzidas e Migratórias  

Foram registradas em Vicente Pires, três espécies introduzidas pelo 

homem. Sendo que as espécies pombo-doméstico e pardal são considerados 

exóticas. Durante o levantamento, as duas espécies foram registradas em grandes 

quantidades na área da poligonal, indicando o alto grau de urbanização e alteração 

dos ambientes amostrados. As duas espécies, também, foram observadas nas 

áreas rurais da Colônia Agrícola de Cana do Reino. 

Dez espécies encontradas (vide Tabela, em anexo) são consideradas 

migratórias no DF, sendo que as espécies maçarico-de-perna-amarela e 

andorinha-serradora foram registradas durante o levantamento. 

6.3.1.3. Mamíferos 

Estudos realizados no Córrego Vicente Pires revelaram a presença do 

saruê e do roedor rato-do-mato. 

Através das entrevistas realizadas obteve-se o registro de cutia, de preá, 

catita, cachorro-do-mato, anta e tatu-peludo; porém não foram encontrados 

indícios que comprovassem a presença destas espécies na área (vide Tabela, em 

anexo). 
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Obteve-se registro de mico-estrela, capivara, macaco-prego, veado e saruê 

através de observação direta (vide Tabela, em anexo). 

6.3.1.4.  Animais domésticos 

O levantamento dos animais domésticos foi realizado no período de 01 de 

fevereiro a 08 de março de 2006 através de avistamentos e visitas em chácaras e 

ambientes urbanizados que circundam as matas de galeria e manchas de cerrado 

e campos. Foram percorridos, também, trechos nas ruas 3, 5 e 8 da área urbana 

de Vicente Pires, Ruas 2 e 3 da Colônia Agrícola Samambaia e Rua 8, ramificando 

para outros pontos, da Vila São José. 

O levantamento da Poligonal de Vicente Pires e demais áreas de influência 

registrou 12 espécies de animais domésticos (vide Tabela, em anexo).  

O cachorro-doméstico e a galinha foram as espécies mais representativas 

nas áreas de estudo totalizando respectivamente, 109 e 55 indivíduos avistados no 

período de amostragem. Destaca-se, também, a presença do pato-doméstico e o 

cavalo, com 37 e 15 indivíduos avistados, sendo que 90% dos cavalos 

encontravam-se puxando carroças pelas ruas das áreas estudadas. A maioria dos 

patos, assim como das galinhas, encontrava-se solta, transitando livremente pelas 

matas. 

Na Vila São José foi encontrado um maior número de cães e cavalos 

transitando nas ruas. Segundo os moradores entrevistados, os habitantes de São 

José estão criando bastante gato-doméstico com o objetivo de acabar com os 

ratos presentes na região. 

Em todas as áreas, foi relatada a presença de cães e gatos parasitados, 

principalmente, por pulgas e carrapatos. 

A maioria dos moradores entrevistados vacinou seus animais na campanha 

de vacinação contra a raiva, porém, na Colônia Agrícola Cana do Reino foi 

diagnosticado o atraso desta imunização em alguns cães.  

Foram observados pombos domésticos em criações de cativeiro ou 

convivendo intimamente com outras espécies domésticas.  

Durante o percurso foi feito o levantamento da criação em cativeiro de 

animais silvestres, principalmente, aves, na Colônia Agrícola Samambaia e na 

chácara 111 da Colônia Agrícola Vicente Pires.  
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6.3.1.5. Peixes 

Nos córregos Vicente Pires, Cana do Reino e do Valo, localizados na área 

de influência direta, foram coletados um total de 953 indivíduos das quais, 7 são 

nativos (63,6%) e 4 são introduzidos (36,4%). Nenhuma das espécies identificadas 

se encontra ameaçada de extinção (Figura 31). 

Figura 31 - Exemplares das espécies de peixes coletados nos córregos Vicente Pires, 
Cana do Reino e Samambaia. 1) lambari; 2) lambari; 3) mocinha; 4) canivetinho; 5) 
cascudinho; 6) baginho; 7a) barrigudinho macho; 7 b) barrigudinho fêmea; 8a) barrigudinho 
macho; 8b) barrigudinho fêmea; 9a) espada macho; 9b) espada fêmea; 10) joaninha e 11) 
tilápia. 

 

De maneira geral, foi baixo o número de espécies coletadas. Observou-se 

um grande número de espécies tolerantes e nenhuma sensível, podendo esse 

quadro ser resultado de uma baixa qualidade da água, da degradação dos habitats 

aquáticos ou da combinação de ambos. 

Em síntese, foi possível observar a partir da composição dos peixes que os 

córregos na área do empreendimento apresentam uma baixa qualidade da água e 

estão em precário estado de conservação. 
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6.3.2. Estudo da Flora 

A vegetação existente na área de influência indireta, que é a bacia 

hidrográfica do Córrego Vicente Pires, foi estudada por meio de imagens de 

satélite e comparada aos dados coletados na área de influência direta, espaço este 

onde ocorreram as ocupações com características rurais e urbanas. 

Na área de influência direta foram identificados os tipos remanescentes de 

vegetação nativa através da aplicação de técnicas de inventário florestal na área 

do Setor Habitacional Vicente Pires e em suas adjacências imediatas. 

6.3.2.1. O Cerrado 

O Cerrado ocupa uma área que corresponde a aproximadamente a 25% do 

território brasileiro. Além da extensão territorial, o mesmo inclui uma importante 

faixa da divisão política do território brasileiro, pois ocorre em quase a metade dos 

Estados do Brasil (Figura 32). 

 

Figura 32 -Distribuição do Cerrado pelo Brasil. 

 

O Cerrado apresenta diversas formas de vegetação, desde extensos 

campos, onde predominam a vegetação rasteira e de pequeno porte, até grandes 

florestas, recobertas por árvores de grande porte cujas copas se tocam. 
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6.3.2.2. A vegetação da área de influência indireta. 

O levantamento da vegetação das Bacias Hidrográficas do Córrego 

Samambaia e Vicente Pires (incluindo Cana do Reino) foram realizados por meio 

de consultas a livros especializados, interpretação de imagens de satélite, análise 

de fotografias aéreas e visitas a campo. 

Avaliação da Dinâmica da Paisagem e Uso Atual do Solo 

No Distrito Federal, a cobertura vegetal original vem sendo alterada de 

forma que, atualmente, as paisagens antropizadas predominam sobre aquelas 

consideradas naturais. 

A área do Setor Habitacional Vicente Pires encontra-se na bacia 

hidrográfica do Lago Paranoá, especificamente na unidade hidrográfica do Riacho 

Fundo. Destaca-se que essa unidade hidrográfica é a mais densamente ocupada 

no Distrito Federal e que seus usos devem ser planejados em função da 

capacidade de suporte da bacia hidrográfica do lago Paranoá. 

Originalmente, a área deste setor habitacional era ocupada por paisagens 

naturais. Posteriormente, a área passou a ser considerada no ordenamento 

territorial do Distrito Federal como área rural, recebendo o nome de Colônia 

Agrícola. Iniciando, portanto, o processo de parcelamento do solo em chácaras 

destinadas à produção de hortifrutigranjeiros. 

Em meados da década de 90, iniciou-se o processo de ocupação daquelas 

colônias agrícolas por residências com características urbanas, que vieram 

substituir a produção rural. Esse processo de parcelamento do solo para fins 

urbanos foi intensificado; oportunidade em que muitos fracionaram essas terras e 

as comercializaram para fins de loteamento com características urbanas. 

Atualmente, o Setor Habitacional Vicente Pires encontra-se em fase de 

consolidação das ocupações com características urbanas, onde estão sendo 

realizadas obras de infra-estrutura e adequações urbanísticas no sentido de 

proporcionar melhores condições para a população residente. Todavia, ainda são 

encontradas chácaras destinadas à produção. 

Em função desse processo de ocupação, observa-se que as áreas naturais 

de Cerrado originalmente existentes no Setor Habitacional praticamente 

desapareceram (Figura 33). 
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Figura 33 - Paisagem característica da área. Ocupação urbana em meio à vegetação 
nativa do Cerrado. 

Para compreender a dinâmica de ocupação das terras dentro da bacia do 

Riacho Fundo e do Setor Habitacional Vicente Pires, utilizou-se como referência as 

informações produzidas na publicação Vegetação no Distrito Federal – Tempo e 

Espaço produzido pela UNESCO, que avaliou a dinâmica de ocupação do território 

no Distrito Federal ao longo de aproximadamente 50 anos. 

Os Gráfico 6 e Gráfico 7 representam as informações para a unidade 

hidrográfica do Riacho Fundo e do Setor Habitacional Vicente Pires, 

respectivamente. 
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Gráfico 6 - Dinâmica de uso e ocupação do solo da Bacia do Riacho Fundo. 
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Gráfico 7 - Dinâmica de uso e ocupação do solo do Setor Habitacional Vicente Pires. 

Vegetação Remanescente 

O Cerrado como bioma é organizado por Ribeiro e Walter (2008) em várias 

formações vegetais, encontradas de forma heterogênea conforme a estrutura 

geomorfológica da paisagem. Estes são classificados de acordo com suas 

formações básicas em: Florestais – Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e 

Cerradão; Savânicas – Cerrado sensu stricto, Parque Cerrado, Palmeiral; e 

Campestres – Campo Sujo, Campo Limpo e Campo rupestre; e vegetações 
associadas a solos hidromórficos - Campo de Murundus, Veredas e Brejo.  

Matas de Galeria, Vereda, Campo Limpo Úmido (brejo) e fragmentos de 

Cerrado foram identificados na área das Colônias Agrícolas Vicente Pires, 

Samambaia e Vila São José. 

Mata de Galeria 

É a mata acompanha os cursos d’água dos córregos Samambaia e Vicente 

Pires formando corredores fechados (galerias) sobre o leito desses cursos. A altura 

média das árvores nessas matas de galeria foi estimada em 20m.  
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Figura 34 - Mata de Galeria na área de influência direta. 

 

Cerrado  

Vegetação caracterizada pela presença de árvores baixas, inclinadas, 

tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, evidências de queimadas e, 

geralmente, situadas em faixas extensas e contínuas em meio à camada de 

gramíneas. A altura média das árvores varia de 3 a 8m.  

Esse tipo de vegetação é mais resistente às queimadas por possuir cascas 

e folhas mais grossas.  
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Figura 35 - Vista do Cerrado na área de influência indireta. 
 

 

Figura 36 - Passagem de fogo no Cerrado, na margem direita da rodovia da Ceilândia - 
EPCL. 
 

Vereda 

É a vegetação que ocupa espaços brejosos onde existem nascentes ou 

cabeceiras de cursos d’água. Há a predominância de buritis cuja altura média varia 

de 12 a 15m. 

Essa vegetação funciona como local de pouso para aves, servindo como 

refúgio, abrigo e fontes de alimento e água para os animais silvestre, além de local 

de reprodução para certos animais.  

Conforme a Resolução do CONAMA nº 303/02, essa vegetação é 

considerada como Área de Preservação Permanente, não podendo, portanto, ter 

sua vegetação alterada. 
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Figura 37 - Área de vereda sendo utilizada para a produção de hortaliças. 
 

 

Figura 38 - Área de vereda degradada pela ocupação urbana. 
 

Campo Limpo Úmido 

É caracterizado pela ausência total de árvores e predomínio de espécies de 

gramíneas sobre solos. Ocorre em áreas onde o nível do lençol freático encontra-

se próximo à superfície do solo ou aflora sobre esse, mantendo-o encharcado nos 

dois casos.  
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Figura 39 - Campo limpo úmido. 

6.3.2.3. A Vegetação da área de influência direta. 

As Colônias Agrícolas Vicente Pires, Samambaia e São José apresentam 

elevado grau de ocupação urbana, situação essa que causou alterações na 

vegetação natural. Existem poucos remanescentes de vegetação nativa nas 

chácaras parceladas para fins urbanos e em suas áreas adjacentes, onde foram 

introduzidas várias espécies exóticas ao Cerrado. 

Dentre as fitofisionomias existentes nessas Colônias Agrícolas, apenas as 

Veredas e Matas de Galeria mantiveram parte de suas características naturais. A 

vegetação que margeia os córregos Vicente Pires, Samambaia e afluentes 

encontra-se alterada em diversos trechos, onde ocorreu a supressão de parte da 

vegetação ou sua substituição por espécies exóticas. Também se observa na 

margem direita da rodovia DF-095 (EPCL), sentido Plano Piloto−Taguatinga, um 

remanescente de Cerrado Típico, que, apesar de antropizado, encontra-se com 

menor grau de alteração. 
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Figura 40 - Trechos amostrados no Córrego Vicente Pires e no Córrego Samambaia. 
 

Cerrado  

Registraram-se 809 árvores e arbustos pertencentes a 66 espécies. Logo 

se percebe que a densidade aproximada para a área é de 809 indivíduos por 

hectare. 

Na Tabela 1, do anexo da Flora (anexo I) encontra-se os nomes comuns 

das espécies de Cerrado identificadas nas Colônias Agrícolas: Vicente Pires, 

Samambaia e São José.  
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Tabela 10 - Espécies do Cerrado. 

NOME POPULAR NOME POPULAR NOME POPULAR 

Chapadinha Ipê-amarelo Caparrosa 

Tamanqueiro Jenipapo-bravo Mangaba 

Guatambu-do-cerrado Amargoso Jatobá-do-cerrado 

Pereira Gomeira Pau-terra 

Paliteiro Pau-doce Pau-santo 

Murici-macho Cafezinho-do-cerrado Pacari 

Mama-cadela Carne-de-vaca Jacarandá 

Murici-rosa Botica-inteira Jacarandá-cascudo 

Murici Bacupari Tingui 

Pequi Mandiocão Mimosa 

Lagarto-de-teiú Carvoeiro Vassoura-de-bruxa 

Brinco Lobeira Bata-caixa 

Oiti-do-cerrado Falsa-quina Vinhático 

Jacarandá Barbatimão Curriola 

Lixeirinha Larajinha-do-cerrado Araça 

Faveiro Coco-babão Pau-terra 

Caqui-do-cerrado Congonha Pau-terra-liso 

Baru Tamboril Pau-terra-roxo 

Sobre Coração-de-negro Paineira-do-cerrado 

Cocão   

 

Na Tabela 11 encontra-se as espécies identificadas com relação à 

freqüência e à abundância na área de Cerrado Sentido Restrito. 

Tabela 11 - Caracterização das espécies. 

ESÉCIES MAIS 

 FREQUENTES 

ESPÉCIES MENOS 

FREQUENTES 

ESPÉCIES MAIS 

ABUNDANTES 

ESPÉCIES MENOS 
ABUNDANTES 

Barbatimão 

 

Tamanqueiro, mama-
cadela, oiti-do-cerrado, 
lixeirinha, baru, sobre, 

coração-de-negro, cocão, 
mangaba, tingui, lobeira, 
jenipapo bravo, gomeira. 

Vassour-de-bruxa, 
pau-terra, pau-tera-
roxo, barbatimão.  

Tamanqueira, mama-
cadela, oiti-do-cerrado, 
lixeirinha, baru, sobre, 

coração-de-negro, cocão, 
mangaba, tingui, lobeira, 
jenipapo bravo, gomeira. 

 

Na Tabela 12 encontra-se as espécies tombadas como patrimônio 

ecológico do Distrito Federal pelo Decreto nº. 14.783/93 identificadas na área em 

estudo. 
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Tabela 12 - Espécies tombadas identificadas na área em estudo. 

ESPÉCIES TOMBADAS ESPÉCIES TOMBADAS 

Peroba Jacarandá-do-cerrado 

Peroba-do-cerrado Ipê-amarelo 

Pequi Gomeira 

 

Mata de Galeria do Córrego Vicente Pires 

Na Mata de Galeria do Córrego Vicente Pires foram identificadas 60 

espécies de árvores. Na Tabela 13 encontra-se o nome comum dessas espécies 

identificadas.  

Tabela 13 - Espécies identificadas na Mata de Galeria do Córrego Vicente Pires. 

NOME COMUM NOME COMUM NOME COMU 

Pau-pombo Coração-de-negro Samambaiauçu 

Tapiá Ipê-branco Cenela 

Sangra-d’água Oiti Copaíba 

Landim Mirindiba Chapadinha 

Triana Cangalheiro Jacarandá 

Quaresmeira Caqui-do-cerrado Pixirica 

Marinheiro Pau-santo Jaborandi 

Buriti Bacupari Laranjinha 

Amescla Ingá Açoita-cavalo 

Embaúba Angelim Candiúba 

Quina Jacarandá-do-cerrado Morototó 

Pau-de-santa-rita Escada-de-macaco Cabriteiro 

Pau-de-leite Jacarandá-cascudo Marmelada 

Pau-de-lacre Murici Mamica-de-porca 

Pinha-do-brejo Negamina Maminha-de-porca 

Virola Cega-olho Camboatá 

Araçá Araçarana Mutamba 

Sapotá Guamirim Pau-terra-areia 

Jurubeba Palmito Gomeira 

Pimenta de macaco   

 

As espécies de maior ocorrência identificadas na Mata de Galeria do 

Córrego Vicente Pires estão na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Espécies de maior ocorrência na Mata de Galeria do Córrego Vicente Pires. 

ESPÉCIES DE MAIOR OCORRÊNCIA ESPÉCIES DE MAIOR OCORRÊNCIA 

Pau-pombo Landim 

Tapiá Triana 

Sangra d’água Marinheiro 

Quaresmeira Buriti 

Na mata de galeria do córrego Vicente Pires foram identificadas como 

tombadas as espécies: Copaíba, Jacarandá, Buriti, Ipê-Branco, e Gomeira. Foi 

encontrada a seguinte espécie da flora ameaçada de extinção: Samambaiauçu, 

conforme disposto na Portaria do IBAMA nº. 37-N, de 3 de abril de 1992. 

Mata de Galeria do Córrego Samambaia 

Foram registradas na Mata de Galeria do Córrego Samambaia 81 espécies.  

Tabela 15 - Espécies identificadas na Mata de Galeria do Córrego Samambaia. 

NOME COMUM NOME POPULAR NOME POPULAR NOME POPULAR 

Tapiá Fedegosão Jatobá Cangalheira 

Embaúba Pacari Carvoeiro Caqui-do-cerrado 

Copaíba Pixirica Cega-olho Angica 

Sobre Canjerana Guamirim Sansão-do-campo 

Canela Magno Jerivá Jacarandá 

Ingá Virola Sapotá Jacarandá-branco 

Quaresmeira Eucalipto Acoita-cavalo Mangustão 

Jaborandi Jambo Tamanqueiro Mangostão-amarelo 

Camboatá Araça Tapicuru Pata-de-vaca 

Pau-pombo Guamirim Pau-terra Canela 

Oiti Maria-mole Mangueira Ouriço 

Landim Farinha-seca Peroba Licurana 

Jacaradá Gueroba Embiruçu Chá-de-bugre 

Tento Carne-de-vaca Amescla Milho-cozido 

Coração-de-negro Marmelada Mirindiba Canela 

Ipê-amarelo Cafeeiro-do-mato Pau-terra-de-areia Jurubeba 

Juruté Mamica-de-porca Bacupari Tarimã 

Capitão-do-cerrado Curriola Sangra-d'água Tabocuva 

 

Dentre as espécies identificadas destacam-se as classificadas como de 

maior ocorrência na Mata de Galeria do Córrego Samambaia (Tabela 16).  
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Tabela 16 - Espécies de maior ocorrência identificadas na Mata de Galeria do Córrego 
Samambaia. 

ESPÉCIES DE MAIOR OCORRÊNCIA ESPÉCIES DE MAIOR OCORRÊNCIA 

Tapiá Ingá 

Embaúba Quaresmeira 

Copaíba Jaborandi 

Sobre Camboatá 

Canela  

 

Apesar do acentuado grau de desmatamento na margem dos Córregos 

Vicente Pires e Samambaia, existem naquelas Colônias Agrícolas diversos 

fragmentos de Mata de Galeria em bom estado de conservação. Dessa forma, 

estes devem ser destinados à preservação antes que a ocupação da área torne-os 

pequenos remanescentes, insustentáveis, ou inexistentes, como foi observado em 

outros trechos amostrados. Para tanto, é necessária, desde já, a adoção das 

medidas que estabeleçam limites para construção civil na margem dos córregos, 

em atendimento a legislação que trata da do assunto. Esta medida certamente 

beneficiará a própria comunidade residente na área.  

Espécies Ameaçadas de Extinção 

As espécies consideradas como tombadas, segundo o Decreto Distrital 

14.783/93, foram: Peroba, Copaíba, Jacarandá, Embiriçu e Ipê-Amarelo. Foi 

encontrada a seguinte espécie da flora ameaçada de extinção: Magno, conforme 

disposto na Portaria do IBAMA nº. 37-N, de 3 de abril de 1992. 

Considerações Finais sobre o Meio Biótico 

Os resultados supracitados são importantes para auxiliar e indicar quais 

espécies tem maior relevância para aquele tipo de fitofisionomia e ajuda a indicar 

quais as espécies devem ter prioridade e até mesmo no caso de compensação por 

desmatamento conforme previsto no Decreto Distrital Nº 14.783/93. 

A fauna e a flora estão diretamente relacionadas, sendo encontradas 

diversas espécies de animais típicas de ambientes úmidos como a mata de galeria 

(perereca, cobra-cipó) e outras típicas de ambientes mais secos como o cerrado 

(calango, cascavel e João-de-pau). Foram encontradas também as espécies que 
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habitam as áreas de transição entre estas duas áreas, como por exemplo, sapo-

cururu e calango verde. 

Vale resaltar que quaisquer ações antrópicas influenciam de alguma 

maneira a dinâmica ecológica da formação florestal e animal. Apesar dos 

distúrbios já ocasionados na área de estudo e na vizinhança, a mata de galeria e o 

cerrado sensu stricto apresentaram espécies ameaçadas de extinção e tombadas 

como patrimônio ecológico. 

Deve-se atentar que a mata de galeria é um importante corredor ecológico 

onde a fauna encontra recursos indispensáveis para a sua sobrevivência. Atenção 

especial a essa formação florestal deve ser dada no sentido de manter as funções 

ecológicas desse ecossistema. Portanto ações mitigadoras visando à conservação 

devem ser incentivadas concomitantemente com ações técnicas e para se mitigar 

os impactos ambientais causados por atividades antrópicas é fundamental que se 

garanta a proteção das APP, definidas no Código Florestal (vide Mapa da APP, no 

anexo II). 

6.4. MEIO ANTRÓPICO – SOCIOECONÔMICO 

O Setor Habitacional Vicente Pires encontra-se nas proximidades de 

cidades em pleno processo de urbanização, como Águas Claras e Cidade 

Estrutural e entre as Regiões Administrativas de Taguatinga e Guará. Uma região 

de contrastes sociais e com processos históricos de implantação bastante 

diferenciados. 

6.4.1. Caracterização geral do Setor Habitacional Vicente 
Pires 

O Setor Habitacional Vicente Pires é composto por um conjunto de colônias 

agrícolas surgidas em tempos relativamente distintos e com características de 

heterogeneidade sócio-econômica e espacial. Estas colônias são: a Colônia 

Agrícola Vicente Pires, a Colônia Agrícola Samambaia, a Colônia Agrícola 

Governador (pequena área de chácaras localizada em área paralela ao Setor e 

próxima à residência oficial do governo do Distrito Federal) e a Colônia Agrícola 

São José. Na margem da EPTG (DF-085) ainda aparece a Colônia Agrícola Águas 
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Claras. Essas, de acordo com o PDOT (Lei nº. 017/97), são caracterizadas como 

Área Rural Remanescente e estão circundadas por Zonas Urbanas de 

Dinamização. 

Estas colônias passaram por significativa mudança no seu propósito inicial 

de formação, ou seja, de áreas voltadas para agricultura. O fato verificável, a partir 

das observações e das demandas sociais, é que toda essa região foi 

descaracterizada como zona rural, na medida em que as chácaras existentes 

foram parceladas originando loteamentos com características tipicamente urbanas.  

Atualmente, a formação de condomínios consolidados, a partir do 

fracionamento das antigas propriedades rurais e a formação de lotes individuais 

unifamiliares, predomina na paisagem local. Ao que tudo indica as terras são de 

propriedade pública (Governo do Distrito Federal e União) e certamente foram 

parceladas, entre outros motivos, por estarem em um contexto de forte pressão 

urbana. Nesse sentido, as expectativas gerais dos moradores da região é a 

regularização dos terrenos e a obtenção da posse legal e definitiva de suas 

residências. As iniciativas governamentais já indicaram a possibilidade de 

realização deste objetivo. Pelo menos duas leis podem ser citadas chamando 

atenção para isto: 

• Lei nº.1.477/97, artigo 1º parágrafo 3º que diz: “serão regularizados 

os parcelamentos com características urbanas ou com utilização 

urbana existentes na zona urbana de dinamização, inclusive os 

inseridos em áreas rurais remanescentes, núcleo rurais, vilas e 

colônias agrícolas, nos temos da legislação vigente”. 

• Lei nº. 1.823/98 que cria setores habitacionais no Distrito Federal, 

sendo um deles o Setor Habitacional Vicente Pires, como segue no 

seu artigo 1º “ficam aprovadas as seguintes áreas de estudo 

destinadas à implantação de setores habitacionais (...) VI – área de 

estudo para a implantação do Setor Habitacional Vicente Pires, na 

região administrativa de Taguatinga – RA III, compreendida entre a 

calha sudeste do córrego Samambaia, a margem norte da rodovia 

DF 085 e os limites sul e oeste do Complexo de Diversões Cultura e 

Lazer (...); §1º As Poligonais das áreas de estudo definidas neste 

artigo poderão ser alteradas de acordo com os estudos ambientais 

realizados e com parecer conclusivo do órgão ambiental, mantida a 

densidade definida para a respectiva área”. 
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6.4.2. Contextualização Histórica 

A Colônia Agrícola Vicente Pires ocupa uma área de 1499,3ha. O “Vicente 

Pires”, como é tratado por alguns autores e pela própria comunidade, era uma área 

de vocação agrícola e de alta suscetibilidade ambiental, em função da riqueza de 

mananciais e Áreas de Preservação Permanente. 

A história desta colônia remonta a década de 60. Após décadas de 

reivindicação, apenas em 1986, o Governo do Distrito Federal autorizou, 

finalmente, a ocupação da região e criou o Projeto Águas Claras, para regularizar a 

situação por meio de uma ocupação ordenada. A colônia agrícola, aprovada pelo 

projeto, era composta por 7 colônias agrícolas: Governador, que hoje é a cidade de 

Águas Claras; Águas Claras, que hoje é a área que estava localizada a 

Churrascaria do Júlio (hoje não mais existente); o fundo do Guará; Arniqueira; 

Vereda da Cruz; Veredão; Bernardo Sayão, atrás do Núcleo Bandeirante; e a 

Vicente Pires.  

Do início da exploração agropecuária na região à transição para os 

parcelamentos foi bastante rápida. Paralelamente aos problemas enfrentados 

pelos produtores, a pressão imobiliária visível em todo o Distrito Federal desde seu 

início, intensificada a partir da década de 80, acelera a transformação da região, 

promovendo a mudança de sua vocação inicial e a reconfiguração para uma área 

urbana. Os inevitáveis parcelamentos das chácaras, arrendadas ou apenas com 

concessão de uso, passaram a acontecer com mais freqüência. Estas 

transformações iniciaram justamente nas terras da ex-colônia Vicente Pires que foi 

criada pela Fundação Zoobotânica.  

A Colônia Agrícola São José, conhecida como Vila São José, é considerada 

por alguns pioneiros como sendo uma expansão de Vicente Pires. Na área que 

hoje limita Vicente Pires e a Vila São José existia uma área desocupada conhecida 

como Vila dos Carroceiros próxima às nascentes do Córrego Samambaia. O 

restante da área, até então desocupada, foi sendo ocupada de forma desordenada 

por pessoas, em sua maioria de baixo poder aquisitivo.  

A Colônia Agrícola Samambaia, no que diz respeito ao seu povoamento, é 

considerada bem mais antiga. Os registros formais da documentação estabelecem 

a década de 80 como o marco da fundação. Sua ocupação guarda certa 

semelhança com o formato adotado pelo governo nas terras da ex-colônia Vicente 

Pires, ou seja, com o repasse de glebas de 20.000m² para as pessoas no intuito de 
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fazer contratos de arrendamentos (vinculados à ex-Fundação Zoobotânica, hoje 

Secretaria de Agricultura). Muitas dessas pessoas já viviam na área, averbaram o 

arrendamento e continuaram cultivando o mesmo produto agrícola de antes, no 

caso hortaliças.  

 

Figura 41 - Mapa da Colônia Agrícola Vicente Pires, Samambaia, Governador e Vila São 
José. Fonte: Associação Comunitária de Vicente Pires-2005.  

 

Na região, já com o processo de parcelamento ilegal existindo em 

diferentes pontos, alguns moradores, por iniciativa própria dividiram os lotes em 

1000m e em 2000m e promoveram a comercialização direta. Assim, iniciou-se o 

processo de divisão das chácaras em lotes que foram adensando a área.  
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Figura 42 - Vista aérea de trecho da Colônia Agrícola Vicente Pires. Chácaras que 
desenvolvem atividades agrícolas em meio às chácaras parceladas que hoje constituem 
condomínios. 

6.4.3. Situação Fundiária  

A maior parte do Setor Habitacional Vicente Pires está situada em terras da 

União, sendo que a área da Colônia Agrícola Samambaia, pertence ao Governo do 

Distrito Federal. Entretanto, existem porções dentro da grande área ocupada pelo 

Setor em condição duvidosa de propriedade entre essas duas esferas do poder 

público. Nesse caso se destaca especialmente, o local onde hoje, está situada a 

Colônia Agrícola Vila São José. As informações sobre essas questões são 

desencontradas e um estudo mais aprofundado deverá ser realizado futuramente 

para dirimir a legalização desse espaço. 

6.4.4. Áreas de valor histórico, cultural e paisagístico: 
sítios arqueológicos e recursos cênicos (mirantes) e 
pontos aprazíveis. 

Na área da atual Vila São José (Pistão Norte) localiza-se o Parque 

Ecológico Irmãos Afonso Haus (antigo, Parque Ecológico Santuário dos Pássaros) 

criado pelo Decreto nº 19.169/98, com área total de 10.860,00m² e vegetação 

típica do cerrado, com a finalidade de incentivar à preservação e à valorização do 

meio ambiente junto à comunidade local.  
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Dentre os registros presentes no banco de dados do IPHAN, não há 

registro oficializados de sítios arqueológicos na região do Setor Habitacional 

Vicente Pires. Todavia, é necessário um estudo mais aprofundado para se chegar 

a uma conclusão sobre a importância arqueológica da região. 

A situação atual da área indica que dificilmente a região seria 

desapropriada para preservação de sítios ou para o aprofundamento de estudos 

da pré-história e história do DF depositada no solo do Setor.  

6.4.5. Dinâmica Populacional 

A dinâmica populacional do Setor Habitacional Vicente Pires foi crescente a 

partir do final da década 80, conforme mostra a Tabela 17. 

Tabela 17 - Dinâmica populacional. 

ANO Nº DE HABITANTES Nº DE DOMICILIOS 

1991 1675 405 

1996 2067 518 

2000 10860 3949 

 

Dados da Contagem Populacional-1996 e Censo 2000-IBGE, mostram que 

houve acréscimo populacional de 8.793 indivíduos, o que influenciou na 

descaracterização do uso do solo passando de ocupação rural para ocupação 

urbana.  

A Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Distrito Federal 

(CAESB) realizou estudo no Setor para verificar a viabilidade de abastecimento de 

água e a implementação de esgoto na região, considerando a ampliação 

progressiva das demandas e o adensamento populacional. Esses estudos 

projetaram o crescimento populacional para as Colônias Agrícolas Samambaia e 

Vicente Pires (que incluem Vila São José e Governador) entre os anos de 2003 e 

2023. Os números estimados, por exemplo, para o ano de 2006 é de 51.087 

habitantes. O número de habitantes apontado pela Subadministração das Colônias 

Agrícolas de Taguatinga e pela Associação Comunitária Vicente Pires (ARVIPS) 

em 2005 é de 60.450 habitantes, ou seja, esses registros já excederam em quase 

9.500 habitantes as primeiras previsões.  
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Cabe destacar que a área necessita de um levantamento censitário preciso, 

para confirmação destes números e para a consolidação de um projeto qualificado 

de políticas públicas para o desenvolvimento da infra-estrutura.  

6.4.6. Densidade Populacional Atual 

A densidade populacional da área de estudo é razoavelmente homogênea, 

a exceção da parte norte situada além da Via Estrutural e da Colônia Agrícola do 

Governador, que como foi dito ainda mantém o parcelamento em chácaras.  

Em toda a área do empreendimento, podem ser identificados três níveis de 

densidades na área do empreendimento (Figura 43). 

 

Figura 43 - Distribuição de densidades. Fonte: Levantamentos feitos em 2005. 
 

6.4.7. Estrutura Ocupacional, Produtiva e Econômica 

A estrutura ocupacional (Tabela 18 e Tabela 19) da área que envolve as 

Colônias Agrícolas em estudo mudou significativamente desde a sua fundação até 

o presente momento (comprovando assim a descaracterização da área segundo a 

finalidade original).  
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Tabela 18 - Tipos de atividades. 

ATIVIDADE PERCENTAGEM 

Atividades agrícolas 11% 

Atividades tipicamente urbanas 89% 

Fonte: Maciel, 2002. 

Tabela 19 - Ocupação profissional. 

OCUPAÇÃO PROFISSIONAL PERCENTAGEM 

Comerciantes 24% 

Servidores públicos 25% 

Agricultores 14% 

Empresários 11% 

Profissões urbanas diversas 11% 

Comerciários 10% 

Donas de casa 5% 

Fonte: Maciel, 2002. 

 

A Subadministração das Colônias Agrícolas de Taguatinga afirma que 

ainda existem chácaras produtivas na região dedicadas à olericultura, à fruticultura, 

à produção de leite, à criação de aves (codornas e frangos), ao preparo de húmus, 

à criação de eqüinos, pombo-correio e até à produção vinícola. Bem como chama 

atenção para o desenvolvimento de pequenas atividades industriais relativas à 

agricultura como abatimento de frangos, porcos e produção de embutidos. As 

micro-indústrias estão presentes no local no ramo de biscoitos, padaria, depósito 

de vidro, produção de clipes e telas de metal. 

Destaca-se que das 80 chácaras ainda não-parceladas aproximadamente 

15 resistem ainda como áreas produtivas. 
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Figura 44 - Chácara remanescente produtiva do Setor Habitacional Vicente Pires 
(Fevereiro 2006). 
 

6.4.8. Caracterização das formas de organização social  

De acordo com a Subadministração de Taguatinga, no Setor Habitacional 

Vicente Pires existe cerca de 30 igrejas evangélicas e 4 católicas e mais de 300 

associações comunitárias e condominiais. Dentre essas associações, 5 se 

destacam como mais representativas das transformações sofridas pela região. 

Tabela 20 - Associações. 

ORGANIZAÇÃO ATUAÇÃO 

Prefeitura comunitária da Vila São José Atua junto aos moradores da Vila São José. Foi 
responsável pela organização de abaixo-assinados 
para a reivindicação de melhorias como asfalto e 

linhas de ônibus. 

Organização social Vila São Jose Atua junto aos moradores da Vila São José. Foi 
responsável pela implantação de linhas de transporte 

alternativo e do posto dos correios. 

Associação Comunitária De Vicente Pires 
ARVIPS (FIGURA 45) 

Atua junto aos moradores da Colônia Agrícola 
Vicente Pires e tem trabalhado para melhorias no 

setor e para a regularização da área. 
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ORGANIZAÇÃO ATUAÇÃO 

Associação Colônia Agrícola Samambaia-
ACASAM 

Atua junto aos moradores da Colônia Agrícola 
Samambaia. Foi responsável pela reivindicação que 

trouxe rede elétrica e telefonia fixa para a colônia 
agrícola. 

Associação dos produtores rurais do 
córrego do valo 

Atua junto aos produtores rurais existentes nas 
margens do córrego do valo. 

 

Figura 45 - Associação Comunitária do Setor Habitacional Vicente Pires - ARVIPS. 
 

Além das associações comunitárias, registrou-se a existência da AFEIVIPS, 

que congrega os feirantes da Feira do Produtor de Vicente Pires e de uma 

Organização Não-Governamental denominada Organização Verde Brasil Colônia 

Agrícola Vicente Pires. 

6.4.9. Resultados das pesquisas de campo realizadas no 
Setor Habitacional Vicente Pires. 

Em janeiro e fevereiro de 2006, foram realizadas entrevistas junto à 

população do Setor Habitacional Vicente Pires, contemplando os seguintes 

aspectos: 

1. Identificação geral da área e do grupo entrevistado (Perfil sócio-

cultural, emprego, renda e caracterização das propriedades). 

2. Infra-estrutura urbana (Saneamento básico, energia elétrica, 

telefonia, transporte, áreas de lazer). 
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3. Condições de via e nível de satisfação da população com o Setor 

Habitacional Vicente Pires – percepções comunitárias e 

necessidades da região.  

4. Participação da população local em atividades comunitárias no 

Setor Habitacional Vicente Pires. 

Destaca-se o item 3, em que a população apresenta o grau de satisfação 

com o Setor e aspectos relativos à questão ambiental. As entrevistas foram feitas 

como os moradores das chácaras, condomínios e lotes não-condominiais (Grupo 

1) (318 entrevistados), comerciantes (Grupo 2) (47 entrevistados) e síndicos e /ou 

representantes dos Condomínios (Grupo 3) (37 entrevistados) do Setor 

Habitacional Vicente Pires.  

 

Grupo 1 - Moradores das chácaras, condomínios e lotes não-condominiais do 
Setor Habitacional Vicente Pires. 

Os principais problemas relatos por estes moradores encontram-se na 

Tabela 21. 

Tabela 21 - Principais problemas relatados pelos moradores. 

PRINCIPAIS PROBLEMAS  

Precariedade do asfalto 

Ausência de rede de esgostos 

Falta de segurança 

 

Dentre as demandas para o Setor, a maioria dos entrevistados concentrou 

suas respostas na infra-estrutura e serviços públicos incluindo planejamento 

urbanístico, segurança e lazer. Comprovando assim, a demanda por uma atuação 

mais efetiva do poder público na área.  

Com relação às questões ambientais, a grande maioria ressaltou como 

inadequadas às práticas de preservação do meio ambiente no Setor. Dentre essas 

práticas os mesmos destacaram: a falta de conscientização da população com as 

questões ligadas ao meio-ambiente; destruição da vegetação original de cerrado; 

construções em áreas de nascentes e córregos; aterramentos; falta de estrutura 

para o esgoto que muitas vezes corre pelas ruas; grande aumento populacional e 

deposição de resíduos sólidos e entulhos nas ruas. Muitos moradores, com relação 
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às questões ambientais, destacam como necessária à criação de parques e jardins 

para uso da comunidade.  

Com relação a uma possível realocação dos moradores cujas residências, 

desde que comprovado por estudos ambientais estivessem comprometendo o 

meio ambiente seja em área de risco, em área de nascente ou em outras áreas de 

proteção, muitos (49%) declaram estar de acordo com uma possível mudança, no 

entanto, destacaram a importância de subsídios governamentais para 

indenizações e disponibilização de novos lotes para a construção das futuras 

moradias.  

Dentro do universo da pesquisa, 35% das pessoas declararam não 

concordar com mudanças de nenhum tipo e justificaram como uma das causas 

principais o fato de terem realizado benfeitorias em seus espaços de moradia, 

seguido do fato de residirem em áreas que não são ilegais e ainda, por estarem no 

local há muito tempo.  

 

Grupo 2 - Comerciantes do Setor Habitacional Vicente Pires  

Os principais problemas apontados pelos comerciantes do setor encontram-

se na Tabela 22. 

Tabela 22 - Principais problemas relatados pelos comerciantes.  

PRINCIPAIS PROBLEMAS 

Precariedadede do asfalto 

Ausência de rede de esgoto  

Falta de segurança 

 

Dentre as demandas para o Setor, a maioria dos entrevistados concentrou 

suas respostas na infra-estrutura e serviços públicos incluindo planejamento 

urbanístico, segurança e lazer. Comprovando assim, a demanda por uma atuação 

mais efetiva do poder público na área.  

Com relação às questões ambientais, a grande maioria ressaltou como 

inadequadas às práticas de preservação do meio ambiente no Setor. Dentre essas 

práticas os mesmos destacaram: a falta de conscientização da população com as 

questões ligadas ao meio-ambiente, destruição da vegetação original de cerrado, 

construções em áreas de nascentes e córregos, aterramentos, falta de estrutura 

para o esgoto que muitas vezes corre pelas ruas, grande aumento populacional e 
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deposição de lixo e entulhos nas ruas. Cabe destacar que as bases 

argumentativas utilizadas por comerciantes e moradores são semelhantes e, mais 

uma vez parece haver um consenso entre esses dois grupos sobre a questão.  

Com relação a uma possível realocação dos ocupantes de espaços, desde 

que comprovado por estudos ambientais estivessem comprometendo o meio 

ambiente seja em área de risco, em área de nascente ou em outras áreas de 

proteção, muitos declaram estar de acordo com uma possível mudança, no 

entanto, destacaram a importância de subsídios governamentais para 

indenizações e disponibilização de novos espaços para implantação das suas lojas 

com a maior brevidade possível, visto que essas são as principais ou únicas fontes 

de renda das suas famílias. 

As bases argumentativas citadas se assemelham as apresentadas pelos 

moradores do Setor, evidenciando a complexidade que deverá ser enfrentada pelo 

poder público como responsável pelo ajuizamento das causas polêmicas de 

impacto ambiental negativo.  

 

Grupo 3 - Síndicos e /ou Representantes dos Condomínios 

Os principais problemas apontados pelos síndicos do setor encontram-se 

na Tabela 23. 

Tabela 23 - Principais problemas relatados pelos síndicos.  

PRINCIPAIS PROBLEMAS 

Precariedadede do asfalto 

Falta de equipamentos públicos  

Falta de segurança 

 

Os problemas, precariedade do asfalto e falta de segurança, corroboram 

aqueles apresentados pelos outros dois grupos moradores e comerciantes, 

evidenciando uma perspectiva comunitária de avaliação e mitigação dos 

problemas urbanos vivenciados no Setor.  

Dentre as demandas para o Setor, a maioria dos entrevistados concentrou 

suas respostas na infra-estrutura e serviços públicos incluindo planejamento 

urbanístico, lazer bem como segurança. As respostas desse grupo reafirmam, 

novamente, as mesmas demandas expressas pelos moradores e comerciantes. 
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Esta situação demonstra a necessidade percebida pelos representantes de uma 

atuação mais efetiva do poder público na área.  

Com relação às questões ambientais, a grande maioria ressaltou como 

inadequadas às práticas de preservação do meio ambiente no Setor. Dentre essas 

práticas os mesmos destacaram: a falta de conscientização da população com as 

questões ligadas ao meio-ambiente, destruição da vegetação original de cerrado, 

construções em áreas de nascentes e córregos, aterramentos, falta de estrutura 

para o esgoto que muitas vezes corre pelas ruas, grande aumento populacional e 

deposição de lixo e entulhos nas ruas.  

Com relação a uma possível realocação dos ocupantes de espaços, desde 

que comprovado por estudos ambientais estivessem comprometendo o meio 

ambiente seja em área de risco, em área de nascente ou em outras áreas de 

proteção, observou-se um equilíbrio entre aqueles que concordam com possíveis 

mudanças e aqueles que discordam. Dos que declararam não concordar com 

mudanças têm como justificativas o fato de terem realizado benfeitorias em seus 

espaços de moradia, de residirem em áreas que não são ilegais e ainda, por 

estarem no local há muito tempo.  

6.4.10. Expectativas da comunidade com relação aos 
usos previstos 

No ano de 2002, a pesquisa de Maciel detectou que as principais 

demandas dos entrevistados que residem nas chácaras parceladas de Vicente 

Pires são água tratada, asfalto e rede de esgoto. O transporte coletivo urbano, a 

segurança, a iluminação pública, a coleta de lixo e as escolas de ensino médio e 

fundamental complementam a listagem de prioridades para a satisfação da 

comunidade para o novo Setor. Questões como serviços de telefonia, 

supermercados, correios, posto de saúde, banco, cartório e casa lotérica, também 

foram referenciados pelos moradores na ocasião da pesquisa. 

Atualmente, o subadministrador das Colônias Agrícolas de Taguatinga 

aponta entre as principais expectativas da comunidade, a geração de emprego e 

renda por intermédio da feira do Produtor, a qual foi criada para escoar a produção 

local. 

83 



 

6.4.11. Considerações Finais  

As respostas oferecidas pelos 3 grupos de entrevistados (moradores, 

comerciantes e síndicos) são convergentes e demonstram que há uma consciência 

ampla da problemática ambiental e sobre os tipos de maus usos que são feitos dos 

espaços. Essa percepção comunitária, extremamente crítica, oferece as bases 

práticas para a sensibilização e para o estabelecimento de medidas preventivas 

com maior índice de receptividade.  

As principais necessidades, portanto, giram em torno de infra-estrutura 

urbana e reestruturação de espaços, favorecendo a convivência pública. Para 

todos os atores envolvidos na dinâmica ocupação da localidade, a principal via de 

transformação e qualificação dos espaços necessitam de um poder público 

atuante, comprometido com a sociedade.  

6.5. ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS 

O empreendimento insere-se na poligonal da APA do Planalto Central, a 

qual possui parâmetros e diretrizes com relação ao uso e ocupação do solo. 

A APA do Planalto Central foi criada a partir do Decreto de 10 de janeiro de 

2002 no Distrito Federal e no Estado de Goiás. Foi criada com a finalidade de 

proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do 

solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo o patrimônio 

ambiental e cultural da região. 

Com relação à interferência com unidades de conservação existentes no 

DF verificou-se que a área não apresenta interferência direta com nenhum tipo de 

unidade de conservação de proteção integral definida no Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC (Lei Federal nº 9.985 de 2000), todavia 

identificou-se que existe dentro dos limites do setor habitacional, áreas protegidas 

não previstas no SNUC, como o Parque Ecológico Irmão Afonso Haus – Santuário 

dos Pássaros 

Foi verificado ainda, dentro de um raio de dez quilômetros da área do Setor 

Habitacional Vicente Pires, a existência de outras áreas protegidas, sendo elas: 21 

(excluindo o Parque Afonso Haus) Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo, 4 áreas 

de proteção de mananciais, 2 áreas de relevante interesse ecológico, 3 Áreas de 
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Proteção de Manancial, uma Reserva Ecológica e um Parque Nacional (vide Mapa 

Ambiental, no anexo II), a saber (segundo Mapa Ambiental do DF, 2006 – 

SEMARH): 

Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo: 

• Três Meninas; 

• Ecológico Metropolitano; 

• Recreativo Taguatinga; 

• Lago do Cortado 

• Ecológico Saburu Onoyama; 

• Boca da Mata; 

• Ecológico e Vivencial Riacho Fundo; 

• Ecológico Águas Claras; 

• Areal; 

• Vivencial Denner; 

• Ecológico e Vivencial Bosque dos Eucaliptos; 

• Ecológico Ezechias Heringer; 

• Pioneiros; 

• Das Aves; 

• Uso Múltiplo Asa Sul; 

• Sarah Kubitschek 

• Urbano Bosque do Sudoeste; 

• Burle Marx; 

• Lagoinha; 

• Recreativo Setor O; 

• Sucupiras. 

Área de Proteção de Manancial (Regulamentadas pelo Decreto Distrital 

nº.18.585, de setembro de 1997. Apesar de não ser uma UC, estas áreas se 

destinam a conservação, recuperação e manejo das bacias hidrográficas, situadas 

em pontos de captações de água administrados pela Caesb):  

• Ribeirão das pedras; 

• Córrego Currais; 

• Santa Maria 3; 
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• Ribeirão Bananal. 

Área de Relevante Interesse Ecológico: 

• Parque JK; 

• Granja do Ipê; 

Floresta Nacional: 

• Floresta Nacional de Brasília I e II. 

Reserva Ecológica: 

• Reserva Ecológica do Guará; 

Área de Proteção Ambiental: 

• Planalto Central 

• Das Bacias dos Córregos Gama e Cabeça de Veado; 

• Do Descoberto; 

Parque Nacional: 

• Parque Nacional de Brasília.  

6.5.1. Detecção e Delimitação de APP na Área de Estudo. 

O levantamento considerou os dados apresentados no Relatório Final da 

Demarcação e Delimitação das Áreas de Preservação Permanente de Mananciais 

das Colônias Agrícolas Vicente Pires, Samambaia e Vila São José, Abril de 2006 – 

realizado pelo extinto órgão distrital SIVÁGUA, além de dados de campo obtido 

pela empresa Geo Lógica para esse fim. 

Além destes dados foi utilizado um amplo arcabouço técnico para 

confirmar e, ou, determinar com precisão as nascentes, eixos de drenagem de 

córregos e a área de vereda, fazendo uso de equipamentos de precisão e 

sensoriamento remoto avançado. 

Os dados foram processados em Sistema de Informações Geográficas – 

SIG, subsidiando a delimitação das APP. 

Para delimitação das APP foram realizadas as seguintes etapas: 
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(1) Determinação, em campo, da localização das nascentes e eixos de 

drenagem; 

(2) Elaboração de Modelo Digital de Elevação incorporando as feições de 

drenagem e pontos de interesse,  

(3) Detecção das características do solo e da vegetação de interesse para 

as APP,  

(4) Cruzamento das informações dos itens 1, 2 e 3, em ambiente SIG, 

para delimitação das APP, conforme legislação pertinente. 

A aplicação da metodologia acima permitiu identificar 3 tipos de APP 

conforme: APP de nascente, APP de drenagem, APP de Vereda. Para cada 

subcategoria foi utilizado métodos próprios - de acordo com as características de 

vegetação, pedologia, geomorfologia e hidrografia - posto que se diferenciam em 

comportamento natural e espacial. 

A seguir encontram-se descritas as subcategorias de acordo com a 

Resolução Nº. 303, de 20 de março de 2002, bem como os métodos, meios e 

resultados para cada uma. 

6.5.1.1. APP de Nascente 

A metodologia de identificação das nascentes foi baseada nos 

mapeamentos de campo realizado pelo SivÁgua e por esse estudo.  

A classificação usada em campo utilizou três denominações: 

a) “SIM” - Quando constatada, sendo aplicado a seguinte subdivisão: 

a1) Nascente confirmada primária (confirmada em campo e próxima a 

APP do córrego, apresentando muitas vezes conexão com o mesmo) 

a2) Nascente confirmada secundária (confirmada em campo sem conexão 

com o córrego) 

b) “NÃO” - Quando refutada;; 

c) “MONITORAMENTO” - Quando, por motivos de relevante antropização 

que levou à descaracterização local – não confirmada. 

Como subsidio à interpretação dos resultados, elaborou-se Modelo Digital 

de Elevação com precisão de 50 cm utilizando algoritmo para delineamento 
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hidrológico que indicou as feições de drenagem, bem como os locais prováveis de 

ocorrência de nascentes. 

Desta forma foi possível observar conexões entre nascentes isoladas do 

sistema hidrológico pela antropização, bem como detectar feições de drenagem 

descaracterizadas pelos mesmos motivos. Na Figura 46 pode-se visualizar caso 

específico na microbacia do córrego Samambaia. 

O modelo possibilitou ainda detectar novas áreas passíveis de existência 

de nascentes pela análise das feições de drenagem. Na Figura 47 observa-se o 

caso mais claro desta detecção também observada no córrego Samambaia. 
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Figura 46 - Na imagem à esquerda observamos duas nascentes (círculos amarelos) sem 
conexão com o córrego Samambaia. Na imagem à direita podemos constatar no Modelo Digital 
de Elevação a feição hidrológica de conexão existente. Responsável Técnico: Bernardo Costa 
Ferreira, MSc. 

  

 

Figura 47 - Na imagem à esquerda observamos um segmento de drenagem interrompido pela 
antropização da área e indicado pelo retângulo laranja; no modelo observamos a feição da 
drenagem com o retângulo amarelo. A existência da nascente foi constatada em campo. 
Responsável Técnico: Bernardo Costa Ferreira, MSc. 

 

Todas as indicações do modelo foram verificadas em campo. Os pontos 

indicados pelo modelo com feições de drenagem e nascentes, ainda que não 

detectados visualmente em campo, foram classificados para “MONITORAMENTO”, 

visto que a impermeabilização destas áreas pode apresentar riscos à segurança 

da população residente no local, considerando as características do solo da 

microbacia do córrego Samambaia. 
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Nas visitas realizadas em campo pôde-se constatar que a existência das 

nascentes e dos córregos contribuintes do Samambaia ocorre no domínio dos 

Cambissolos com altos teores de silte. Nos espaços interfluvionares da microbacia 

o domínio é dos Latossolos Vermelhos. 

A partir da metologia utilizada, foi gerado o mapa de APP (no anexo II) e 

as Tabelas e Mapas das Chácaras, Lotes, Moradias e Edificações com 

Interferência em APP de Vereda, Córregos e Declividade (no anexo III). A Tabela 

24 abaixo sumariza o quantitativo de lotes e edificações com interferência nas APP 

de nascente:  

Tabela 24 - Interferências em APP. 
Tipo de APP Interferências 

Lotes 39 
Moradias 23 Nascente Secundária 

Outras Edificações (*) 4 
Lotes 83 

Moradias 126 Não Confirmada 
Outras Edificações (*) 38 

Lotes 473 
Moradias 149 Nascente Primária e 

Córrego 
Outras Edificações (*) 48 

(*) Compreendem todas as construções com exceção das moradias, como: muros, piscinas, 

churrasqueiras, canil entre outros. 

As nascentes próximas ou dentro das áreas da Vereda foram 

incorporadas à mesma quando apresentaram solo hidromórfico no horizonte A. 

Quando fora destas áreas foram consideradas nascentes, em geral secundárias, e 

tiveram seu raio de 50 metros definido na legislação, com natural ligação à área da 

Vereda pela declividade topográfica. 

6.5.1.2. APP de Drenagem 

Os córregos foram mapeados utilizando levantamento topográfico 

realizado pela empresa TOPOCART (Figura 48). 

Este mapeamento foi realizado por GPS e rede de apoio constituída por 

02 (dois) marcos materializados e 08 (oito) pinos metálicos. Neste levantamento 

foram utilizadas estações totais LEICA TC-407 com Precisão de 7”, prumo a laser 

e medição de distâncias de 3.500m com um prisma. 
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Toda a rede de referência utilizada está amarrada ao SICAD e seus 

marcos estão implantados dentro da área. O mapeamento tomou por base o leito 

dos córregos de forma a caracterizar a linha principal de fluxo.  

Após a definição das linhas dos córregos e cursos d’água foram 

projetadas as paralelas considerando a definição que consta na resolução citada, 

que é de 30 (trinta) metros. 

 

Figura 48 - Marcos de Apoio Topográfico materializados pela TOPOCART. 

O mapeamento ocorreu no período entre 01 a 30 de junho de 2008 com a 

finalidade principal de se determinar efetivamente o curso dos córregos, 

principalmente dentro da área de vegetação mais adensada. 

A partir da metologia utilizada, foi gerado o mapa de APP (no anexo II). A 

Tabela 25 abaixo sumariza o quantitativo de lotes e edificações com interferência 

nas APP de nascente:  

Tabela 25 - Interferências em APP. 
Tipo de APP Interferências 

Lotes 473 Nascente Primária e Córrego 
Moradias 149 
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Outras Edificações (*) 48 
(*) Compreendem todas as construções com exceção das moradias, como: muros, piscinas, 

churrasqueiras, canil entre outros. 

Estudos de capacidade suporte indicaram elevado risco de inundação nas 

seções número 4, 9 e 10 do córrego Vicente Pires e na seção 13 do córrego 

Samambaia. Assim, essa população, principalmente, deve ser retirada das APPs 

de córrego e recuperada as áreas degradadas. 

6.5.1.3. APP de Vereda 

Inicialmente foi realizada uma visita à área de estudo de forma a conhecer 

as características do solo, o posicionamento dos afloramentos de água e pontos 

GPS para verificação do domínio morfométrico da área de Vereda. As verificações 

se deram dos dois lados do córrego Vicente Pires. 

Excetuando-se alguns pontos que realmente consistiam em nascentes, os 

restantes dos afloramentos de água se localizavam dentro do domínio dos solos 

hidromórficos. A partir dessa área foi delimitada a projeção definida na lei. 

O Modelo Digital de Elevação associado à leitura das fotos áreas do 

sobrevôo realizado pela TOPOCART em 2007 possibilitou a leitura de sua possível 

área, porém seria necessário observar o domínio dos solos na área, bastante 

modificada em alguns pontos. 

A determinação da área da Vereda foi dificultada, sobretudo, pelo alto 

grau de ocupação descaracterizando o comportamento espectral do solo. Sendo 

assim, foi usado Imagem ALOS PALSAR e ALOS AVNIR e o processamento de 

Imagens. 

A área total detectada como sendo a Vereda original no trecho 

compreendido entre a Estrutural e a EPTG é de 142,476 Hectares, possuindo, 

quando confrontada com o levantamento cadastral realizado pela TOPOCART, 

41,763 Hectares da sua área ocupada. Isso indica uma porcentagem de ocupação 

da ordem de 29,31%. A Vereda compreendida ao sul da EPTG possui 45,795 

Hectares e está integralmente ocupada. 

A existência de lotes habitacionais e edificações em Áreas de 

Preservação Permanente (APP) é um dos aspectos mais delicados do atual 

Estudo de Impacto Ambiental em virtude, principalmente, do potencial de 
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degradação ambiental em um tipo de área com elevada restrição ao uso e 

ocupação. 

A Tabela 26 mostra o quantitativo de lotes e edificações com interferência 

em APP. 

Tabela 26 - Lotes com interferência em APP. 
Interferencias Interferencias 

Lotes 545 
Moradias 409 Vereda 

Edificações 273 
Lotes 66 

Moradias 37 Vereda Nascente Secundaria 
Edificações 10 

6.6. Aspectos Urbanísticos 

6.6.1. Localização Urbanística 

A área do empreendimento localiza-se no quadrilátero Sudoeste do Distrito 

Federal, na Região Administrativa de Taguatinga (RA - III) e na Região 

Administrativa do Guará (RA X) a, aproximadamente, 20Km da rodoviária do Plano 

Piloto, na de influência da Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, 

unidade de conservação que visa proteger e conservar a qualidade ambiental e os 

sistemas naturais ali existentes. 

O acesso à área é realizado: 

o a norte pela Estrada Parque Ceilândia - EPCL, também, 

denominada Via Estrutural (DF-095); 

o a sul pela Estrada Parque Taguatinga – EPTG (DF-085); 

o a oeste pela Estrada Parque Contorno (DF-001); 

o a leste pela via de ligação entre as duas primeiras, a Estrada 

Parque do Vale – EPVL (DF-087) (Figura 49). 
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Figura 49 - Localização da área do empreendimento em relação às principais áreas 
urbanas do Distrito Federal. 
 

6.6.2. Uso e ocupação atuais da área de estudo 

Com relação ao uso e à ocupação atual da área do empreendimento existe 

a necessidade de distinguir três situações. Situações estas apresentadas na 

Tabela 27. 
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Tabela 27 - Situação de ocupação. 

SITUAÇÃO CARACTERIZAÇÃO 

1 Áreas situadas ao norte, além da Via 
Estrutural. 

Áreas que se encontram praticamente 
desocupadas, sendo presentes poucas 

chácaras.  

2 Área correspondente à Colônia Agrícola 
Vicente Pires, à Colônia Agrícola 
Samambaia e à Vila São José. 

Apresenta intensa ocupação de caráter 
predominantemente residencial.  

3 Colônia Agrícola do Governador. 

Apresenta ocupação mais esparsa, onde se 
mantém o parcelamento original. 

Por sua localização às margens da EPTG, já 
apresenta sinais de abandono dos antigos 
usos e o surgimento de estabelecimentos 

voltados para as atividades de recreação e 
lazer. 

 

Pode-se dizer, portanto, que a ocupação da área do empreendimento é 

bastante intensa, salvo as partes referidas inicialmente. Embora em alguns trechos 

as Áreas de Preservação Permanente não tenham sido respeitadas conforme 

estabelece a legislação ambiental, seja pela construção de casas em áreas com 

declividades maiores que aquelas recomendadas, situação esta mais comum na 

Vila São José, seja pela construção de casas dentro das faixas de proteção das 

margens dos córregos e nascentes. De modo geral, há que se reconhecer que 

ainda existe alguma preservação das matas de galeria, principalmente, no córrego 

Vicente Pires (Figura 50).  
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Figura 50 - Foto aérea do Córrego Vicente Pires. 

 

Há ainda na área do empreendimento algumas chácaras não parceladas, 

sendo que a maior parte delas denota claro uso residencial e só uma pequena 

parcela continua voltada para a produção agrícola de caráter econômico (Figura 
51). 

 

Figura 51 - Chácaras não parceladas (em verde) nas Colônias Agrícolas: Vicente Pires, 
Samambaia, Governador e São José. Fonte: Associação Comunitária de Vicente Pires. 
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6.6.2.1. Quanto à estrutura viária 

O sistema viário principal é em sua maior parte bastante simples, pois 

decorre da rede de vias herdadas das colônias agrícolas que usado para fins 

urbanos, apresenta deficiências de ligação. O mesmo se pode dizer das ligações 

das vias interiores (Figura 52) com as vias arteriais (Figura 53) disponíveis no 

entorno, como a Estrada Parque Via Estrutural, Estrada Parque do Contorno e a 

Estrada Parque de Taguatinga.  

 

Figura 52 - Sistema viário interno. Principais vias das Colônias Agrícolas Vicente Pires, 
Samambaia, Governador e Vila São José. Fonte: Google Earth, 2005. 

 

Figura 53 - Vias arteriais e linha de metrô que circundam e tangenciam a área de estudo. 
Fonte: Google Earth, 2005. 
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O sistema viário da Colônia Agrícola Vicente Pires, possui vias de traçado 

regular, com largura satisfatória, ainda que a repetição do dimensionamento sugira 

ausência de hierarquia do sistema viário, situação que costuma dificultar a 

distinção das vias principais e secundárias (Figura 54). 

 

Figura 54 - Trecho do sistema viário da Colônia Agrícola Vicente Pires. Fonte: Google 
Earth, 2005. 
 

Já a Colônia Agrícola Samambaia, apresenta um sistema viário mais 

irregular. Apresenta formato que se assemelha a um galho de árvore que se 

ramifica e forma um sistema de ruas que em alguns trechos é bastante tortuoso. 

Seu principal problema é a existência de ruas sem saída no interior das chácaras e 

com pouco espaço para a manobra de veículos. Estas ruas sem saída tornam-se 

um problema para a circulação e para a oferta de alguns serviços urbanos. Como 

exemplo, a coleta de lixo, cujos custos são mais elevados nas ruas sem saída, já 

que o caminhão de coleta deve ir e voltar pela mesma rua encontrando dificuldade 

para realizar manobras em ruas estreitas (Figura 55). 
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Figura 55 - Trecho do sistema viário da Colônia Agrícola Samambaia. Fonte: Google Earth, 
2005. 

A Vila São José apresenta uma situação intermediária do ponto de vista do 

sistema viário com suas ruas adaptadas ao movimentado relevo do terreno. De 

fato, sua estrutura de vias é mais integrada, ainda que nos trechos de maior 

declividade a situação de ruas sem saída esteja presente. Outro aspecto a ser 

considerado é a quase inexistência de condomínios privados (Figura 56). 

 

Figura 56 - Trecho da Vila São José. Fonte: Google Earth, 2005. 

 

A porção da Colônia Agrícola do Governador, integrante da área em 

estudo, é relativamente pequena e apresenta poucos problemas na medida em 

que as chácaras encontradas não passaram ainda pelo processo de parcelamento 

observado nas demais colônias agrícolas e, também, pelo fato das chácaras 

estarem situadas às margens da Estrada Parque Taguatinga (Figura 57). 
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Figura 57 - Trecho da Colônia Agrícola do Governador junto à Estrada Parque Taguatinga. 
Fonte: Google Earth, 2005. 

Nas áreas situadas na parte norte do empreendimento, além da Estrada 

Parque Via Estrutural e da Colônia Agrícola Vicente Pires, há apenas um 

emaranhado de caminhos de terra que dão acesso às esparsas casas e chácaras 

lá estabelecidas. (Figura 58). 

 

Figura 58 - Trecho acima da Estrada Parque Via estrutura. Fonte: Google Earth, 2005. 

6.6.2.2. Quanto aos parcelamentos 

Na Colônia Agrícola de Samambaia e na Vila São José, as antigas 

chácaras foram parceladas em lotes residenciais independentes. O condomínio, 

portanto, é exceção e não regra. Os principais problemas decorrentes do 

parcelamento ocorrido é que as ruas de acesso aos lotes acabaram ficando muito 
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tortuosas e com declividades inadequadas, situação que é agravada pelo fato de 

muitas delas serem sem saída.  

Já na Colônia Agrícola Vicente predomina os condomínios distribuídos de 

modo bastante regular. Os principais problemas observados são: 

• largura insuficiente das caixas de ruas de acesso aos lotes no interior dos 

condomínios, situação que dificulta a circulação de pedestres (Figura 59), a 

arborização e a instalação de mobiliário urbano. Em muitos casos, só há 

espaço para os postes; 

• ausência de espaços livres de uso coletivo, como praças, na maioria dos 

condomínios.  

 

Figura 59 - Rua interna de um condomínio na Colônia Agrícola Vicente Pires, cujas 
calçadas são muito estreitas. 
 

6.6.2.3. Quanto aos equipamentos de uso coletivo 

Há na área apenas alguns equipamentos públicos de uso coletivo; como a 

Escola Pública, o Centro de Saúde e a Feira do Produtor, todos situados na parte 

Sudeste da Colônia Agrícola Vicente Pires. 

Como a área foi projetada e estruturada para finalidades agrícolas, ou seja, 

para uma densidade populacional que não é aquela que se observa hoje no local, 

não há áreas reservadas para os equipamentos públicos de uso coletivo, apenas 
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os citados acima, situação que deverá ser sanada quando da regularização da 

área.  

 

6.6.2.4. Comércio e serviços 

A distribuição das atividades dos setores de comércio e de prestação de 

serviços na área de estudo se concentra:  

• no comércio e serviços de caráter mais propriamente cotidiano ou 

de vizinhança, cuja distribuição ocorre apenas nas áreas das 

Colônias Agrícolas de Vicente Pires, Samambaia e Vila São José, 

em especial, nos cruzamentos das ruas e nos pontos de maior 

acessibilidade (Figura 60); 

• no comércio e prestação de serviços de maior porte, portanto, 

menos vinculados às necessidades cotidianas. Este se encontra 

distribuído nas vias arteriais que cortam a área de estudo, a Estrada 

Parque Taguatinga e a Estrada Parque Via Estrutural (Figura 61).  

 

Figura 60 - Comércio de vizinhança na Rua 12 da Colônia Agrícola Vicente Pires. 
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Figura 61 - Vista aérea de comércio de grande porte instalado na EPTG. 

 

Do ponto de vista estrito da oferta de serviços a situação é bastante 

precária. Não há na área nenhum equipamento público ou particular de saúde. Na 

área em estudo existe apenas uma escola pública e um posto policial, localizados 

junto à Feira do Produtor (Figura 62). 

 

Figura 62 - Distribuição dos usos comerciais e dos serviços na área de estudo. Fonte: 
Levantamento feito in loco (Novembro/2005). 
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6.6.2.5. Espaços livres e equipamentos de lazer e recreação 

Não são encontrados na área do empreendimento, espaços livres ou 

equipamentos lazer e recreação pública. Os únicos espaços livres previstos para 

atender tais finalidades são o Taguaparque, situado no limite oeste da área do 

empreendimento e o Parque Afonso Hauss (Santuário dos Pássaros), na Vila São 

José.  

6.7. Infra-estrutura  

O Diagnóstico de Saneamento Básico do empreendimento visa determinar 

a qualidade ambiental da área de interesse, na situação atual, conforme 

constatado “in loco”, isto é, o abastecimento de água potável, o esgotamento 

sanitário, a drenagem de águas pluviais, os resíduos sólidos, a energia elétrica e a 

telefonia fixa. 

6.7.1. Sistema de Abastecimento de Água 

Atualmente, a área do Setor Habitacional Vicente Pires é abastecida por 

poços tubulares profundos e por cisternas rasas. Os poços encontram-se em área 

particular, sendo que, grande parte foram perfurados se autorização e não têm a 

outorga do direito de uso do recurso hídrico subterrâneo, emitido pela Secretaria 

de Meio e Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – SEMARH-DF. 

Uma parcela significativa dos poços existentes foi perfurada na área do 

antigo lixão existente, situado na porção noroeste da área estudada.  

Um aspecto que merece detalhe é a existência de cisternas rasas (Figura 

63), fato que proporciona grande preocupação sanitária para a população que 

utiliza as suas águas, em virtude da carência em desinfecção da água e 

vulnerabilidade às contaminações por agentes patogênicos. 
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Figura 63 - Cisterna rasa utilizada para o abastecimento provisório de água. 

Esse cenário preocupante e a demanda da comunidade implicaram na 

implementação de um sistema coletivo de abastecimento de água pela CAESB, 

que se encontra em execução, sendo a Vila São José a primeira a se beneficiar 

com água potável proveniente do sistema público. 

6.7.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

Os sistemas de esgotamento sanitário, existentes e operados pela CAESB, 

mais próximos do empreendimento em estudo são os que atendem as cidades do 

Guará e Taguatinga, sendo, respectivamente, os sistemas ETE Sul e ETE 

Melchior. 

A ETE Melchior, em fase inicial de operação, atende as cidades de 

Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras (futuro) e parte de Samambaia, com uma 

vazão projetada de 1.464 L/s, e atendimento a uma população de 1.005.045 

habitantes. Está localizada na área existente a jusante da ETE Samambaia, já de 

domínio da CAESB. 

O Sistema da ETE Sul é composto por contribuições oriundas das cidades 

de Brasília (Asa Sul), Núcleo Bandeirante, Guará (I e II), Cruzeiro, Octogonal, 

Sudoeste, Lago Sul (parte que apresenta sistema coletor), parte de Riacho Fundo I 

(Quadra QN 1), parte de Águas Claras (em caráter provisório) e Candangolândia. 

Salienta-se, ainda, que as localidades denominadas Setor de Oficinas (SOF) Sul, 

Setor de Indústrias e Abastecimento (SAI), Setor de Inflamáveis (SIN), Setor de 

Transporte Rodoviário de Carga (STRC), parte do Setor Militar Urbano (SMU) e 
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Setor de Clubes e Hotéis Sul também contribuem com seus efluentes líquidos para 

a ETE Sul. 

Atualmente, o Setor Habitacional do Vicente Pires não possui sistema 

coletivo de esgotamento sanitário. A população residente utiliza um sistema 

individual de esgotamento sanitário, caracterizado por fossas sépticas, seguidas 

por sumidouros ou fossas negras. 

A Figura 64 apresenta um escoamento superficial de efluentes líquidos de 

uma fossa. 

 

Figura 64 - Escoamento superficial de fossas. 

 

Conforme a Carta-Resposta da CAESB (em anexo), essa empresa está 

desenvolvendo, internamente, o projeto de esgotamento sanitário do Setor 

Habitacional Vicente Pires, que consistirá em: 

• rede coletora; 

• 4 estações elevatórias de esgotos brutos, com as respectivas linhas 

de recalque, sendo duas elevatórias principais e duas auxiliares; 

• interligação à ETE Melchior; 

• lançamento final de efluentes líquidos depurados no rio Melchior. 

Quanto às restrições e recomendações ambientais, a CAESB informou que 

a região apresenta problemas fundiários e ocupações irregulares em áreas de 

preservação permanente (APP). 
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Um aspecto importante é que a CAESB e diversos órgãos do Governo do 

Distrito Federal assinaram, recentemente, um Termo de Ajustamento de Conduta 

com o IBAMA e o Ministério Público, ressaltando a proibição da empresa em 

implantar infra-estrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 

áreas de APP. 

6.7.3. Sistema de Drenagem Pluvial 

Atualmente, a área do Setor Habitacional Vicente Pires não possui sistema 

de drenagem pluvial, existindo somente alguns dispositivos para reduzir problemas 

de inundações em áreas críticas. 

Tais obras emergenciais, na maioria das vezes, foram executadas por 

condomínios particulares ou por moradores locais e não possuem características 

técnicas definidas pela NOVACAP. 

Em assim sendo, a falta de um sistema de drenagem pluvial adequado e 

completo no Setor Habitacional em estudo implica uma série de problemas 

ambientais, como inundações e alagamentos, destruições de vias pavimentadas, 

assoreamento dos cursos d’água e aceleramento de processos erosivos graves. 

As Figura 65, Figura 66 e Figura 67 mostram os problemas existentes no 

Setor devido à ocupação urbana sem sistema de drenagem pluvial implantado. 

 

Figura 65 - Sistema Provisório de Drenagem Pluvial para evitar alagamentos na Vila São 
José. 
 

107 



 

 
Figura 66 - Tubulações provisórias para escoamento de drenagem pluvial na Vila São José 
com problemas erosivos (perda da tubulação). 
 

 
Figura 67 - Processos erosivos em vias pavimentadas no Vicente Pires (ausência de 
sistema de drenagem pluvial). 
 

Não se tem conhecimento que ocorra captação de água significativa ou que 

mereça destaque nos córregos Samambaia e Vicente Pires e no ribeirão Riacho 

Fundo. Por outro lado, tais cursos d’água são utilizados pela NOVACAP como 

corpo hídrico receptor de águas pluviais coletadas e lançadas provenientes das 

cidades em sua área de drenagem. 

A Carta-Resposta da NOVACAP (em anexo) indicou que a área em estudo 

não possui interferências de esgotos pluviais pertencentes a essa empresa e que 

deverá ser realizado um projeto específico para a área por conta do 
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empreendedor, no caso o GDF, com pontos de lançamento recomendados pela 

SEMARH-DF. 

6.7.4. Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos são conhecidos vulgarmente por lixo e a BELACAP é o 

responsável pela coleta, transporte e destino final adequado destes resíduos 

produzidos no Distrito Federal e, também, por serviços auxiliares, como capina e 

meio-fio, roçagem, remoção de entulhos em áreas públicas, pintura de meio-fio, 

lavagem e pintura de abrigos de paradas de ônibus etc. 

A operação de coleta e transporte é realizada após os resíduos sólidos 

estarem acondicionados, preparados e dispostos em locais planejados. Isto 

engloba o transporte direto dos locais de produção, ou até o destino final, ou para 

estações de transbordo e, destas, os resíduos são transferidos para veículos 

maiores, que os conduzem a áreas mais longínquas.  

A BELACAP já dispõe de serviços de coleta de resíduos sólidos no 

empreendimento, por meio de coleta de resíduos presentes em contêineres em 

alguns parcelamentos implantados e por coleta de sacos plásticos acondicionados 

nas entradas das residências e condomínios. 

A coleta dos resíduos sólidos acumulados nos contêineres está sob a 

responsabilidade da BELACAP, onde a freqüência média é de 3 vezes por 

semana. Entretanto, não há uma assiduidade nessa coleta. 

O fato de não existir uma freqüência determinada para a coleta dos 

resíduos sólidos acumulados nos contêineres evita o desgaste financeiro do uso 

de caminhões-coletores abaixo de sua capacidade máxima, mas por outro lado, 

implica na presença de resíduos por um período de mais de 24 horas (risco de 

proliferação de vetores de doenças). 

Apesar dessa coleta pela BELACAP, o Setor Habitacional em questão, 

ainda descarta rejeitos domésticos e entulhos de construções a céu aberto 

(terrenos baldios). Verifica-se, também, lixo pelas ruas, muitas vezes aberto por 

animais domésticos, como os cães, favorecendo o ambiente propício para o 

aparecimento de doenças. Especialmente, na área da Vila São José esse 

problema foi observado com maior representatividade, exigindo uma ação mais 

efetiva na coleta e educação ambiental. 
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As Figura 68 e Figura 69 apresentam duas realidades distintas dentro do 

Setor em análise, sendo o descarte de resíduos sólidos de forma inadequada e a 

disposição de resíduos sólidos de forma adequada em contêineres, 

respectivamente. 

 

Figura 68 - Disposição de resíduos sólidos a céu aberto. 
 

 
Figura 69 - Disposição de resíduos sólidos em contêineres. 

 

A área em estudo também não possui sistema regular de limpeza urbana 

(capina, varredura de ruas etc.) operado pelos empreendedores ou pela 

BELACAP. 
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6.7.5. Energia Elétrica 

O Setor Habitacional Vicente Pires não possui sistema completo de 

distribuição de energia elétrica e iluminação pública implantados, pois inexiste 

urbanismo consolidado. Entretanto, há a distribuição de energia elétrica para os 

parcelamentos e residências/comércios/pequenas indústrias existentes. 

Diversas unidades importantes do sistema de distribuição de energia 

elétrica da CEB estão presentes dentro da poligonal do Setor Habitacional Vicente 

Pires, destacando: 

• a subestação Taguatinga (situada na porção oeste da área em 

estudo); 

• as linhas de transmissão. 

As faixas de domínio das linhas de transmissão de energia elétrica no 

Distrito Federal são regulamentadas por Edital de Notificação do Juiz de Direito da 

1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e publicado no Diário Oficial do 

Distrito Federal no dia 16/12/1993. 

A Tabela 28 apresenta as faixas de domínio para as linhas de transmissão 

que interferem com a área do Setor Habitacional Vicente Pires. 

Tabela 28 - Faixas de domínio para as linhas de transmissão. 

TENSÃO DE 34,5 KV TENSÃO SUPERIOR A 138 KV DISTÂNCIA DE 
SEGURANÇA 
PARA CADA 

LADO DA LINHA 
7,5 15,0 

 

Em alguns locais a faixa de domínio das linhas de transmissão de energia 

não foi respeitada pelas edificações, sendo um risco elevado de segurança para a 

comunidade interferente. 

6.7.6. Sistema de Telefonia Fixa 

O Setor Habitacional Vicente Pires possui serviço telefônico fixo comutado, 

por meio dessa empresa, que é a sucessora da Telebrasília. Por conseguinte, os 

parcelamentos urbanos implantados, residências e demais empreendimentos 

comerciais e industriais na área do Vicente Pires também já são atendidos por 

sistema de telefonia fixa. 
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Nesse sentido, como já existe sistema de telefonia fixa implantada na área 

em tela, há problemas de interferências com unidades existentes desse serviço 

disponibilizado pela Brasil Telecom, o qual, em sua maioria, é do tipo aéreo. 

Entretanto, modificações no urbanismo atual poderão implicar em 

mudanças nas unidades existentes da Brasil Telecom, a qual deverá ser 

consultada. 

A Carta-Resposta da Brasil Telecom (em anexo) afirmou a existência de 

interferências de rede telefônica com a área em estudo e indicou que as possíveis 

dúvidas referentes à localização, profundidade, remanejamento e detalhes 

construtivos da rede telefônica local deverão ser resolvidas diretamente com a 

empresa. 

6.8. Alternativas Tecnológicas 

6.8.1. Sistema de Abastecimento de Água 

O presente estudo avaliou a implementação do sistema de abastecimento 

para o Setor Habitacional Vicente Pires considerando as alternativas: 

• captação superficial independente; 

• poços tubulares profundos; 

• interligação ao sistema da CAESB. 

Os corpos hídricos mais próximos ao parcelamento de solo em estudo são 

os córregos Vicente Pires e Samambaia, os quais apresentam baixa descarga 

fluvial e carência de instrumentos para a garantia futura de preservação de suas 

bacias hidrográficas (possibilidade no futuro de uso e ocupação do solo com 

conseqüente degradação da qualidade das águas dos cursos d’água). Em virtude 

de suas localizações em comparação aos setores urbanos do Vicente Pires e 

demais zonas em expansão, têm-se que tais cursos d’água funcionam como 

corpos hídricos receptores naturais de drenagem pluvial, fato que imprime uma 

redução na qualidade das águas transportadas em seus leitos de escoamento de 

água. 

Logo, nenhum corpo hídrico superficial, no momento, pode ser considerado 

como possível manancial abastecedor nas proximidades desse empreendimento. 
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A possibilidade de existir alguma captação de água superficial para suprir as 

necessidades de água de algum parcelamento específico é viável ambientalmente, 

contudo demanda a realização de estudos hidrológicos e ambientais mais 

detalhados para o local de interesse e a solicitação de outorga de direito de uso da 

água junto ao órgão ambiental competente. 

Neste documento não foi elaborado um estudo hidrogeológico de vazões de 

segurança, indicando qual a vazão média de água que se pode retirada do subsolo 

com segurança. Este estudo não foi feito visto que haverá interligação do sistema 

de abastecimento da CAESB, com lacre de praticamente todos os poços 

existentes. 

Em função do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a área em 

estudo, assinado pela CAESB com o IBAMA e o Ministério Público, essa empresa 

se comprometeu a implantar a infra-estrutura de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, ressalvando as áreas definidas por APP (Área de 

Preservação Permanente). 

Tal sistema da CAESB encontra-se em execução, sendo a Vila São José a 

primeira a se beneficiar com água potável por um sistema público. 

6.8.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

O presente estudo avaliou a implementação do sistema de esgotamento 

sanitário para o empreendimento em estudo considerando as alternativas: 

• disposição individual em fossas sépticas seguidas por valas de 

infiltração ou sumidouros; 

• implantação de um sistema independente; 

• interligação ao sistema operado pela CAESB. 

Na área do empreendimento são predominantes os solos com 

condutividade hidráulica mediana, mais precisamente na área da Colônia Agrícola 

Vicente Pires. Assim, a adoção da alternativa de disposição individual dos esgotos 

coletados no empreendimento pode ser encarada somente como provisória. 

Por outro lado, a reduzida descarga fluvial dos córregos Samambaia e 

Vicente Pires em comparação às elevadas vazões de esgotos previstas para todo 

o Setor implicam que a adoção da alternativa de implantação de um sistema de 
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esgotamento sanitário independente com lançamento nos referidos cursos d’água 

é inexeqüível. 

Com base nas informações disponíveis no momento, a opção da 

interligação do Setor ao sistema da CAESB é exeqüível, principalmente, porque 

essa concessionária está elaborando projeto de atendimento para toda a área, em 

conjunto com a cidade de Águas Claras. 

Como o projeto ainda está em desenvolvimento, foram obtidos na CAESB 

somente os custos das unidades de rede coletora e interceptores (excetuando as 

elevatórias e linhas de recalque), totalizando R$ 38.782.199,37. 

6.8.3. Sistema de Drenagem Pluvial 

O sistema de drenagem pluvial é importante para reduzir os impactos 

ambientais negativos provenientes da implantação do empreendimento, com sua 

conseqüente elevação do escoamento superficial. 

Os estudos basearam-se no “Termo de Referência para a Elaboração de 

Projetos Executivos de Sistema de Esgotos Pluviais” da NOVACAP, bem como as 

suas normas usuais. 

Assim, a concepção geral do sistema de drenagem urbana poderá ser 

realizada por meio de cinco sub-bacias de drenagem principais dentro da poligonal 

do empreendimento, acompanhando a mesma discretização espacial para o 

sistema de esgotamento sanitário, em elaboração pela CAESB.  

Deverão ser criados espaços para a implantação de bacias de detenção 

dentro do traçado urbanístico de todo o Setor Habitacional Vicente Pires.  

6.8.4. Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos são conhecidos vulgarmente por lixo e a BELACAP é o 

responsável pela coleta, transporte e destino final adequado destes resíduos 

produzidos no Distrito Federal e, também, por serviços auxiliares, como capina e 

meio-fio, roçagem, remoção de entulhos em áreas públicas, pintura de meio-fio, 

lavagem e pintura de abrigos de paradas de ônibus, etc. 

De acordo com o urbanismo proposto, os resíduos sólidos a serem 

produzidos na área de projeto serão de origem predominantemente residencial. A 
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BELACAP deverá se responsabilizar pela coleta, transporte e destinação final aos 

resíduos sólidos de origem residencial e de características similares, pois esta 

empresa já atende plenamente condomínios residenciais já implantados no Setor 

Habitacional Vicente Pires. 

Os resíduos sólidos produzidos que não se enquadrarem aos padrões da 

BELACAP deverão receber orientação dessa empresa para procedimentos a fim 

de se enquadrarem, ou mesmo orientação sobre uma metodologia adequada para 

tratamento e destino final, sob responsabilidade do próprio produtor. 

A BELACAP já dispõe de serviços de coleta de resíduos sólidos no 

empreendimento, por meio de coleta de resíduos presentes em contêineres em 

alguns parcelamentos implantados e por coleta de sacos plásticos acondicionados 

nas entradas das residências e condomínios. 

Como ainda não há urbanização consolidada na área, poderá ser 

implantado o sistema de coleta seletiva com maior facilidade, necessitando-se, 

para sua implantação, de um programa de educação ambiental junto aos futuros 

usuários, visando conscientizá-los quanto às questões ambientais e importâncias 

do programa. 

A produção média de resíduos sólidos para as áreas residenciais de classe 

média do Distrito Federal, como o empreendimento em análise, tem sido de, 

aproximadamente, 0,60 kg/dia. Para uma população prevista de 73.752 (patamar 

estimado para o sistema de esgotamento sanitário, que é inferior ao do sistema de 

abastecimento de água), estima-se uma produção diária de resíduos sólidos na 

ordem de 44,3 toneladas. 

Os dados disponíveis permitem inferir que a melhor opção de destino dos 

resíduos sólidos é conjuntamente com aqueles produzidos nas cidades de 

Taguatinga e Ceilândia. 

A opção pela reciclagem e compostagem dos resíduos sólidos seria uma 

alternativa a ser estudada no futuro. 

O sistema de limpeza urbana (capina, varredura de ruas etc.) também 

deverá ser implementado, principalmente, nos períodos de chuva, com o objetivo 

de reduzir a quantidade de resíduos carreados pelas águas pluviais até os cursos 

d’água. 
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6.8.5. Energia Elétrica 

O suprimento de energia elétrica para o todo o Setor Vicente Pires será 

garantido pela CEB, a partir das linhas de alta tensão existentes ou por 

remanejamentos. 

Quando da elaboração dos projetos definitivos para o empreendimento, 

deverão estar dispostos posteamento e iluminação pública em todas as vias de 

acesso e praças. 

A demanda de energia elétrica para todo o Setor, quando de sua saturação, 

será de aproximadamente 1.000 kVA. 

6.8.6. Telefonia Fixa 

Desde 1998, a Brasil Telecom presta serviços de telefonia fixa local no 

Distrito Federal e nos estados do Acre, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

A Carta-Resposta da Brasil Telecom (em anexo) afirmou a existência de 

interferências de rede telefônica com a área em estudo bem como relatou que 

dúvidas referentes à localização, profundidade, remanejamento e detalhes 

construtivos da rede telefônica local deverão ser resolvidas diretamente com a 

empresa. 

7. CANA DO REINO 

Área Prevista para Realocação das Moradias a Serem Desconstituídas 
em Área de APP do SHVP 

A área denominada Cana-do-Reino, está sendo regularizado como Setor 

Habitacional Vicente Pires e possui 448,53 ha (quatrocentos e quarenta e oito 

hectares e cinqüenta e três ares). Localizado na Região Administrativa de 

Taguatinga – RA III – DF, limita-se ao norte e à leste com chácaras da Colônia 

Agrícola Cana do Reino, ao sul com a Estrada Parque da Ceilândia / EPCL / Via 

Estrutural / DF 095, e à oeste com a Flona e, particularmente, com a EPCT / 

Estrada Parque Contorno / DF-001. 
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Do ponto de vista ambiental, a área encontra-se inserida na Área de 

Proteção Ambiental - APA do Planalto Central, criada a partir do decreto de 10 de 

janeiro de 2002. A sua finalidade é a de proteger os mananciais, regular o uso dos 

recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos 

naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região. 

As Unidades de Conservação que se encontram num raio de 10 km são as 

seguintes: Apa Gama-Cabeça de Veado; Apa do Planalto Central; Apa do 

Descoberto; Apa do Lago Paranoá e os Parques Ecológicos: Cortado; Setor “O”; 

Metropolitano; Irmão Afonso Haus - Santuário dos Pássaros; Saburo Onoyama; 

Boca da Mata; Águas Claras; Areal; Riacho Fundo; Ezechias Heringer – Guará; 

Bosque dos Eucaliptos; Núcleo Bandeirante; Candangolândia; Aves; Riacho 

Fundo; Zoológico; Burle Marx; Recreativo Taguatinga; Pioneiros; Vivencial Denner; 

Vivencial Bosque dos Eucaliptos; Asa Sul, e a Floresta Nacional de Brasília. 

7.1. Situação Fundiária 

De acordo com a carta resposta nº 07/2008 da TERRACAP (anexo I), o 

parcelamento correspondente área denominada Cana-do-Reino, localiza-se em terras 

que em parte foram desapropriadas pela União contra o espólio de Eduardo Dutra Vaz 

que está em andamento. Estava originalmente situada na Fazenda Brejo ou Torto, 3° 

Gleba de Francisco Joaquim de Magalhães, com área de aproximadamente 

1.807,44ha. Outro trecho localiza-se em terras que em parte foram desapropriadas 

pela TERRACAP da Fazenda Guariroba, quinhão de Benedito Carlos de Oliveira, 

expropriado de Joventino Rodrigues e outros. Outro trecho da localiza-se em terras 

que em parte foram desapropriadas da Fazenda Eng. Queimado, expropriado de 

Geraldo Meireles e Jovenlino B. Primo, com área de aproximadamente 13,88ha. E, 

por fim, outro trecho localiza-se em terras que em parte estavam originalmente 

situadas na Fazenda Brejo ou Torto, 2° Gleba de Celestino José de Alcântara, 

expropriado em comum. 

De acordo com a carta resposta nº 847/2008 da GRPU (anexo I), não há nesta 

gerência nenhum registro de áreas em litígio. 
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7.2. Aspectos Urbanísticos 

7.2.1. Zoneamento da Área 

O zoneamento proposto para a área levou em consideração as seguintes 

premissas: 

o Existência de rodovia de trafego intenso em seu limite sul; 

o Existência de Floresta Nacional em seu limite norte; 

o Uso atual atual da área. 

Assim, o zoneamento propõe zoneamento com diminuição da densidade 

habitacional de sul para norte. 

Na faixa próxima à DF 065, propõe-se uso comercial (ADE). Após a ADE, deve 

ser adotado uso urbano residencial (unifamiliar ou coletiva) com densidade de 70 

habitantes/ha. Os lotes situados na borda das duas zonas anteriores bem como 

aqueles situados junto das vias secundárias podem ter uso misto. Após uso 

redidencial, propõe-se a existência de zona de uso de baixa densidade, ocupada por 

chácaras, com até 50 habitantes/ha. As áreas comerciais e institucionais somente 

poderão ser situadas na ADE e urbana residencial (vide Anexos – Uso de Solo – 

Proposta). A população estimada para a área de Cana do Reino, considerando o 

zoneamento acima, é de 14010 habitantes. Resalta-se que esse valor (número de 

habitantes) é estimado. O valor definitivo será obtido em projeto urbanístico definitivo 

para a área. 

USO 
Área 
(ha) 

Densidade
hab./ha Pop Total

ADE 194,7   
Urbano 159 70 11130 
Chácaras 72 40 2880 
Parques 15,8   

14010 TOTAL 

7.2.2. Caracterização dos Usos 

- Habitação Unifamiliar: Trata-se do uso predominante na área, com o objetivo 

de oferecer área residencial em meio de lote para unidades familiares (média de 4,2 

membros por unidade familiar). 
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- Habitação Coletiva: Trata-se de uso incidental na área, naquelas situações 

onde, por motivos de acessibilidade e/ou proximidade com áreas sub-centrais, e da 

conseqüente valorização e renda fundiária, os lotes devem acolher habitação no seu 

formato coletivo ou condominial vertical. 

- Área Mista 1: Trata-se de usos que poderão / deverão ocorrer junto das vias 

principais. Nelas, por motivos urbanísticos, funcionais e fundiários, é interessante que 

ocorra a mistura entre usos residenciais e usos comerciais ou de serviços, em 

princípio com os usos comerciais e de serviços ocorrendo no pavimento térreo e os 

usos residências nos pavimentos superiores.  

- Área Mista 2: Trata-se de usos que poderão / deverão ocorrer junto das vias 

secundárias. Nelas, por motivos urbanísticos, funcionais e fundiários, é interessante 

que ocorra a mistura entre usos residenciais e usos comerciais ou de serviços, em 

princípio com os usos comerciais e de serviços ocorrendo no pavimento térreo e o uso 

residencial no pavimento superior. Os tipos de uso passíveis de estruturar esta área 

mista serão formatados em correspondente anexo. 

- Equipamentos Públicos Comunitários: Trata-se daqueles usos que 

complementam, do ponto de vista coletivo, os usos residenciais. Eles se estruturam 

em torno de atividades vinculadas à educação, saúde, segurança pública, 

administração pública, circulação e transporte, etc. Devem oferecer acessibilidade 

facilitada àqueles potencialmente demandantes. 

- Subcentros Urbanos: A quantidade de pessoas moradores do Setor 

Habitacional Vicente Pires justificam, pela escala de suas demandas, áreas sub-

centrais com atividades públicas e privadas que só tem condições de ocorrer a partir 

da escala citada.  

- Áreas de Atividades Econômicas: São áreas que pretendem regularizar usos 

com estas características, que ocorreram basicamente junto da Via Estrutural / 

Estrada Parque da Ceilândia / EPCL / DF 095, seguindo diretrizes implícitas no Plano 

Diretor Local de Taguatinga, elaborado em 1997/98.  

- Comércio: Trata-se de áreas que abrigam e abrigarão exclusivamente este 

uso, em função de suas características de shopping, comércio varejista, etc. 

- Chácaras do Tipo 1: São as chácaras que não colocaram empecilhos, no 

processo de participação / negociação, a que parte de sua chácara seja utilizada para 

equipamentos públicos urbanos e/ou comunitários (ruas, escolas, etc.). Nesse sentido, 

o restante da chácara poderá, após a regularização e registro em cartório, ser 
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desmembrada seguindo o arcabouço legal dos lotes/mansões do Setor Habitacional 

Park-Way, assim como o estabelecido na Lei Complementar no 710, de 06 de 

setembro de 2005 e respectiva regulamentação através  do Decreto no 27.437, de 27 

de novembro de 2006, e que trata sobre os Projetos Urbanísticos com Diretrizes 

Especiais para Unidades Autônomas / PDEU. 

- Chácaras do Tipo 2: São as chácaras que optaram por permanecer como 

chácaras, com uso rural e titulação tendo por base o direito real de concessão de uso. 

7.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE CANA DO REINO 

7.3.1. Meio Físico 

7.3.1.1. Geologia 

Na área do Cana do Reino, área prevista para realocação das moradias a 

serem desconstituídas em área de APP do Setor Habitacional Vicente Pires, 

ocorrem as unidades geológicas denominadas informalmente por letras-código A e 

R3 (vide mapa Geológico, no anexo II). As principais características das unidades 

são descritas a seguir: 

- Unidade A: Unidade representativa da área de estudo, englobando mais 

de 80% do Setor. É constituída por ardósias cinza esverdeadas com cor de 

alteração vermelha característica. Neste litotipo são observadas duas foliações 

representadas por clivagens ardosianas penetrativas. 

- Unidade R3: Unidade também presente na área, principalmente no limite 

oeste, corresponde a um metarritmito arenoso, caracterizado por intercalações de 

bancos decimétricos a métricos de quartzitos e materiais pelíticos, compostos por 

metassiltitos, metaargilitos e ardósias.  

7.3.1.2. Geomorfologia 

A área do Distrito Federal é constituída por extensos níveis planos a 

suavemente ondulados como chapadas, por níveis inclinados, constituídos por 
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pediplanos, pedimentos e vales dissecados formados pela drenagem dos 

principais rios, como Paranoá, São Bartolomeu, Preto e Descoberto. 

Segundo Novais (1986) a área que abrange a Cana do Reino encontra-se 

inserida no compartimento geomorfológico de Regiões de Chapada e à Região de 

dissecação Intermediária. Todas as áreas de Chapadas apresentam padrão de 

relevo plano a suavemente ondulado e são controladas pela presença de tipos 

petrográficos atribuídos às unidades R3 (observadas na porção oeste do Setor 

Habitacional Vicente Pires) e parte da unidade A (dominante na área do 

empreendimento). 

7.3.1.3. Hidrogeologia 

O comportamento hidrogeológico na área estudada apresenta dois 

domínios bastante distintos: as águas subterrâneas rasas e as águas subterrâneas 

profundas, respectivamente atribuídas aos aqüíferos dos domínios porosos e 

fraturadas (vide mapa Hidrogeológico, no anexo II).  

O domínio poroso esta relacionado a dois diferentes sistemas de aqüíferos. 

Esta variação deve-se, principalmente, ao tipo de solo existente (manto de 

intemperismo), que é condicionado pelo litotipo presente na região e pela 

declividade do terreno. 

Domínio Poroso 

Na área em estudo, o sistema aqüífero (domínio Poroso) pode ser atribuído 

aos sistemas P1 e P2, definidos por Campos & Freitas-Silva (1999).  

O sistema P1, predominante na porção oeste da área, é característico de 

áreas peneplanizadas e regiões de chapada com baixa declividade. A 

profundidade média para estes tipos de aqüíferos é da ordem de 15 metros, mas 

em alguns casos, onde o solo é extremamente desenvolvido, pode chegar a 50 

metros. As áreas correspondentes a estes sistemas apresentam uma alta 

capacidade de recarga. Neste contexto, caso novos empreendimentos venham a 

ser implementados nas áreas onde predominam o sistema P1, a implantação de 

projetos de recargas tanto individuais, quanto coletivas, se fazem necessárias. 

Estes dados também revelam que a área de localização da FLONA é de extrema 

importância hidrológica, em termos de recarga para as bacias dos córregos Cana 
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do Reino e Vicente Pires (Valo). A área destinada à realocação das moradias a 

serem desconstituídas da APP do Setor Habitacional Vicente Pires não afetará 

essa área de recarga (P1), abrangendo a maior parte do sistema P2.  

No sistema P2, as características pedológicas e geológicas enquadram o 

sistema de aqüífero poroso associado ao tipo P2, apesar de localmente, ao longo 

do perfil, ter sido observado níveis mais arenosos. Estes tipos de sistemas foram 

definidos por Campos e Freita Silva (1999), onde os parâmetros para 

descriminação foram baseados em espessura, permeabilidade e granulometria dos 

solos. 

Estas características físicas retro mencionadas conferem também boas 

condições para recarga de sistemas aqüíferos fraturados, porém o substrato 

rochoso presente na gleba do empreendimento, não fornece condições favoráveis 

ao armazenamento de água.  

Domínio fraturado 

Estes aquíferos estão enquadrados no Sistema Aqüífero Paranoá, dentro 

do Subsistema Q3/R3 e A (Campos & Freitas-Silva, 1998 ) (Tabela 3).  

Como em qualquer sistema aqüífero anisotrópico e heterogêneo, as 

características hidrodinâmicas gerais são extremamente variáveis, tanto laterais 

como verticalmente. No caso do subsistema R3/Q3, o principal condicionante do 

aqüífero é a quantidade da fração arenosa das rochas, onde os quartzitos (da 

unidade MNPpq3) e metarritmitos com espessas camadas psamíticas (da unidade 

MNPpr3) sendo estes os melhores aqüíferos. A capacidade de vazão destes 

aqüíferos diminui com o aumento em proporção de materiais pelíticos.  

Subsistema Q3/R3 

Representando apenas 10% da área, este sistema ocorre apenas no limite 

oeste da área do empreendimento, onde a recarga de aqüífero é mais intensa. Sua 

melhor eficiência estará relacionada à quantidade de rochas fraturadas dos 

litotipos (quartzitos (MNPpq3) ou porções metapsamíticas da unidade MNPpr3) em 

contato com o manto de cobertura com boa permeabilidade, transmissividade e 

espessura. Este manto relaciona-se principalmente aos domínios porosos P1 e P2, 

como já mencionado. 
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Subsistema A 

Representando cerca de 90% do aqüífero fraturado na área em estudo, 

este aqüífero está associado ao substrato rochoso denominado de ardósia. Como 

já mencionado este substrato mostra-se impermeável, tanto no ponto de vista 

granulométrico, quanto no ponto de vista estrutural - situação favorável para 

ocupação do setor Cana do Reino, de acordo com o plano de ocupação. 

7.3.1.4. Pedologia 

Na área em estudo, principalmente em função das condições de relevo 

plano a suavemente ondulado, com declividades, em grande parte inferiores a 

10%, os processos pedogênicos foram mais intensos, o que acarretou na formação 

de solos bem desenvolvidos representados pelos latossolos: LE (Latossolo 

Vermelho), dominante e LV (Latossolo Vermelho-amarelo). Na área, foi identificada 

também uma faixa de cambissolo (vide mapa Pedológico, no anexo II).  

Latossolo Vermelho (LE) – Este solo abrange cerca de 60% da área de 

estudo, seu contato com os solos do tipo Latossolo vermelho amarelo é 

transicional. Sua gênese é resultante de processos pedogenéticos desenvolvidos a 

partir da unidade de Ardósia, que compõem o substrato rochoso desta região. 

Esta classe compreende solos minerais, residuais, não hidromórficos, 

altamente intemperizados. Os solos desta classe se desenvolvem em regiões 

planas a suavemente onduladas.  

Latossolo Vermelho-amarelo (LV) – Trata-se de solos minerais não 

hidromórficos. São solos de perfis profundos, residuais, fertilidade natural baixa e 

saturação por base variando de baixa a muito baixa. Distingue-se do latossolo 

vermelho escuro (LE) por apresentar menor teor de hematita. 

Do ponto de vista físico, a característica de destaque é a porosidade, 

proporcionada pelo alto grau de floculação das partículas de argila promovido pelo 

elevado teor de óxidos de ferro e alumínio presentes. Esta característica confere 

ao solo um alto poder de recarga. Essa área aonde ocorre essa formação, foi 

indicada no estudo como área destinada ao reflorestamento com vistas a 

manutenção das suas características originais. 
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Cambissolo – Os cambissolos e cambissolos litólicos correspondem a solos 

não hidromórficos. Na área do empreendimento estes solos apresentam texturas 

silto-arenosa contendo caracteristicamente fases cascalhentas e/ou pedregosas. 

Os leitos dos córregos associados a este solo são leitos rochosos, muitas vezes 

formando-se calhas que chegam a atingir 10m de profundidade podendo ocorrer 

também exposições do substrato (fase rochosa ou rochosidade). Estes solos 

representam cerca de 10-15% da área em estudo. 

7.3.2. Meio Biótico 

7.3.2.1. Flora 

A vegetação original, correspondente ao cerrado, encontra-se muito 

degradada. Apesar desta situação, sua preservação e manutenção até a ocupação 

total do solo urbano, torna-se importante na contenção de processos erosivos. O 

cerrado constitui um bioma (savana) que abriga um rico patrimônio de recursos 

naturais renováveis adaptados às condições climáticas, edáficas e píricas que 

caracterizam a sua existência. Em função de sua exploração como colônias 

agrícolas, as áreas em pauta sofreram alterações profundas na sua cobertura 

natural original, existindo poucos remanescentes de vegetação nativa nas 

chácaras agora parceladas.  

O diagnóstico da flora em Cana do Reino foram feito através de consultas a 

livros especializados, interpretação de imagens de satélite, analise de fotografias 

aéreas e incursões em campo. 

Os critérios usados na classificação das diferentes formas de vegetação 

são baseados na estrutura e nas formas de crescimento das plantas. As formações 

do Cerrado, assim, podem ser agrupadas em formações florestais (mata ciliar, 

mata de galeria, mata seca e cerradão), formações savânicas (cerrado sentido 

restrito, parque de cerrado, palmeiral e vereda) e formações campestres (campo 

sujo, campo rupestre e campo limpo), totalizando onze tipos principais que podem 

ter subtipos dependendo do ambiente em que ocorrem e da composição florística. 
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Na área em questão são encontradas diversas fitofisionomias 

características do Bioma Cerrado, como cerrado campo sujo, campo limpo, 

cerrado sensu stricto e mata de galeria.  

Cerrado Campo Sujo 
As espécies freqüentemente identificadas nesse tipo de cerrado são: 

Aegiphila lhotzkiana (Milho de grilo), Annona crassiflora(Araticum), Byrsonima 

coccolobifolia (Murici rosa), Byrsonima verbascifolia(Muricizão), Caryocar 

brasiliense(Pequi), Dalbergia miscolobium (Jacarandá do cerrado), Enterolobium 

gummiferum (Orelha de macaco), Hymenaea stigonocarpa (Jatobá do cerrado), 

Lafoensia pacari (Pacari), Machaerium opacum (Jacarandá cascudo), Pterodon 

emarginatus (Sucupira branca), Stryphnodendron adstringens (Barbatimão), 

Vochysia thyrsoidea (Gomeira), Vochysia elliptica(Pau-doce), Schefflera 

macrocarpa (Mandiocão do cerrado). 

Cerrado Campo Limpo 

As áreas de Campo Limpo apresentam espécies herbáceas ornamentais 

como por exemplo: Rhynchospora speciosa (estrelona), Paepalanthus elongathus 

(palipalã-do-brejo), Lagenocarpus rigidus (capim-arroz), Lavoisiera bergii 

(pinheirinho-roxo) e Xyris paradisiaca (pirecão). 

cerrado sensu stricto 

Entre as espécies mais comuns nessa fisionomia vegetal, destacam-se: o 

Araticum (Annona crassiflora), a Sucupira Preta (Bowdichia virgilioides), o Pequi 

(Caryocar brasiliense), o Jatobá do Cerrado (Hymenaea stigonocarpa), os Paus 

Terras (Qualea spp.), Ipês (Tabebuia spp.), o Jacarandá (Dalbergia miscolobium), 

entre outras. 

Essa fitofisionomia é resistente a ocorrência de incêndios − fenômeno 

freqüente nos Cerrados − por possuir espécies que possuem características 

morfológicas adaptadas a esse tipo de evento. 

Mata de Galeria 

Apresenta longos trechos com topografia bastante plana e possui 

drenagem deficiente. Entre as espécies mais comuns, destacam-se: o Cedro 

(Cedrela odorata), a Pindaíba Preta (Xylopia emarginata), a Canela (Ocotea 
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aciphylla) e a Virola (Virola urbaniana), Oiti (Licania apetala), a Pata de Vaca 

(Bauhinia rufa), o Pau de Tucano (Vochysia tucanorum) e a Pindaíba (Xylopia 

sericea). 

As Matas de Galeria contêm espécies típicas da Floresta Amazônica, da 

Mata Atlântica e da Floresta Meridional. São faixas florestais tropicais úmidas em 

meio à vegetação do bioma Cerrado e que funcionam como importantes 

repositórios de biodiversidade ao servirem como corredores para fauna silvestre, 

pois fornecem água, alimentos e abrigo para os animais que as visitam 

rotineiramente. 

Os processos erosivos nos solos de Mata de Galeria são contidos pela 

presença da vegetação nativa e da serrapilheira. Uma camada radicular superficial 

se concentra entre os primeiros 30 (trinta) e 50 cm (cinqüenta centímetros) e 

estrutura o solo.  

7.3.2.2. Fauna 

A metodologia utilizada neste diagnóstico ambiental foi proposta por 

Sobrevilla & Bath (1992), sendo conhecida como Avaliação Ecológica Rápida 

(RAP). Todo levantamento faunístico foi feito sob a licença número 12 de 2006 

GEREX/IBAMA.  

Herpetofauna 

Os anfíbios e os répteis foram observados e/ou coletados através de visitas 

diurnas e noturnas em pontos distintos. Quando fora de seu período de atividade 

(ex. vocalização e termorregulação), estes animais foram buscados ativamente em 

seus locais de abrigo (ex. troncos caídos, cupinzeiros e sob rochas). As 

observações noturnas foram realizadas utilizando-se lanternas de luz branca. A 

Figura 70 abaixo, mostra os pontos aonde foram realizadas as amostragens. 
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Figura 70 - Imagem da área de estudo indicando as áreas de coleta utilizadas para a 
herpetofauna. 

A identificação dos animais adultos foi realizada segundo bibliografia 

especializada e por comparação com indivíduos depositados em coleções, 

principalmente na Coleção Herpetológica da Universidade de Brasília. 

Por fim, entrevistou-se os moradores da região quanto a observação de 

espécies de anfíbios, quelônios, serpentes, lagartos e jacarés, de encontro comum 

ou ocasional, bem como os locais e os períodos onde os encontros ocorreram.  

Foram identificadas 10 espécies de répteis (sendo 3 espécies de lagartos, 2 

de cágados e 6 de serpentes) e 7 espécies de anfíbios ao longo de 45 dias de 

amostragem. Considerando o esforço amostral, período de execução 

(Dezembro/2005 e Janeiro/2006). É possível, que a fauna de lagartos e cobras 

tenha sofrido um grande declínio com a pressão antrópica, selecionando somente 

as espécies mais adaptáveis e generalistas. A destruição de abrigos, como 

cupinzeiros, e remoção de troncos e vegetação, bem como a presença de animais 

de estimação, como gatos, galinhas e cachorros, promovem a extinção de 

populações locais. 
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A lista de ocorrência das espécies representantes da herpetofauna na área 

Cana do Reino encontra-se no anexo I (Tabelas da Fauna) . 

Avifauna 

Foram realizados levantamentos de campo durante a estação seca (entre 

29 de agosto e 2 de setembro de 2005) e estação chuvosa (entre 19 de dezembro 

de 2005 e 19 de janeiro de 2006), espacializados conforme a Figura 71. Os 

métodos utilizados consistiram de observações diretas com o auxílio de binóculos, 

reconhecimento auditivo, e gravação de vocalizações, além de alguns registros 

fotográficos (Bibby et al. 1992, Develey 2003). A técnica do “play-back” também foi 

utilizada no intuito de se identificar espécies presentes nas áreas, bem como 

gravações para posterior identificação comparativas com bancos de cantos de 

aves. 

 

Figura 71 - Imagem da área estudada e os pontos de amostragem para o levantamento de 
aves (de 1 a 17). A – Vicente Pires; B – Colônia Agrícola Cana do Reino e Flona; C – 
Jóquei Clube de Brasília; D – Águas Claras; E – Parque Nacional de Brasília. 

As observações foram realizadas no período da manhã entre 6:00 e 11:00h. 

e no período da tarde compreendido de 16:00 às 18:00h. Foram realizados, ainda 

ao longo do trabalho, censos noturnos para identificação de espécies de corujas, 
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urutaus e bacuraus, através de auxílio de lanternas e gravadores. Para cada 

espécie identificada foram anotados o tipo de registro (visual e/ou auditivo) e o 

habitat ao qual se encontrava associada (mata de galeria, cerrado, brejo, etc). 

Para verificar o grau de dependência das espécies de aves do DF a 

ambientes florestais, foram utilizadas as categorias de Silva (1995): 1- 

independentes; 2- semidependentes; 3- dependentes.  

Foram listadas 83 espécies em Cana do Reino. Destas, 8 espécies são 

endêmicas e 17 estão ameaçadas de extinção. No local, dentre as espécies 

observadas, 73,5% possuem hábitos campestres, 22,9% florestal, 12% aquáticas e 

2,4% ocorrem em regiões antropizadas. A lista de ocorrência das espécies 

representantes da avifauna na área Cana do Reino está apresentada no anexo I 

(Tabelas da Fauna). 

Mastofauna 

O levantamento da mastofauna foi realizado através de entrevistas, rondas, 

levantamento de dados secundários e capturas (licença nº 012/06 GEREX/IBAMA) 

e os pontos amostrados estão espacializados na Figura 72. 
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Figura 72 - Área da Poligonal de Vicente Pires. Pontos M1 a M4 - amostras em matas para 
mamíferos voadores; P1 a P5 - amostras para pequenos mamíferos tanto em áreas de 
mata como em áreas de cerrado. 

Os animais capturados foram identificados, sexados, medidos e 

individualizados através de marcação numérica. 

Foram registrados a presença do marsupial Didelphis albiventris (saruê) 

(Gurgel-Gonçalves et al., 2004) e há registros dos roedores Bolomys lasiurus (rato 

do mato), Oecomys bicolor (rato do mato), Calomys expulsus (rato do mato), 

Calomys tener (rato do mato), Oligoryzomys sp. (rato do mato) e Thalpomys sp. 

(rato do mato) (dados não publicados; Rodrigo Gurgel-Gonçalves comunicação 

pessoal) na área em estudo. 

Por meio de entrevistas realizadas obteve-se o registro de Dasyprocta sp 

(cutia), Cavia aperea (preá), Gracilinanus agilis (Catita), Cerdocyon thous 

(Cachorro-do-mato), Tapirus terrestris (anta) e Euphractus sexcinctus (tatu-

peludo); porém não foram encontrados indícios que comprovassem a presença 

destas espécies na área. 

Obteve-se registro de Callithrix penicillata (mico-estrela), Hydrochoerus 

hydrochoeris (capivara), Cebus apella (macaco-prego), Mazama sp. (veado) e 

Didelphis albiventris (saruê) através de observação direta. 

Foi observada a presença de animais domésticos na Colônia Agrícola Cana 

do Reino. Além dos efeitos devidos da presença física da criação de animais 

próximos aos fragmentos, deve-se considerar também os agentes contaminantes 

(estreptococos, coliformes fecais e outros) presentes nas fezes carreadas para os 

cursos de água, podendo contaminar outros animais, alimentos e o próprio homem 

(Fiszon et al. 2003).  

CCoonncclluussããoo  

Os estudos ambientais realizados na área Cana do Reino (Diagnóstico 

ambiental) não apontaram restrições, com exceção das áreas de preservação 

permanente, para realocação da população que hoje ocupa áreas de preservação 

permanente de Vicente Pires para a Colônia Agrícola Cana do Reino. O estudo 

ambiental assumiu como premissa: a) as Áreas de Preservação Permanente b) as 
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exigências legais relativas à ocupação e parcelamento das áreas que margeiam as 

APP`s; c) desconstituição das edificações que ocupam as áreas de APP`s; d) 

declividade máxima admitida para as Unidade de Conservação de uso sustentável 

definido nas Normas de Edificação, Uso e Gabarito; e) atendimento aos requisitos 

mínimos previstos na Lei n 6.766/79; f) proposta de formação dos corredores 

ecológicos entre unidade de conservação federais e distritais. 

Para tanto, é imprescindível que o atendimento às condicionantes 

ambientais seja cumprido de forma concisa pelo projeto urbanístico e que seja 

adequado e planejado segundo às restrições físico-ambientais e a existência das 

Áreas de Preservação Permanente, conforme o Item II do § 2o   da Lei N°. 4.771, 

de 15 de Setembro de 1965, que define as Áreas de Preservação Permanente – 

APP como áreas protegidas nos termos da lei cobertas ou não por vegetação 

nativa com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

8. IMPACTOS AMBIENTAIS 

Um dos objetivos do planejamento é promover o bem estar da população, 

ao mesmo tempo em que visa preservar o meio ambiente na medida em que este 

está associado à qualidade de vida. No entanto, sabe-se que a ocupação, ou seja, 

a distribuição dos usos do solo resulta em modificações no meio natural. 

O prognóstico sobre a evolução do meio ambiente na área em estudo e na 

sua região de influência considera o empreendimento expresso pelo projeto 

urbanístico. 

Por se tratar de um empreendimento para implantação de um setor 

habitacional, a avaliação ambiental exige a adoção de uma metodologia que 

verifique os impactos dessa atividade sobre o meio ambiente e atenda ao que 

prescreve a legislação ambiental. Essa metodologia cria a possibilidade de 

confrontar alternativas ao plano urbanístico proposto. 

Nesse processo, estabeleceu-se a construção de três cenários cuja 

confrontação permite avaliar o empreendimento pelo método comparativo: 
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o Primeiro Cenário: Continuidade da tendência atual de ocupação e 

uso do solo na área em estudo 

o Segundo Cenário: Desconstituição de todas as edificações com 

interferências em APP - constitui na análise do empreendimento 

conforme proposto pela legislação específica. 

o Terceiro Cenário: Reordenamento urbanístico na área, com 

subdivisão em sub-cenários -. 

As considerações adotadas para o estudo de cenários de uso e ocupação 

do solo no Setor Habitacional Vicente Pires são: 

• O art. 255 da Constituição Federal, explicitando que todos têm o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à 

sadia qualidade de vida, e o dever incumbido à coletividade e ao 

Poder Público de protegê-lo para as presentes e futuras gerações. 

• A Lei nº 4.771, de 15/09/1965, que instituiu o Novo Código Florestal 

Brasileiro. No seu Artigo 2º, o Código Florestal define preservação 

permanente como as florestas e demais formas de vegetação 

natural. 

• Neste estudo foram consideradas as seguintes Áreas de 

Preservação Permanente (APP): 

• Nascente: ponto de surgência de água identificada em campo, 

sendo nascente primária aquela localizada na cabeceira do curso 

d´água,  nascente secundária aquela localizada em pontos isolados, 

com certa influência antrópica e não associadas ao curso d´água e 

nascente antropizada aquela descaracterizada atualmente. 

o Curso d´água: canal topográfico por onde flui água. 

o  Vereda: espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou 

cabeceiras de cursos d’água, onde há ocorrência de solos 

hidromórficos; são formações vegetais ribeirinhas associadas ao 

bioma do Cerrado que agem como corredores ecológicos, sendo 

ambientes extremamente frágeis e que servem de sustento à fauna 

e a flora. Desempenham papel essencial por serem repositários 

naturais de água.  
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• A Lei nº 6.766, de 19/12/1979, que dispõe sobre o parcelamento do 

solo urbano. 

• As Resoluções do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) 

nos 302 e 303, de 20/03/2002, as quais dispõem sobre Áreas de 

Preservação Permanente de reservatórios artificiais e parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente, 

respectivamente. 

• A Resolução CONAMA nº 369, de 28/03/2006, que dispõe sobre 

casos excepcionais para possibilitar a intervenção ou a supressão 

de vegetação em Área de Preservação Permanente pelo órgão 

ambiental competente. O objetivo dessa Resolução foi autorizar a 

implantação de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade 

pública ou interesse social, ou para a realização de ações 

consideradas eventuais e de baixo impacto ambiental. 

• A Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/2005, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

• O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 02/2007 firmado 

entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o 

Governo do Distrito Federal para ajustar os procedimentos de 

regularização dos parcelamentos de solo para fins urbanos 

implantados de forma irregular no território do Distrito Federal, e as 

medidas de fiscalização e repressão destinadas a coibir a grilagem 

de terras e a ocupação desordenada do solo no Distrito Federal. As 

principais informações obtidas deste TAC são aquelas referentes às 

considerações 29, 32, 33 e 43. 

8.1. CENÁRIO 1 – Continuidade da tendência atual de 
ocupação e uso do solo na área em estudo 

Considera a hipótese de não realização do empreendimento com o 

estancamento das iniciativas governamentais no sentido da regularização fundiária 

e da implementação de melhoria das condições urbanas da área do 

empreendimento. Este cenário contempla a continuidade da tendência atual de uso 

e ocupação do solo do Setor Habitacional, com a existência de lotes e edificações 

construídas em APP e áreas de riscos de inundações, deslizamentos de terra, etc. 
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A continuidade da tendência atual de ocupação urbana no Setor 

Habitacional Vicente Pires considera a incapacidade de reorganização urbanística 

na área, com a carência de áreas para a instalação de equipamentos públicos 

comunitários, para a construção do sistema de drenagem pluvial (inclusive as 

bacias de detenção) e para a melhoria do sistema viário local.  

Neste cenário há grande probabilidade de incremento do processo de 

adensamento populacional e das densidades arquitetônicas, principalmente em 

áreas próximas ao centro de Taguatinga e nos locais de maior acessibilidade, sem 

qualquer planejamento que considere às condicionantes ambientais e urbanísticas. 

Evidentemente que nesse contexto pode-se prever o avanço da ocupação urbana 

sobre os remanescentes da paisagem pré-existente na bacia dos córregos 

Samambaia e Vicente Pires, com graves repercussões no lago do Paranoá. Esse 

cenário considera a infração da legislação ambiental, com a ocupação de áreas de 

APP e a presença de moradias em áreas com declividade superior a 30%, sem 

qualquer restrição (Lei 6.766/79). 

Provavelmente, as chácaras restantes seriam parceladas em lotes 

residenciais e se intensificaria a proliferação de edificações em altura, em diversos 

números de pavimentos.  

Com o adensamento populacional as demandas por equipamentos 

coletivos e serviços públicos, hoje não são oferecidos à população, cresceriam e 

geriam a elevação dos custos sociais para o conjunto da população.  

Por último pode-se supor que a manutenção da atual ocupação urbana à 

margem da Lei, situação representada pela irregularidade fundiária, geraria 

aumento das condições de insegurança patrimonial no seio das famílias 

residentes, provocando tensões sociais que poderiam ser evitadas.  

8.2. CENÁRIO 2 - Desconstituição de todas as edificações 
com interferências em APP 

Considera a continuidade das iniciativas governamentais, no sentido da 

regularização fundiária e da implementação de melhorias urbana na área do 

empreendimento, – orientada por uma radical interpretação e aplicação das 

legislações ambientais e urbanísticas, tanto de nível Federal como local. 
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Esse cenário contempla a desconstituição de lotes e a remoção de todas as 

edificações com interferência em APP. É uma situação que objetiva conservar, na 

sua forma mais restrita, as áreas de preservação permanente no Setor 

Habitacional Vicante Pires. As demolições e remoções de edificações presentes 

em APP foram estimadas para ocorrer em um período de 3 anos consecutivos, 

com início no ano “2”. 

No mesmo sentido a Lei Federal Nº 6.766 veda o parcelamento do solo 

para fins urbanos de terrenos com declividade igual ou superior a 30%, limite que 

inviabilizaria a manutenção de significativo percentual de casas existentes ao longo 

do córrego Samambaia e na Vila São José.  

Do ponto de vista da legislação urbanística, em especial da Lei Federal Nº 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, só seria permitido o parcelamento do solo para 

fins urbanos de áreas consideradas pela legislação local como zonas urbanas ou 

de expansão urbana.  

Neste cenário apenas pequenos trechos de ocupação urbana seriam 

mantidos, uma grande porção da atual ocupação urbana e todas as suas 

habitações teriam que ser demolidas de modo a serem convertidas em áreas 

destinadas às atividades rurais ou recuperadas em mantidas como área de 

preservação permanente.  

Evidentemente que, do ponto de vista exclusivamente ambiental, os 

benefícios seriam muitos, entretanto, as repercussões e graves transtornos sociais 

decorrentes da remoção do conjunto da população afetada para outro sitio seriam 

incomensuráveis, sem contar com as perdas econômicas representadas pela 

demolição do patrimônio imobiliário acumulado, cujos valores seriam vultosos. 

Neste cenário serão removidos 1257 lotes situados em áreas de nascentes, 

córregos e veredas e área com declividade superior a 30% (vide Mapa de 

Remoção – Cenário 2) 

8.3. CENÁRIO 3 - Reordenamento urbanístico na área 

Considera a continuidade das iniciativas governamentais, no sentido da 

regularização fundiária e da implementação de melhorias urbanas na área do 

empreendimento. Como diferencial do cenário anterior, considera que é irreversível 
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o atual estágio de consolidação urbana da área do empreendimento e toma como 

premissa que é possível conciliá-lo com o espírito da legislação incidente através 

de criteriosas intervenções que visem preservar os recursos naturais existentes e 

recuperar parte deles, sem provocar indesejáveis situações de comoção social. 

Este cenário contempla a reorganização urbanística no Setor Habitacional 

em estudo, tendo as seguintes premissas: 

o Desconstituição da fração de lotes com interferências em APP; 

o Desconstituição de lotes com área inferior a 125m2, após a retirada da 

fração com interferência em APP; 

o Excetuando-se as moradias, a remoção de edificações com interferências 

em APP (canil, garagem, piscina e etc.); 

o Remoção de moradias com base em subdivisão de cenários; 

o Permanência de moradias em áreas de APP descaracterizadas, adotando-

se monitoramento ambiental. 

o  Transferência da população removida para a área a ser parcelada no Cana 

do Reino; 

8.3.1. Cenário 3.1 

Esta alternativa considera o planejamento do uso e da ocupação do solo no 

Setor Habitacional fundamentado na legislação existente, bem como no Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) nº 002/2007. Assim, tem-se a remoção de todas as 

edificações em APP (nascentes principais e secundárias, faixa marginal de curso 

d’água e vereda), excetuando-se as edificações caracterizadas como de interesse 

social, sem riscos de inundações, corrida de lama, movimentos de massa rochosa 

e outras. 

Este cenário possui as seguintes premissas: 

• Desconstituição das moradias na faixa marginal dos cursos d’água 

superficiais; 

• Desconstituição das moradias em nascentes primárias e secundárias; 

• Desconstituição das moradias em veredas; 

• Manutenção das áreas de interesse social; 

• Desconstituição de lotes com área inferior a 125m2, após a retirada da 

fração com interferência com APP; 
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8.3.2. Cenário 3.2 

Considerando neste estudo a nascente primária como afloramento 

confirmado em campo e próxima a APP do córrego, apresentando muitas vezes 

conexão com o mesmo, e nascente secundária como afloramento confirmado em 

campo sem conexão com o córrego. Foram adotadas as seguintes premissas para 

este cenário: 

• Desconstituição das moradias na faixa marginal dos cursos d’água 

superficiais, principalmente nas seções indicadas na drenagem pluvial 

número 4, 9 e 10 no córrego Vicente Pires e na seção 13 do córrego 

Samambaia. Essas seções foram indicadas no estudo de capacidade 

suporte como áreas com elevado risco de inundação. 

• Desconstituição das moradias em nascentes primárias; 

• Manutenção das moradias em veredas, desde que realizado o 

monitoramento apresentado no tópico posterior;  

• Manutenção das moradias em nascentes secundárias, desde que realizado 

o monitoramento apresentado no tópico posterior; 

• Manutanção de moradias em nascentes muito antropizadas e por isso 

mascaradas em campo. 

• Proibição de novas edificações nas áreas de APP, incluindo as nascentes 

secundárias e veredas; 

• Manutenção de APP nas áreas de interesse social, desde que não ofereça 

riscos ambientais; 

• Desconstituição de lotes com área inferior a 125m2, após a retirada da 

fração com interferência com APP; 

• Monitoramento sistemático, no que concerne ao risco geotécnico e de 

contaminação do lençol, das áreas ocupadas em veredas antropizadas e 

nascentes secundárias (sem conexão com o córrego). 

• Manutenção dos lotes com declividade superior a 30%, após laudo 

geotécnico específico. 

A priorização da remoção das moradias em APP caracteriza-se como: 

• 1ª Etapa – Remoção das construções em um prazo máximo de um ano 

após a emissão da Licença de Implantação para o Setor Habitacional. 

o remoção das moradias ao longo das faixas marginais dos 

córregos Vicente Pires e Samambaia, 
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o remoção das moradias nas nascentes primárias com 

continuidade com o córrego 

o Desconstituição dos lotes com menos de 125 m2, após retirada 

da interferência com APP. 

• 2ª Etapa – Remoção das construções em um prazo máximo de três 

anos após a emissão da Licença de Implantação para o Setor 

Habitacional. 

o remoção parcial ou completa das moradias presentes nas 

veredas e nascentes secundárias, após uma análise 

fundamentada no Monitoramento Sistemático de 36 meses. 

Após a confrontação das APP utilizando-se os cenários acima, constatou-

se que algumas moradias apresentavam pequenas porcentagens com 

interferências em APP. Porém, adotar critérios para remoção ou não de moradias 

com base em porcentagem da edificação em APP, além de confrontar a legislação, 

pode gerar graves problemas sociais, devido as grandes diferenças de áreas 

construídas nos lotes do SHVP. Podemos citar como exemplo moradias com 

pequena interferência em APP, com mais de 800 m2 de área construída e com 

menos de 100 m2 de área construída. Atribuir, assim, intervenções diferenciadas 

com base em porcentagens destas áreas com interferência em APP, podem gerar 

grandes divergências, uma vez que a porcentagem de ocupação em APP de áreas 

tão diferentes geram grandes diferenças quando observada a área construídas. 

Sendo assim, e considerando as diversas variáveis já impostas no cenário 3, 

adotou-se como critério a remoção de qualquer porcentagem de interferência em 

moradias ou edificações com APP. 

Salienta-se que algumas moradias (tabela de APP em anexo) apresentam 

pequenas áreas construídas em APP, cabendo ao poder público, por meio de um 

ajuste no TAC (respaldo legal), tomar medidas específicas sobre essas situações, 

considerando a permanência ou não destas moradias. 

A área de preservação permanente do córrego Vicente Pires não atingiu 

nenhuma residência. Apesar do monitoramento ser praticado em toda a área de 

Vereda, a APP do córrego será integralmente preservada. 

Neste cenário, as demolições e remoções de edificações presentes em 

APP foram estimadas para ocorrer em um período de 3 anos consecutivos, com 

início no ano “2”. 
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As recuperações de áreas em APP foram estimadas para ocorrer em um 

período de 3 anos consecutivos, com início no ano “2”, concomitantemente com o 

serviço de demolição e remoção das edificações. 

As compensações florestal e ambiental foram estimadas para serem 

implementadas em um período de 05 anos consecutivos, a partir do ano “2”. 

8.3.3. Contextualização dos cenários 3.1 e 3.2 com relação as 
ocupações de moradia em Área de Preservação Permanente  

As ocupações em áreas de preservação permanente refletem alguns 

conflitos da tendência atual das grandes cidades. A conservação e preservação 

das áreas de preservação permanente (APP) é regulada por um conjunto de 

normas permeado por conflitos em função das diferentes restrições de uso 

impostas por legislações distintas ⎯ Código Florestal (1965), Resoluções 

CONAMA 302, 303 (2002) e regulamentações específicas de uso e ocupação do 

solo. O excesso de restrições impostas na legislação ambiental que regulamenta a 

proteção das APP, mostrou-se ineficaz no controle do uso do solo, principalmente 

em contextos urbanos, nos quais a dinâmica da paisagem é constante, 

ocasionando diversos conflitos. Tais conflitos ocorrem, por um lado, em 

conseqüência das novas funções recriadas para estes espaços pelas ocupações – 

decorrentes, por sua vez, de problemas sociais –, e, por outro lado, pela restrição 

legal – APPs – de áreas que não mais atendem ao objetivo preservacionista 

buscado pelo legislador . 

Buscou-se realizar uma análise comparativa de forma a harmonizar as 

demandas apresentadas acima. Tal realidade evidencia as dificuldades de 

entendimento sobre a necessidade de proteção e utilização adequada desses 

espaços, como também os entraves ao uso adequado das APPs causados pelo 

excesso de restrições legais impostas. 

Os órgãos ambientais têm enfrentado sérios problemas relativos a 

ocupações nas áreas das APP, em função dos impactos sócio-ambientais que 

comprometem drasticamente todo o ecossistema do qual ele é parte integrante.  

Apesar da existência das legislações protetoras de recursos naturais não 

se tem conseguido, efetivamente, evitar a degradação ambiental e reverter o 

processo de desqualificação do ambiente urbano. É nesse sentido que o presente 

estudo visa apresentar uma proposta razoável de ocupações em APP, levando em 

consideração as questões ambientais e socioeconômicas no Setor Habitacional. 
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A idéia de monitoramento na área em questão se mostrou efetiva, uma 

vez que acompanhará o ambiente como um todo e as ocupações locais, desde 

que não apresentem riscos geotécnicos e ambientais. 

No presente estudo, apesar do cenário 3.1, do ponto de vista legal ser o 

ideal, em virtude do TAC firmado, o cenário 3.2 é tido como o mais viável, levando 

em consideração que o Setor Habitacional Vicente Pires já esta em processo 

avançado de ocupação, com forte consolidação, inclusive em algumas áreas de 

APP. Tal cenário ponderou os custos sócio-econômicos, os conflitos sociais, os 

custos para remoção de edificações com interferência em APP, além de 

contemplar as questões ambientais como monitoramentos e medidas que visem 

desestimular as ocupações em APP. 

No cenário 3.2, está previsto o monitoramento de três anos em que será 

verificada a possibilidade de permanência das edificações em veredas e nascentes 

secundárias confirmadas. Após uma avaliação ambiental sobre a possibilidade 

destas ocupações permanecerem nestas APP muito antropizadas, os proprietários 

deverão arcar com os custos de todo monitoramento abaixo especificado, além da 

elaboração e execução de, no mínimo, três outros programas ambientais, já 

abordados neste documento, como educação ambiental para toda a comunidade, 

a elaboração e execução do PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas) 

das matas de galeria antropizadas e que estiverem mais próximas a suas 

residências e canalização de nascentes secundárias para o leito do córrego 

próximo. Essas medidas além de tentar rever o quadro ambiental atual, oneram os 

ocupantes de áreas de preservação permanente, contendo novas ocupações 

nestas áreas. Salienta-se que os lotes vazios nestas áreas não poderão ser 

construídos. 

Do contrário, aquelas ocupações potencialmente degradadoras do ponto 

de vista ambiental e que apresentam riscos geotécnicos, serão realocadas para 

área denominada Cana do Reino destinadas à essas moradias.  

Os custos a serem aplicados relacionados à elaboração e execução dos 

programas e projetos acima mencionados, deverão constar como condicionante de 

licença, sendo que as especificações destes projetos deverão ser elaboradas em 

uma prazo não superior a 6 meses, para que o início da execução ocorra de forma 

acelerada.  
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9. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Por influência dos conceitos estabelecidos pela Teoria Geral dos Sistemas, 

tem sido reconhecido uma concepção mais abrangente da definição de ambiente 

que enfatiza o caráter sistêmico e interdisciplinar como requer a sua abordagem  e 

os fenômenos de inter-relações e interdependência que envolvem esta questão. 

A legislação ambiental brasileira (Lei nº. 6.938/81) define meio ambiente 

como: "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"  

Assim, tem sido dado ênfase em definições tais como: 

"Meio Ambiente é o conjunto dos elementos físico-químicos, ecossistemas 

naturais e sociais em que se insere o homem, individual e socialmente, num 

processo de interação que atenda ao desenvolvimento das atividades humanas, a 

preservação dos recursos naturais e das características essenciais do entorno, 

dentro de padrões de qualidade definidos" (Coimbra, 1985). 

Da mesma forma que o conceito de meio ambiente é indispensável no 

desenvolvimento de uma avaliação ambiental, torna-se, também, importante definir 

o significado de impacto ambiental.  

A literatura especializada utiliza o conceito de impacto ambiental para 

referir-se às alterações no ambiente, em termos de juízo de valor, da magnitude e 

importância dos efeitos ambientais. Desta forma, considera-se impacto ambiental 

como “as alterações significativas, benéficas ou adversas, produzidas no ambiente 

natural e sócio-econômico, resultante das atividades humanas.” (Moreira, 1986, 

Bitar & Filho,1990; FEEMA, 1988) 

A legislação nacional do meio ambiente (Resolução CONAMA nº. 01/86) 

considera impacto ambiental como "qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente afetem:  

i -  a saúde, a segurança e o bem estar da população; 

ii - as atividades sociais e econômicas; 
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iii -  a vida; 

iv - a qualidade dos recursos ambientais".  

Segundo Bolea (1984), o impacto ambiental de um projeto é "a diferença 

entre a situação do meio ambiente (natural e social) futuro modificado pela 

realização do projeto e a situação do meio ambiente futuro tal como teria evoluído 

sem o projeto". 

A dificuldade de espelhar a complexidade da dinâmica ambiental numa 

simples definição faz com que, via de regra, todas as definições adquiram um certo 

caráter reducionista e estático (Magrini,1992). A autora acrescenta, ainda, que a 

principal dificuldade que pode ser encontrada na definição de impacto ambiental, 

consiste na própria delimitação do impacto já que o mesmo se propaga 

espacialmente e temporalmente. Outra grande dificuldade reside nas deficiências 

instrumentais e metodológicas para predizer as respostas dos ecossistemas às 

atividades humanas. Esta questão torna-se ainda mais crítica quando se trata da 

dimensão social. 

Os impactos ambientais na área estudada podem ser individualizados em 

duas categorias: impactos já existentes e aqueles que serão causados ou 

potencialmente podem ser desenvolvidos pela implantação do empreendimento. 

Tanto um tipo quanto o outro, podem ser enquadrados como um impacto negativo, 

ou seja, quando resultam em uma alteração prejudicial ao meio ambiente ou como 

impacto positivo, quando resultam em uma melhoria nos indicadores ambientais. 

É importante que todos os possíveis impactos sejam elencados para que 

possam ser analisados de forma individual, traçando-se um quadro real dos futuros 

riscos, com a continuidade da ocupação do Setor Habitacional Vicente Pires. A 

definição e caracterização dos impactos são importantes, pois sua análise poderá 

direcionar a distribuição de novas construções do empreendimento, inclusive 

propondo alternativas que minimizem ou eliminem os impactos individuais e sua 

associação. 

Com o intuito de tornar mais fácil o entendimento dos diversos impactos 

ambientais abordados, optou-se por individualizar os impactos em impactos Pré-

existentes e os Impactos passiveis de serem gerados pelo emprendimento para 

cada aspecto ambiental levantantado. 
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9.1. IMPACTOS PRÉ EXISTENTES 

9.1.1. Impactos  Pré Existentes - Meio Físico 

• Aumento do escoamento superficial devido à 

impermeabilização de áreas e conseqüente aumento de 

volume de água pluvial; 

• Impermeabilização de áreas de recarga, principalmente na 

área da Colônia Agrícola Vicente Pires, onde predominam 

Latossolos Amarelo e Vermelho; 

• Assoreamento de grotas e nascentes por aterros 

irregulares, fato principalmente observado nas margens 

direita e esquerda do córrego Vicente Pires; 

• Erosão de solo em áreas expostas, com conseqüente 

assoreamento da planície de inundação das drenagens, 

fato iminente na colônia Agrícola Samambaia e nas 

margens do córrego Samambaia; 

• Erosão do fundo da drenagem receptora de águas pluviais 

ocasionada, principalmente, por lançamentos clandestinos 

de águas pluviais, sem critérios técnicos, de condomínios 

próximos às margens dos córregos Vicente Pires e 

Samambaia; 

• Modificação da qualidade química natural das águas das 

drenagens receptoras; 

• Mudança nos sistemas aqüíferos locais; 

• Contaminação de aqüíferos e rebaixamento regional dos 

seus níveis; 

• Movimento de terras; 

• Desmatamentos e remoção de cobertura vegetal local; 

• Aumento do volume de particulados na atmosfera com as 

obras de água e esgoto já iniciadas, novas pavimentações, 

e a continuidade da implantação do Setor; 

• Incremento na produção de lixo e contaminantes. 
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9.1.2. Impactos Pré Existentes - Meio Biótico 

9.1.2.1. Impactos sobre a Flora 

• Supressão da vegetação decorrente do processo de 

ocupação; 

• Descaracterização da paisagem original; 

• Perda de biodiversidade;  

• Aparecimento de espécies invasoras; 

• Introdução de espécies exóticas; 

• Afugentamento da fauna silvestre pela perda de habitat; 

• Redução do número de espécies e indivíduos vegetais; 

• Reduçao da infiltração de água no solo e, 

conseqüentemente, da recarga do lençol freático; 

• Rebaixamento do nível natural do lençol freático; 

• Aumento do escoamento superficial de águas pluviais, 

com possível surgimento de processos erosivos e de 

assoreamento; 

• Redução do consumo de gás carbônico e da produção de 

oxigênio; 

• Perda de sombreamento e aumento da insolação, 

elevando a temperatura ambiente;  

• Produçao de partículas em suspensão durante o período 

seco; 

9.1.2.2. Impactos sobre a Fauna 

De modo geral, a fauna local encontra-se influenciada negativamente pelos 

seguintes fatores: 

• Fragmentação e degradação de habitats; 

• Afugentamento da fauna silvestre pela perda de habitat; 

• Perda de biodiversidade; 

• Poluição de corpos d’água; 
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• Pressão da caça e captura ilegal de animais; 

• Introdução de espécies exóticas como cachorro, gato, 

aves domésticas e gado bovino, eqüino e suíno; 

• Escassez de recursos alimentares essenciais para 

manutenção das espécies nativas; 

• Alteração dos ecossitemas aquáticos. 

9.1.3. Impactos Pré Existentes - Meio Antrópico 

• Adensamento populacional na região que envolve Águas Claras, 

Guará, Taguatinga em número significativo, sobrecarregando os 

serviços existentes nesta região; 

• Desgastes da infra-estrutura viária existente pelo aumento na 

circulação de veículos; 

• Ausência de sistema de transporte público básico, o que exige da 

população, longos deslocamentos da residência até um ponto de 

ônibus mais próximo; 

• Endereçamento confuso, dificultando acesso aos locais procurados, 

seja para uma simples visita, ou casos emergências de socorro ou 

diligências; 

• Possibilidade de geração de empregos pela formação do comércio 

local, bem como na construção de residências; 

• Oferta de moradias. 

9.1.4. Impactos Pré Existentes - Infra-estrutura 

• Riscos sanitários para a população local devido a ausência de 

sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

• Ausência de sistema de drenagem pluvial, implicando no 

aceleramento de processos erosivos em vários locais do SHVP. 
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9.2. IMPACTOS PASSÍVEIS DE SEREM GERADOS PELO 
EMPREENDIMENTO 

Os instrumentos que visam identificar, avaliar e sumarizar os impactos de 

um determinado projeto ou programa são normalmente denominados de técnicas 

ou métodos de avaliação. 

Neste trabalho, em função da simplificação do processo de avaliação de 

impacto ambiental, será utilizado o enfoque qualitativo, particularmente a 

metodologia de matriz de interação. 

Essa metodologia consiste numa listagem bidimensional que relacionam as 

ações impactantes do projeto com os fatores ambientais. Entre as matrizes mais 

conhecidas, encontra-se a Matriz de Leopoldo elaborada em 1971 para o Serviço 

Geológico do Ministério do Interior dos Estados Unidos. Em sua concepção 

original, apresenta uma lista de 100 ações que se cruzam com 88 fatores 

ambientais. 

A matriz de Leopoldo utiliza os atributos e importância numa escala 

variável, conforme definição da equipe de avaliação. As principais vantagens e 

desvantagens desse método são apresentadas na Tabela 29

Tabela 29 - Vantagens e desvantagens do método. 
VANTAGENS DESVANTAGENS 

FACILIDADE DE APRESENTAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS. 

NÃO PERMITIR PROJEÇÕES NO TEMPO. 

UTILIZA-SE UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR. CAPACIDADE RESTRITA DE IDENTIFICAR AS 

INTER-RELAÇÕES ENTRE OS IMPACTOS 

INDIRETOS. 

COBRE ASPECTOS FÍSICOS, BIOLÓGICOS E 

SÓCIO-ECONÔMICOS PERMITINDO UMA 

VERIFICAÇÃO SISTEMÁTICA DO PROBLEMA. 

APRESENTA UMA ELEVADA SUBJETIVIDADE NA 

VALORIZAÇÃO DOS IMPACTOS, POIS EM SUA 

PRIMEIRA CONCEPÇÃO NÃO EXPLICA 

CLARAMENTE AS BASES DE CÁLCULO DAS 

ESCALAS DE PONTUAÇÃO DE IMPORTÂNCIA E DA 

MAGNITUDE. 

NECESSITA DE POUCOS DADOS PARA SUA 

ELABORAÇÃO. 

AS AÇÕES E ATRIBUTOS SÃO CONSIDERADOS 

MUTUAMENTE EXCLUSIVOS. 

REQUER BAIXO CUSTO PARA SUA APLICAÇÃO. - 
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VANTAGENS DESVANTAGENS 

ÚTIL PARA UMA RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO 

PRELIMINAR DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS. 

- 

Para identificação e avaliação dos impactos foram desenvolvidos os 

seguintes procedimentos básicos, combinando diversos métodos de análise com o 

levantamento de dados: 

• identificação das atividades a serem desenvolvidas no projeto, 

possivelmente geradoras de impacto; 

• identificação e seleção dos parâmetros ambientais (físicos, bióticos, 

culturais e sócio-econômicos) de maior relevância, apontados 

durante a fase de diagnóstico como passível de impactos; 

• identificação e descrição dos impactos gerados em cada fase e 

classificação dos mesmos quanto a sua natureza (positivo ou 

negativo, direto ou indireto, de médio ou longos prazos, temporário 

ou permanente, reversível ou irreversível) e quanto a sua magnitude 

(fraco, médio ou critico); 

A matriz de impacto adotada foi definida pela equipe técnica, que utilizou o 

critério de qualificação dos impactos a qual apresenta separadamente as 

conseqüências de cada um dos impactos apontados para cada componente 

ambiental (Tabela 30). 
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Tabela 30 – Matriz de Impacto Ambiental do Meio Físico, Biótico e Antrópico. 

MATRIZ DE IMPACTO 

IMPACTOS AMBIENTAIS NATUREZA
GRAU DE 

INCERTEZA 
ABRANGÊNCIA

TEMPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO MAGNITUDE REVERSIBILIDADE 

MEIO FÍSICO        

Aumento do volume de águas 

pluviais (escoamento superficial)
Negativo Certo Regional Longo Prazo Permanente Critico Irreversível 

Impermeabilização de áreas 

de recarga de aqüíferos. 
Negativo certo Local Médio Prazo Permanente Fraco Irreversível 

Contaminação das águas 

Subterrâneas. 
Negativo Provável Local Curto Prazo 

Permanente/ 

Temporário 
Fraco Reversível 

Movimentos de terra e  

desenvolvimento de áreas de  

empréstimo. 

Negativo Certo Local Curto Prazo Temporário Moderado Reversível 

Rebaixamento regional dos 

níveis dos aqüíferos. 
Negativo Provável Local Médio Prazo Temporário Fraco Reversível 

Erosão nas áreas ocupadas. Negativo Provável Local Médio Prazo Temporário Moderado Reversível 

Erosão do fundo da drenagem 

receptora de águas pluviais. 
Negativo Provável Regional Longo Prazo Permanente Moderado Irreversível 

Assoreamento da drenagem 

receptora dos efluentes tratados 

e das águas pluviais das bacias 

diretamente envolvidas. 

Negativo Provável Regional Médio Prazo Permanente Moderado Irreversível 

IMPACTOS AMBIENTAIS NATUREZA
GRAU DE 

INCERTEZA 
ABRANGÊNCIA

TEMPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO MAGNITUDE REVERSIBILIDADE 
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MATRIZ DE IMPACTO 

Contaminação da drenagem 

receptora dos efluentes tratados 

e das águas pluviais. 

Negativo Provável Regional Longo Prazo Permanente Fraco Reversível 

Aumento da produção de lixo 

Doméstico. 
Negativo Certo Local/Regional Curto Prazo Permanente Moderado Reversível 

Desmatamentos Negativo Certo Local Curto Prazo Permanente Critico Reversível 

Aumento da concentração de  

particulados na atmosfera. 
Negativo Certo Local Curto Prazo Temporário Fraco Reversível 

Assoreamento de Grotas e 

Nascentes. 
Negativo Certo Local Curto Prazo 

Temporários/ 

Permanente 
Critico 

Geralmente 

irreversível 

MEIO BIÓTICO        

Supressão da vegetação Negativo Certo Local Médio prazo Temporário Moderado Reversível 

Fragmentação da paisagem  Negativo Certo Local Médio prazo Temporário Moderado Reversível 

Perda de habitats Negativo Certo Local Médio prazo Temporário Moderado Reversível 

Redução da biodiversidade Negativo Certo Local/Regional Longo prazo Temporário Moderado Reversível 

Afugentamento da fauna Negativo Certo Regional Curto prazo Temporário Moderado Reversível 

Introdução e disseminação de 

espécies exóticas 
Negativo Certo Local Médio prazo Temporário Moderado Reversível 

Redução de predadores Negativo Certo Local Médio prazo Temporário Moderado Reversível 

IMPACTOS AMBIENTAIS NATUREZA
GRAU DE 

INCERTEZA 
ABRANGÊNCIA

TEMPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO MAGNITUDE REVERSIBILIDADE 

MEIO ANTRÓPICO        

Adensamento populacional Negativo Certo Regional Médio prazo Permanente Crítico Reversível 
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MATRIZ DE IMPACTO 

Geração de empregos Positivo Certo Regional Curto prazo Cíclico Moderado Reversível 

Especulação imobiliária Positivo Provável Local Longo prazo Cíclico Moderado Reversível 

Valorização dos imóveis Positivo Provável Local Longo prazo Cíclico Moderado Irreversível 

INFRA-ESTRUTURA        

Comprometimento da 

infra-estrutura viária devido ao 

aumento do tráfego 

Negativo Provável Regional Médio prazo Temporário Moderado Reversível 

Interdição e embargo 

das obras 
Negativo Provável Local Médio prazo Cíclico Critico Reversível 

Implantação de canteiros de 

obras 
Negativo Certo Local Médio prazo Cíclico Moderado Reversível 

Movimentação de veículos e 

máquinas 
Negativo Certo Local Médio prazo Cíclico Moderado Reversível 

Reversível 
Sobrecarregamento dos 

serviços públicos existentes  
Negativo Provável Regional Médio prazo Temporário Moderado 

 

 

 

 



 

9.2.1. Meio Físico. 

• Aumento do volume de descarga durante períodos de picos 

de escoamento  

• Erosão de solo em áreas expostas  

• Assoreamento da planície de inundação das drenagens 

receptoras  

• Modificação da qualidade química natural das águas  

• Contaminação de aqüíferos  

• Mudança nos sistemas aqüíferos locais  

• Movimento de terras  

• Desmatamentos e remoção de vegetação natural  

• Aumento do volume de particulados na atmosfera no período 

da implantação  

• Incremento na produção de lixo  

9.2.2. Impactos relacionados ao meio biótico 

9.2.2.1. Impactos sobre a flora 

IMPACTO CARACTERIZAÇÃO 

Redução da diversidade de espécies Em função da retirada da vegetação. 

Fragmentação da paisagem Em função da retirada da vegetação. 

Comprometimento da existência e 
multiplicação de espécies mais exigentes 

Devido à redução ou eliminação da 
vegetação de áreas nativas. 

Perda de madeira e de outros produtos 
vegetais 

Em função da retirada da vegetação, 
desperdicio e aproveitamento inadequado. 

Introdução de espécies exóticas Decorrente da revegetação de algumas 
áreas com caráter paisagistico. 

 

9.2.2.2. Impactos sobre a fauna 

Fauna Terrestre e Doméstica 
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IMPACTOS CARACTERIZAÇÃO 

Fragmentação e degradação de habitats Decorrente da ocupação humana, da 
urbanização e da alteração dos ambientes 
naturais, ou seja, da retirada da vegetação. 

Redução da diversidade de espécies Decorrente da contaminação dos córregos; 
da caça e captura ilegal de animais e da 

introdução de espécies exóticas. 

Aumento do nível populacional de animais 
carnívoros 

Decorrente da redução dos recursos 
alimentares, ou seja, das presas naturais 

desses animais.  

Aumento da competição por alimentos Decorrente da retirada da vegetação, da 
fragmentação dos habitats e da introdução 

de espécies exóticas.  

Transmissão de doenças de animais 
domésticos para animais silvestres  

Decorrente da fragmentação da vegetação e 
consequentemente do maior contato entre 

animais silvestres e domésticos.  

 

Fauna Aquática 

IMPACTOS CARACTERIZAÇÃO 

Redução da diversidade de espécies Decorrente do assoreamento e alteração da 
profundidade dos corregos; da construção 

de barramentos para captação de água 
interrompendo o curso natural do córrego; 
da contaminação das águas por esgotos e 

lixo; introdução de espécies exóticas. 

Alteração e redução da fonte de alimento  Em função da retirada da vegetação das 
margens dos córregos. 

Afugentamento de espécies Decorrente do aumento da temperatura da 
água, em função da retirada da vegetação 

Substituição de espécies que necessitam de 
maior oxigenacão por aquelas que 

requerem menos oxigênio 

Decorrente da construção de barramento, 
da diminuição da velocidade da água e da 

quantidade de oxigenio disponível.  

9.2.3. Impactos ambientais relacionados ao meio antrópico 
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IMPACTOS CARACTERIZAÇÃO 

Sobrecarregamento dos serviços públicos 
(escolas, hospitais, serviços, posto de 

saúde, etc) na região que envolve Águas 
Claras, Guará, Taguatinga 

Decorrente do adensamento populacional 
no setor. 

Possibilidade de aumento de acidentes de 
trânsito 

Decorrente doa umento populacional e do 
maior fluxo de carros. 

Desgaste da infra-estrutura viária existente Em função do aumento da circulaçõ de 
veículos. 

Dificuldade de acesso rápido a certos locais, 
principalmente, em casos emergenciais 

Em função do endereçamento confuso. 

Geração de empregos diretos e indiretos Decorrente da necessidade de mão-de-obra 
para as construções e de empregados para 
o atender o comércio local e para atender as 

residencias. 

Aumento da arrecadação de tributos Decorrente da possível regularização do 
setor, das cobranças de IPTU e de outras 

taxas. 

9.2.4. Impactos ambientais relacionados à infra-estrutura 

IMPACTOS CARACTERIZAÇÃO 

Sobre a infra-estrutura-viária  Decorrente da consolidação do Setor 
Habitacional Vicente Pires, do aumento do 
tráfego de veículos e da capacidade das 

rodovias DF-095 (EPCL) e DF-085 (EPTG). 

Paralização temporária das elevatórias de 
esgotos 

Em função da queda de energia ou mesmo 
algum defeito mecãnico. 

Melhoria da qualidade das unidades 
habitacionais; redução de lançamentos de 
efluentes não tratados nos cursos d´água,  

Decorrentes da implantação e operação dos 
sistemas: abastecimento de água, esgotos 

sanitário e drenagem pluvial. 

Eliminação de focos desenvolvimento de 
doenças; redução de incidência de doenças 

infecto-contagiosas e parasitas; melhoria 
dos indicadores de saúde, com redução nas 

internações hospitalares  

Decorrentes da implantação e operação dos 
sistemas: abastecimento de água, esgotos 
sanitário e drenagem pluvial) e da melhoria 

da qualidade de vida. 

 

10. MEDIDAS MITIGADORAS 

A avaliação dos impactos ambientais decorrentes da continuidade do 

processo de implantação e operação do Setor Habitacional Vicente Pires, incluindo 

áreas adjacentes, permitiu a definição de uma série de medidas que visam atenuar 

os efeitos negativos decorrentes do empreendimento. 

Para a melhoria da qualidade ambiental da área, onde se localiza o 

empreendimento, recomenda-se a efetiva adoção das medidas mitigadoras aqui 
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recomendadas, bem como a adoção de programas de monitoramento ambiental 

que ateste o cumprimento de todas as exigências e o funcionamento dos sistemas 

de controle ambiental vigentes. 

Na fase de instalação e ocupação final do Setor Habitacional, algumas 

medidas devem ser tomadas com o objetivo de minimizar a degradação do meio 

ambiente gerada, principalmente, durante a execução das obras de engenharia 

previstas e ocupação de APP por construções irregulares. 

10.1. Medidas mitigadoras - meio físico 
MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Realização de obras que envolvam 
movimentação de terra e retirada da 

vegetação, preferencialmente, no período 
da seca. 

Viabilização de uma planta urbanística que 
mantenha as áreas verdes entre as áreas a 

serem edificadadas. 

Implantação de sistema de coleta de 
resíduos. 

Utilização de bloquetes como pavimentação 
alternativa favorecendo a infiltração de água 

no solo. 

Disposição das águas pluviais em pontos 
adequados e com capacidade de suporte 

visando a redução da vazão de cada ponto. 

Monitoramento da disposição das águas 
servidas na rede de águas pluviais. 
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MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Instalação de dissipadores de energia 
próximos ao leito dos córregos Samambaia 

e Vicente Pires. 

Elaboração e implantação de sistema de 
recarga artificial para o setor. 

Utilização de recarga artificial de aquiferos 
em locais onde a permeabilidade do solo é 

mais alta. 

Conclusão do sistema interligação de 
tratamento de esgoto com a CAESB. 

Instalação de caixas de infiltração (caixas 
de brita ou areia) para induzir a recarga de 

águas da chuva . 

 

Evitar o lançamento de efluentes liquidos 
contaminados diretamente no solo e realizar 
o monitoramento da qualidade e quantidade 

da água subterrânea.  

Implantação de áreas verdes. 

 

Desativação dos poços tubulares presentes 
no setor, em função da ligação do sistema 
de abastecimento de água com a CAESB. 

Cuidados na implantação de novas obras. Tampar ou cimentar os poços e fossas. 

Estabilizar as laterais dos aterros.  

 

Estabilização do terreno com o plantio de 
espécies vegetais. 

Aspersão de água por caminhões pipa ao 
longo das vias de acessos; 

 

Urbanização do Setor Habitacional Vicente 
Pires e complementação da infra-estrutura. 

Localização de bota-foras (quando houver) 
em áreas planas e reutilização desse 

material como material de aterro. 

Manutenção da vegetação e revegetação 
das áreas com solo exposto. 

10.2. Medidas mitigadoras - meio biótico (Flora) 
MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Recuperação das matas de galeria e 
veredas ao longo dos córregos Vicente 

Pires e Samambaia. 

Plantio de espécies vegetais apropriadas 
nas áreas verdes. 

Recuperação da vegetação savânica 
situada ao norte da Colônia Agrícola Vicente 

Pires, no trecho situado acima da estrada 
Parque de Ceilândia (DF-095) - área de 

aproximadamente 80ha. 

Manutenção da vegetação, em no minimo, 
20% da área total de cada lote, visando 

mantê-la permeável. 

Recuperação da vegetação ciliar do córrego 
Cana do Reino. 

Distribuição de informativos à população 
que ocupa as áreas próximas a que estão 

sendo recuperadas.  
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MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Recuperação de parte da vegetação situada 
numa área ao sul das Colônias Agrícolas 

Vicente Pires e Samambaia, respeitando-se 
a faixa de 30m ao longo da rodovia EPTG. 

Instalaçaõ de placas educativas, 
principalmente, nas áreas que estão sendo 

recuperadas. 

Adequação das dimensões das Áreas de 
Preservação Permanente (APP), por meio 

do plantio de espécies nativas 

Atividades de educação ambiental visando 
conscientizar a população quanto à 

preservação das Áreas de Preservação 
Permanente e veredas. 

10.3. Medidas mitigadoras - meio biótico (Fauna) 
MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Conservação das Áreas de Preservação 
Permamente (APP) havendo, portanto, a 
necessidade da reitirada de edificações, 

casa e demais construções que se 
encontram nessas áreas  

Ação de educação ambiental junto aos 
moradores visando reduzir os prejuízos 
causados ao meio ambiente, em função 
dos amnimais domesticos criados soltos. 

Criação de uma unidade de conservação, já 
que nos campos e cerrado amostrados 

dentro da Colônia Agrícola Cana do Reino, 
área de influência da poligonal Vicente Pires 

e na mata de galeria do córrego Vicente 
Pires foram encontrados diversas espécies 

que só ocorrerm na área, globalmente 
ameaçadas ou em situação de ameaça no 

DF.  

Adoção de programa de monitoramento e 
controle dos animais domésticos para 

minimizar os impactos sobre os fragmentos 
da região. 

 

Recuperação das áreas degradadas visando 
atrair as espécies de animais que se fugiram 

da área. 

Proibição da criação de animais 
domésticos soltos na área urbana de 
Vicente Pires, assim como dentro das 

chácaras que permitam o acesso direto ou 
indireto dos animais nas matas de galeria 

ou no cerrado.  

Arborização da poligonal do Setor 
Habitacional Vicente Pires . 

Adoção de programas de imunização dos 
animais domésticos para controle das 
doenças mais frequentes como ações 

anuais de vacinação contra raiva, 
leptospirose, parvovirose, etc e ações 

semestrais de vermifugação. 

10.4. Medidas mitigadoras - meio antrópico 
MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Recomenda-se à elaboração de um novo 
endereçamento e a implantação de um 
sistema de sinalização em toda a área, 

inclusive chamando atenção para as áreas 
que necessitam de proteção ambiental ou 

que representam perigo para os moradores 

Destinação de áreas para colocações de 
equipamentos e serviços públicos no Setor 

Habitacional Vicente Pires. 

MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Necesssidade de abertura de vais internas 
de acesso para facilitar o deslocamento de 
moradores,caminhões de coleta de lixo e 

Reformulação da malha viária; 
implementação de rodovias; duplicação de 

pistas, construção de viadutos e de 
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transporte público. passagens para pedestres sobretudo na 
EPTG e na EPCL (Via Estrutural). 

Obedecer a um plano urbanístico a ser 
elaborado para o setor evitando excesso de 

moradias por metro quadrado. 

Maior fiscalização do trânsito para evitar 
acidentes; ações educativas, utilização de 

mecanismos de controle da velocidade 
como semáforos, sinalizadoes, radares 

eletetrônicos; instalação de placas 
sinalizadoras.  

Execução de programa de educação 
ambiental junto aos condôminos do 

parcelamento, residências individuais e 
áreas comerciais. 

Levantar os casos de maior intervenção ao 
meio natural, considerando a 

desapropriação de residências situadas em 
locais absolutamente críticos (margens dos 

córregos, por exemplo); 

impedir que novas  residências sejam 
construídas nessas áreas;  

remoção dos moradores dessas áreas com 
ajuda do governo..  

Estimular o comércio local visando favorecer 
o convivio local, minimizar os 

deslocamentos de automóveis e contribuir 
para redução dos congestionamentos e de 

outros transtornos como poluição e 
acidentes de trânsito. 

Elaboração de projeto paisagistico para 
promover ajardinamento das áreas comuns 

devendo ser priorizados o plantio com 
espécies nativas. 

Utilização do tributo contribuição de 
melhoria para melhorias gerais a serem 
implementadas, diminuindo os custos a 

serem despedidos pelo erário público e ao 
mesmo tempo, satisfaz as necessidades da 
comunidade que participa diretamente do 

processo.  

Disciplinar as formas de uso das áreas 
públicas e das áreas privadas 

10.5. Medidas mitigadoras - infra-estrutura 
MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Coordenação e gerenciamento das 
atividades de recrutamento de pessoal e 

acomodação dos trabalhadores 

Controlar o fluxo de esgostos pluviais com 
drenos laterais e a construção imediata de 

dispositivo de recarga de aquífero. 

Implantação de um setor de serviço social 
voltado ao acompanhamento e orientação 

dos trabalhadores, complementado por 
programas e palestras sobre prevenção de 

acidentes e de saúde do trabalho. 

Escoramento de valas, regularização de 
seus fundos, controle das águas pluviais, 
sinalização nos trechos de intervenção, 
utilização de equipamentos de proteção 
individual (EPI), limpeza da área após o 

serviço. 
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MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Dimensionamento e preparo da áreas de 
lazer e recreação adequadas para receber 
os trabalhadores nos períodos de descanso 

Estabelecimento de horarios fixos de 
trabalho; restringir as ações aos locais 

definidos em projeto. 

Limpeza das áreas estritamente necessárias 
evitando as áreas próximas as drenagens. 

Inicio das obras somente após a 
disponibilidade financeira para evitar uma 

serie de problemas advindos da paralização 
das obras. 

Instalação de hidrômetros em todas as 
residências e nos pontos de fornecimentos 

coletivos em condomínios particulares e 
conscientização quanto ao uso racional de 

água. 

Realização de estudo para avaliar a 
capacidade do solo em receber esgotos 

sanitários depurados em fossas sépticas e o 
tempo estimado desse sistema. 

Implementação de programa de 
monitoramento e acompanhamento das 

características do corpo receptor do 
esgotamento sanitário. 

A execução do sistema de drenagem pluvial 
reduzirá as conseqüências do impacto 

ambiental negativo gerado pelo aumento do 
escoamento superficial, diminuindo assim, 

os riscos com processos erosivos. 

Implementação de programa de 
monitoramento de processos erosivos 
devido ao fluxo preferencial criado pelo 

sistema de drenagem nos corpos 
receptores, nos possíveis pontos de 

lançamentos de drenagem e em extensões 
a jusante. 

Análise da interferência da presença de 
fossas sépticas com sumidouros ou valas 
de infiltração com uma bateria de poços 

tubulares profundos.  

10.6. Medidas mitigadoras - urbanismo 
MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Os equipamentos públicos deverão ser 
alocados em áreas livres ainda não ocupadas 

Com vista à preservação das nascentes do 
Córrego Vicente Pires propõe-se a criação de 
um parque, preservando assim a vegetação 

nativa existente na área, quanto à 
possibilidade de recarga dos aqüíferos com 

infiltração de parte das águas pluviais. 

 

Equipamentos tais como Parques de 
Vizinhança e Centros de Educação Infantil, 

poderão se localizar em lotes livres dos 
condomínios, desde que as suas áreas sejam 
compatíveis com as necessidades exigidas e 

possibilitem o acesso por vias públicas da 
comunidade em geral.  

 

Com relação aos equipamentos de educação, 
recomenda-se que o projeto urbanístico final 
seja submetido à Secretaria de Educação. 
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11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO 

11.1. Programa de monitoramento relacionado à flora 

11.1.1. Quantitativo 

Pode ser efetuado através da comparação multitemporal de imagens de 

satélite tratadas, onde é possível acompanhar a evolução da dimensão de áreas 

verdes, em especial, das APP’s. Dessa forma, é possível identificar as 

intervenções sobre a cobertura vegetal e indicar, com elevado grau de precisão, a 

localidade e a dimensão da área alterada, possibilitando a adoção das 

providências cabíveis. Essa metodologia aplica-se em toda área do Setor 

Habitacional Vicente Pires. 

Nas APP’s e demais áreas em recuperação, o monitoramento quantitativo 

da vegetação deve ser efetuado, também, através de técnicas de inventário 

florestal, sendo a amostragem anual em parcelas fixas ao longo de 10 anos, uma 

metodologia apropriada para essa finalidade. 

11.1.2. Qualitativo 

O monitoramento qualitativo deve ser efetuado nas áreas em recuperação 

durante a amostragem anual em parcelas fixas ao longo de 10 anos, quando se 

deve observar o surgimento e/ou desaparecimento de espécies vegetais. 

11.2. Programa de monitoramento relacionado à fauna 

11.2.1. Programas de Educação Ambiental  

Realização de campanhas regulares, com reuniões e palestras frente aos 

moradores, com exposição da riqueza biológica regional, conscientização da 

importância da conservação da flora e fauna e incentivo à denúncia aos órgãos 

ambientais responsáveis de práticas irregulares e ilegais, como tráfico de animais, 

queimadas, corte de áreas naturais, ocupação ilegal de terra. Essas ações são 

importantes para a conservação do meio ambiente do Distrito Federal e 

certamente contribuirão para a conservação local. 

Com o intuito de estimular a consciência crítica em relação aos aspectos de 

conservação ambiental e ao uso sustentável dos recursos hídricos deverão ser 
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elaboradas cartilhas e realizadas palestras para os funcionários bem como para os 

moradores. 

A elaboração de cartilhas e as palestras serão efetuadas a partir da 

iniciativa da Associação de Moradores do Setor Habitacional Vicente Pires 

(ARVIPS). As cartilhas deverão conter informações a respeito da coleta seletiva de 

lixo, gestão de recursos hídricos e questões sanitárias. As palestras deverão 

ocorrer mensalmente, durante os primeiros 6 meses, com datas e horários pré-

estabelecidos e de consenso entre os moradores. Os temas propostos devem ser: 

• reciclagem de lixo; 

• uso sustentável da água; 

• vetores de doenças; 

• tratamento de esgotos; 

• fossa séptica; 

• conservação do bioma cerrado. 

Estas ações visam minimizar os efeitos de degradação ambiental do 

empreendimento durante a fase de implantação e durante a construção de casas e 

instalação dos moradores. 

11.2.2. Programa de Monitoramento da Comunidade Aquática  

Com o objetivo de acompanhar e controlar os efeitos da implantação do 

Setor Habitacional Vicente Pires, das alterações ambientais e corrigir eventuais 

distorções sugere-se que seja desenvolvido um programa de monitoramento 

ambiental da biota aquática.  

O mesmo deve ser constituído do monitoramento da qualidade das águas e 

das variações quantitativas e qualitativas, nos córregos e nascentes próximos ao 

empreendimento. Este monitoramento se constitui num poderoso instrumento, que 

possibilita a avaliação da oferta hídrica, base para decisões do aproveitamento 

múltiplo e integrado da água, bem como para a minimização de impactos ao meio 

ambiente. 

Nesse contexto, serão monitorados pontos nos Córregos do Valo, 

Samambaia, Cana do Reino e no Córrego Vicente Pires propriamente dito, com o 

objetivo de acompanhar a evolução das características físico-químicas e biológicas 

a montante e a jusante do empreendimento. 
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Para avaliar as condições de poluição e/ou recuperação dos cursos d'água 

foram estabelecidos pontos de coleta nos seguintes locais: 

• um ponto de coleta em cada uma das nascentes do interior do Setor 

Habitacional Vicente Pires; 

• Córrego Cana do Reino – 2 pontos de coleta: um na sua nascente e 

um na confluência deste com o Córrego do Valo; 

• Córrego do Valo: um ponto em sua porção mediana; 

• Córrego Samambaia: um ponto em sua nascente e um ponto na 

confluência deste com o Córrego Vicente Pires. 

Deverão ser escolhidas seções, nas proximidades dos pontos de coleta dos 

Córregos Cana do Reino, do Valo, Samambaia e Vicente Pires para instalação de 

réguas de medição de nível (linimétricas) e bem como a realização de medições de 

vazões, para permitir o monitoramento quantitativo dos corpos d’água. Os 

moradores que moram nas proximidades dos pontos poderão ser identificados e 

treinados para auxiliar no monitoramento realizando a observação dos níveis 

d’água duas vezes ao dia. 

Com esses pontos e o acompanhamento sistemático das atividades que se 

desenvolvem nas proximidades desses cursos d'água, será possível identificar não 

só as alterações como, também, suas prováveis causas. 

Diante das características levantadas no diagnóstico devem ser planejadas 

campanhas de medição, coleta e análise da água nos pontos escolhidos, com 

freqüência semanal no primeiro semestre e mensal nos anos seguintes, caso não 

seja encontrado nenhuma alteração negativa dos parâmetros.  
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Tabela 31: Parâmetros a serem analisados. 

DBO OU DQO Turbidez 

 

Nitrogênio total 

OD (oxigênio dissolvido) 

 

Cor 

 

Amônia 

Coliformes totais e fecais 

 

Fósforo total ou fosfato total 

 

pH 

Coliformes fecais Cloreto 

 

Íons (cálcio, sódio e 
magnésio) 

 

 

Deverá ser executada, também, a análise quantitativa e qualitativa dos 

organismos plantônicos e bentônicos. As análises de fito e zooplâncton deverão 

ser feitas após a coleta através de abundância relativa. Deve-se monitorar, 

também, a ocorrência de proliferação do hospedeiro da esquistossomose 

(caramujos) e de insetos vetores de doenças. A freqüência de amostragem deve 

ser semestral, durante os períodos de seca e chuva.  

11.2.3. Programa de Monitoramento das Aves.  

Baseado nos resultados deste estudo há necessidade da implantação de 

um estudo de monitoramento da comunidade de aves e demais áreas de 

influência. Os objetivos básicos do estudo são: 

• avaliar o impacto na avifauna ao longo de 2 anos, no mínimo (com 

direito a extensão deste período); 

• verificar aspectos populacionais (densidade, abundância, 

reprodução, deslocamentos, etc) da avifauna nas principais 

fitofisionomias da região (matas de galerias, matas ciliares, campos 

e cerrado sensu stricto); 

• complementar o levantamento de aves realizado até o momento na 

região. 

O monitoramento das aves na região deverá ser realizado através de 

capturas (utilização de redes), marcação (através de anilhas metálicas, conforme 

Centro Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres (CEMAVE)) e 

soltura. As coletas de alguns espécimes capturados, desde que as peles sejam 

depositadas em coleção científica (sugerimos a Coleção Ornitológica Marcelo 
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Bagno, da Universidade de Brasília) fazem parte da metodologia científica e 

podem ser utilizadas durante o monitoramento. 

Através desta metodologia (anilhamento), dados importantes quanto à 

abundância das espécies, razão sexual, ciclo populacional, movimentos 

migratórios poderão ser obtidos, além da composição e estrutura da comunidade 

de aves.  

O levantamento da avifauna deverá ser realizado simultaneamente ao 

monitoramento, complementando o estudo.  

11.2.4. Programa de Monitoramento de Mamíferos 

A necessidade deste monitoramento local, por pelo menos dois anos, é 

importante para se avaliar o impacto deste empreendimento na fauna local e 

realizar uma caracterização dos mamíferos da região de acordo com os ambientes 

representados e a variação da sazonalidade; complementando a listagem de 

espécies realizada neste estudo. 

Para o programa de monitoramento de pequenos mamíferos não voadores 

deverão ser utilizadas armadilhas do tipo Tomahawk e Sherman e armadilhas de 

queda do tipo pitfalls. É importante a utilização de Sherman para a captura dos 

animais de pequeno porte e que dificilmente entram e acionam as armadilhas 

Tomahawk. Os animais deverão ser marcados com brincos numerados, medidos,  

pesados e posteriormente soltos no local de captura. 

Para o monitoramento dos mamíferos voadores, serão necessários redes 

de neblina mist nets (14m x 3m, malha 35mm) que deverão ser montadas nos 

diferentes habitats presentes na área amostrada: borda de mata, estradas, beira 

de rio e interior da mata. Os animais deverão ser marcados com anilhas plásticas 

numeradas, medidos, pesados para posteriormente serem soltos no local de 

captura. 

11.2.5. Programa de Monitoramento de Animais Domésticos 

11.2.5.1. Programa de Educação Ambiental 

I. Ação de Educação Ambiental 

• palestras abertas aos moradores sobre os danos causados 

ao meio ambiente por animais domésticos; 
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• elaboração de cartilhas com aspectos de conservação. 

II. Ação de Educação para a Saúde, com os moradores, visando à 

manutenção da saúde ambiental e do homem: educação contínua e ensino 

especial focando grupos de risco: 

• palestras abertas aos moradores sobre a importância da saúde 

ambiental e doenças emergentes; 

• elaboração de cartilhas com aspectos sanitários, incluindo 

zoonoses, vetores, tratamento do lixo, etc. 

11.2.5.2. Programa de Monitoramento dos Animais 

Domésticos 

Um Programa de Monitoramento e Controle dos Animais Domésticos deve 

ser empreendido para minimizar os impactos sobre os fragmentos da região: 

• levantamento semestral dos animais domésticos da Poligonal de 

Vicente Pires; 

• levantamento semestral dos potenciais patógenos no meio 

ambiente, assim como das doenças emergentes e re-emergentes da 

região; 

• monitoramentos contínuos dos animais domésticos criados soltos na 

área urbana do Setor Habitacional Vicente Pires, assim como dentro 

das chácaras que permitem o acesso direto dos animais às matas 

de galeria ou fragmentos de cerrado; 

• controle populacional dos animais domésticos da região através de 

programas de esterilização;  

• programa de captura dos animais domésticos desabrigados 

juntamente com o Centro de Controle de Zoonoses do Distrito 

Federal. 
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11.2.5.3. Programa de Imunização em Massa dos Animais 

Domésticos 

I. Ações anuais de vacinação contra raiva 

• recomenda-se levar a campanha de vacinação que é 

realizada anualmente em “pontos de vacinação” pelo 

Centro de Controle de Zoonoses às chácaras mais 

afastadas do meio urbano.  

II. Ações anuais de vacinação contra outras enfermidades 

• recomenda-se a realização de uma campanha de 

vacinação anual contra leptospirose, parvovirose, 

cinomose e outras viroses, utilizando vacinas de 

procedência confiável.  

III. Ações semestrais de vermifugação 

• recomendam-se campanhas semestrais de 

orientação sobre os riscos da verminose e sobre os 

anti-helmínticos a serem utilizados nos animais 

domésticos. 

11.2.6. Programa de Monitoramento de Anfíbios e Répteis 

Anfíbio, em geral, são ótimos indicadores ambientais. Recomenda-se um 

estudo em longo prazo de monitoramento da desses animais no quesito riqueza e 

tamanho das populações. Estudos de longo prazo mostrarão a dinâmica das 

oscilações no número de indivíduos de cada população, bem como eventualmente 

catalogar espécies não encontradas neste levantamento.  

O eventual encontro com possíveis serpentes deve ser relatado para o 

corpo de bombeiros e/ou IBAMA para se fazer à retirada do animal de maneira 

segura e o encaminhamento do mesmo para o Zoológico de Brasília. 
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12. ALTERNATIVAS PARA USO E OCUPAÇÃO 

Tomando como base o diagnóstico ambiental, adotou-se como 

procedimento metodológico a elaboração de três cenários alternativos que 

abrangessem as implicações sócio-ambientais da evolução da situação de uso e 

ocupação da área do empreendimento (vide item Erro! Fonte de referência não 
encontrada.). 

Nesse sentido, o cenário 1 é o mais preocupante na medida em que resolve 

os problemas sociais e ambientais da área de estudo. Ao contrário, abre 

desmensuradas possibilidades de agravamento do atual quadro. Deixa para o 

futuro a solução dos problemas observados, quando então os benefícios sociais e 

ambientais seriam desproporcionais aos custos financeiros, tecnológicos e 

gerencias que, pode-se prever, seriam exigidos para um controle urbano e 

ambiental que possibilitasse melhores condições de vida à população. O cenário 1, 

portanto, deve ser entendido como um alerta à situação representada pelo 

eventual estancamento das iniciativas governamentais.  

O cenário 2, embora apresente benefícios ambientais hipotéticos, revela-se 

pouco viável na medida implicaria na remoção de um elevado número de famílias e 

sua transferência para outros sítios no quadrilátero do Distrito Federal. As 

repercussões sociais, certamente, tornariam inviável a consecução do cenário que 

além dos citados inconvenientes,  apresenta externalidades que não podem ser 

desprezadas, como as perdas econômicas representadas pela demolição do 

patrimônio imobiliário acumulado, perdas estas que não seriam apenas das 

famílias envolvidas, mas da coletividade como um todo. 

Nesse sentido, haveria de se considerar que a antropização da área, 

iniciada ao tempo da construção de Taguatinga e sua inicialmente lenta mudança 

de ocupação rural e urbana é, se não anterior, simultânea ao estabelecimento da 

legislação hoje em vigor, fato que geraria inúmeras controvérsias que tenderiam a 

reproduzir, por outros motivos, uma situação de desobediência próxima à descrita 

no cenário 1, uma vez que trata-se de uma área inequivocamente consolidada, 

tanto do ponto de vista da tessitura social quanto do ponto de vista urbano. 
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O cenário 3 é o mais factível. Possibilita a continuidade do processo de 

urbanização na área, sendo indicado por ser o que melhor compatibiliza os dois 

principais aspectos envolvidos no processo de urbanização, o relativo às 

necessidades humanas de moradia e o relativo ao suporte físico, o meio ambiente.  

Foi verificado no estudo dos parcelamentos existentes na área que a 

densidade média atual está em torno de 20 a 40 habitantes por hectare, indicador 

que está aquém do permitido pela legislação vigente de 50 habitantes por hectare, 

o que configura já, uma situação favorável à continuidade deste processo de 

regularização. 

Neste cenário seria mantido o perfil sócio-cultural da população residente 

na área, melhorando sua qualidade de vida, sem comprometer a qualidade dos 

córregos da área e, conseqüentemente, sem provocar prejuízos ambientais ao 

conjunto da bacia hidrográfica onde os córregos se inserem. 

As formas de ocupação por densidades e por tipos de uso urbano, definidas 

no cenário 3 correspondem em parte às formas de ocupação atuais da área do 

estudo, as quais deverão ser aperfeiçoadas no Plano de Ocupação a ser definido 

no Projeto Urbanístico, atendo-se às diretrizes de proteção ambientais abaixo 

definidas e que estão expressas no Mapa de Zoneamento Proposto, no anexo II. 

Zona Habitacional 1 – Densidade média bruta de 25 habitantes por 
hectare 

Configura-se em quatro áreas, localizadas nas duas faixas laterais ao longo 

das margens dos córregos Vicente Pires e Samambaia, sendo delimitadas pelo 

sistema viário. São áreas que apresentam maior fragilidade ambiental por se 

localizarem em terrenos que apresentam maior declividade e ou áreas próximas de 

nascentes e/ou de solos hidromórficos. Essas áreas apresentam-se quase que 

integralmente parceladas e ocupadas por habitações unifamiliares,, com densidade 

média diversificada, de cerca de 25 habitantes por hectare. Nessas áreas não 

deverão ser permitidos outros usos, exceto nas vias de limite da área, que poderão 

ter comércio local.  

Esta Zona ocupará um total aproximado de 615,10ha e acomodará uma 

população de aproximadamente 15.378 habitantes. A taxa de impermeabilização 

nos lotes (construções e pavimentos) deverá ser de no máximo 50% da área. 
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Propõe-se também uma área ao longo da margem direita do córrego 

Vicente Pires de aproximadamente 58ha, a qual deverá ser delimitada por uma via-

parque e que abrangera um parque-corredor (greenway) e duas áreas para 

equipamentos públicos comunitários de educação. 

O objetivo da referida via-parque e da alocação de equipamentos públicos, 

em áreas que não sejam de preservação permanente é possibilitar maior 

visibilidade e controle social dos espaços públicos que constituem o parque-

corredor. O pressuposto é que o uso do parque pela população, seja para o lazer, 

seja para acesso aos equipamentos de ensino gerando visibilidade social á área e 

contribuindo para um mais efetivo controle ambiental do parque-corredor, que 

contém as áreas de preservação permanente, de modo a coibir e dificultar 

eventuais invasões e o uso do local para descargas de dejetos de lixo.  

Zona Habitacional 2 – Densidade média bruta de 40 habitantes por 
hectare 

Corresponde às áreas centrais das áreas dos Setores de Vicente Pires, de 

Samambaia e da Vila São José, configurando-se na maior parte da área dos 

respectivos setores. Nessa faixa, a densidade proposta é de 40 habitantes por 

hectare, ocupando uma área total de aproximadamente 927,84ha, o que resultará 

numa população de aproximadamente 36.914 habitantes. A taxa de área 

impermeabilizada dos lotes aí situados, construção e pavimentos, deverá ser de, 

no máximo, 70% da área. 

O uso permitido será para habitações unifamiliares, excetuando-se os lotes 

ao longo das vias coletoras que poderão ter uso misto com comercio local, como 

padarias, farmácias, lanchonetes, cabeleireiros, mercearias e outros 

estabelecimentos de uso cotidiano que sejam compatíveis com o uso residencial 

unifamiliar, em edificação de uso exclusivo. 

Ao longo das vias arteriais será permitido o uso misto com habitação 

multifamiliar e comércio, postos de combustíveis e serviços de pequeno a médio 

porte, ambos de caráter estritamente local. Nesse caso a densidade máxima 

permitida também deverá ser de 30 habitantes por hectare. Os referidos usos 

deverão ser detalhados no projeto final de urbanismo.  
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Zona de Uso Misto – Densidade média bruta de 150 habitantes por 
hectare 

Localiza-se na faixa compreendida na área onde se localiza a Feira do 

Produtor e adjacências, ao longo da Estrada Parque de Taguatinga e corresponde 

à porção que hoje se encontra mais adensada na área do estudo, com 

concentração de edificações em altura. A área soma cerca de 141,91ha e a 

densidade proposta de 150 habitantes por hectare, resultará numa população 

aproximada de cerca de 21.286 moradores. A taxa de área impermeabilizada nos 

lotes (construção e pavimentos), será de no máximo 70% da área. 

O Mapa de Zoneamento Proposto (no anexo II) ainda apresenta áreas com 

sua extensão e densidade. 

Área I – Manutenção das chácaras remanescentes existentes, localizadas 

na faixa mais próxima à APP da margem direita do córrego Vicente Pires. Estas 

chácaras deverão manter a área mínima de módulo rural de 20.000m² e ocuparão 

uma área aproximada de cerca de 80ha, o que atenderá aproximadamente 40 

famílias, com uma população de 200 habitantes. 

Área II –Refere-se a uma área de parcelamento com lotes com áreas de 

cerca de 5.000m², com uso exclusivamente unifamiliar. Esta área poderá ser 

ocupada por cerca de 70 lotes. A população prevista para esta faixa é de 

aproximadamente 300 habitantes. A taxa de área impermeabilizada máxima nos 

lotes (construção e pavimentos), será de no máximo 20% da área. 

Área III - (Zona Habitacional 2 – densidade máxima de 50 habitantes por 

hectare).  

A área apresenta cerca de 115ha. A população total prevista é de 

aproximadamente 5.750 habitantes, o que atenderá a cerca de 850 famílias, 

oriundas de áreas a serem desconstituídas em Vicente Pires, Vila São José e 

Colônia Agrícola Samambaia. A taxa de área impermeabilizada máxima nos lotes 

(construção e pavimentos), será de no máximo 70% da área. 

Área IV - (Zona Habitacional 1 – densidade máxima 50 habitantes por 

hectare).  
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Esta área apresenta cerca de 136,22ha, e a população total prevista é de 

6.811 habitantes. Nesta área localiza-se uma Estação de Tratamento da CAESB, 

mas que do ponto de vista físico, não apresenta grandes problemas, entretanto 

CAESB também deverá ser consultada a respeito.  

12.1. ADE – ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Refere-se às áreas ao longo do sistema viário regional, definidas no PDOT. 

Estas áreas são de grande importância tanto para o atendimento da área de 

estudo, pois nela se localizarão os principais pontos de abastecimento do setor e 

fonte de emprego. Os usos e taxas de ocupações permitidas deverão ser definidos 

em consonância com as normas estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal.  

Com relação à área situada a norte da Estrada Parque Ceilândia, 

conhecida como Via Estrutural, a CAESB ainda não se manifestou a respeito da 

forma de abastecimento, que poderá ser feito através do aumento da oferta ou 

através de poços artesianos. Nesta parte da área  indicaram-se quatro diretrizes de 

critérios de ocupação humana, uma ADE (Área de Desenvolvimento Econômico) 

situada ao longo da via Estrutural e um parque situado na área de recarga das 

nascentes do córrego Vicente Pires. 

12.2. QUANTO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

Quanto aos equipamentos públicos, em sua maioria deverão ser previstos 

em áreas livres ainda não ocupadas, visto que em grande parte dos condomínios, 

não existem áreas disponíveis para uso comum e a grande maioria dos lotes 

também já se encontram ocupados (vide Mapa da Proposta de Localização dos 

Equipamentos Públicos 3.1 e 3.2, no anexo II). 

No quadro abaixo, estão detalhados as quantidades e dimensões dos 

equipamentos necessários para atendimento a toda a população prevista para a 

área do Setor Habitacional Vicente Pires, que é de cerca de 80.040 habitantes. 

Sendo que desta população, aproximadamente 15000 habitantes estão previstos 

para área de Cana-do-Reino. 

Parte dos equipamentos deverão ser implantados nas áreas já parceladas, 

em lotes que ainda não estão ocupados. A área total necessária para esses 

equipamentos será detalhada no quadro a seguir. Os lotes a ser desconstituídos 
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serão descriminados no projeto urbanístico, de acordo com os parâmetros 

urbanísticos adotados e de acordo com as diretrizes estabelecidas neste EIA. 

Equipamentos tais como Parques de Vizinhança e Centros de Educação 

Infantil poderão se localizar em lotes livres de condomínios, desde que as suas 

áreas sejam compatíveis com as necessidades exigidas e possibilitem o franco 

acesso por vias públicas da comunidade em geral.  

Desta forma, como os condomínios não somam as áreas mínimas 

necessárias, estes poderão ser agrupados com outros de maneira a poder ofertar 

esses equipamentos, dentro das suas próprias áreas, conforme já expresso acima, 

desde que em áreas que ofereçam acesso direto aos usuários através de vias 

publicas. 

Conforme indicado no Mapa de Zoneamento proposto, no anexo II, para o 

Cenário 3, a grande maioria dos equipamentos públicos poderão se instalar nas 

áreas livres ainda disponíveis tais como: 

 Ao Sul da Colônia Agrícola Samambaia na faixa ao longo da EPTG; 

 Nas duas áreas de acesso à área ao Norte da EPCL, conhecida 

como Via Estrutural; 

 Na área prevista ao longo da APP do córrego Vicente Pires, onde se 

prevêem a criação de um parque e duas areas para equipamentos 

públicos de educação; 

 Na área a ser urbanizada na região do Jóquei Club; 

 Ao norte da via Estrutural, na ADE em quatro áreas situadas 

lateralmente aos acessos e ligações com Vicente Pires; 

 Na mesma área situada a norte da via Estrutural, propõe-se a 

criação de um parque, tanto para atender à população como 

também contribuir para preservar a vegetação nativa existente na 

área e ao longo e acima das nascentes do Córrego Vicente Pires, 

propiciando a recarga dos aqüíferos com a infiltração de parte das 

águas pluviais. 

Com vista à preservação das nascentes do Córrego Vicente Pires propõe-

se a criação de um parque, preservando assim  a vegetação nativa existente na 
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área, quanto a possibilidade de recarga dos aqüíferos com infiltração de parte das 

águas pluviais. 

Para efeito da proposta de equipamentos de educação, recomenda-se que 

o projeto urbanístico final seja submetido à Secretaria de Educação. 
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Tabela 32 – Equipamentos Públicos e Comunitários 
 

Equipamento público 
Área mínima 

Por equipamento 
População 

Atend. por unidade 
Àrea necessária para 

População 86.639 hab. 
 

Observações 
Atividades Culturais 
locais 

2,500 m² 1/20. 000 habitantes 4 unidades 
(total de 10.000 m²)  (*) 

Poderão estar, 
localizados próximos a serviços e comercio 

Parque Ecológico Nasc. 
Vicente Pires (lazer e 
preservação) 

Indicada pelos 
PDL e RIMAS 

  Proximidade ao Parque Nacional de Brasília 

Parque de Bairro 
(caráter esportivo) 

20.000 m² 1/ 20.000 habitantes 4 unidades 
40.000 m² 

Raio máximo de influência 2.400 metros 

Praças públicas (**) 0,5 % da área   Poderão ser distribuídas dentro das áreas 
parceladas 

 Parque de Vizinhança 
( crianças e idosos) 

6.000 m² 1/ 10.000 habitantes 7 parques 
(total 42.000 m²)   (*) 

Raio máximo de influência 600 metros 
Poderão ser distribuídas dentro de áreas 
parceladas ou em grupos de parcelamentos 

Institucional 
Posto Policial  (**) 

900 m² 1/ 20.000 habitantes 4 unidades 
(total 3.600 m²) 

Raio máximo de influência 2.000 metros 

Posto de Saúde 
 

360,00 m² 1/ 30.000 habitantes. 2 unidade2 
(total 720,00 m²) 

Para densidades abaixo de 50 hab/ha. 
Raio máximo de influência 8.000 metros 

Centro de Saúde 2.400 m² 1/ 30.000 habitantes 1 unidade  
2.400 m² 

Raio máximo de influência 5.000 metros 

Centro de Educação 
Infantil (**) 

3.000 m² 300 
Crianças / unidade 

44 estabelecimentos 
nos parcelamentos  (*) 
(total 142.000 m²) 

Raio máximo de influência 300 metros 
18,1% da população total - no Setor - 13.163 
crianças 

Centro de Ensino 
Fundamental  (**) 

8.000 m² 1.050 alunos / unidade 13  estabelecimentos  
(total 104.000 m²) 

Raio máximo de influência 1.500 metros 
18,8% da população total - no Setor ~ 13.673 
crianças 

Centro de Ensino Médio 11.000 m² 1440 alunos / unidade 2 estabelecimentos 
22.000 m² 

Raio máximo de influência 3.000 metros 
 7,1% da população total - no Setor -  5.164 
crianças 

Centro de Ensino 
Especial 

10.000 m² 1/ Cidade satélite 1 unidade 
10.000 m² 

Atendimento a portadores de necessidades 
especiais (física, mental, visual, etc.). Poderá ser 
dispensado caso exista nas proximidades ou RA 

Área total geral necessária para os equipamentos 398.720 (39,87 ha, correspondente a 1,45% da área)  
(*) – Poderão ser localizados dentro dos parcelamentos, com previsão de acesso ao público em geral. 
(**) Equipamentos que deverão ser locados nas áreas mais densamente ocupadas. 
 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E COMUNITÁRIOS QUE DEVERÃO SE LOCADOS EM PARTE DAS ÁREAS DOS CONDOMINIOS 
 

Equipamento público 
Área mínima 

Por equipamento 
População 

Atend. por unidade 
Área necessária para 

População 86.639 hab. 
 

Observações 
Praças públicas 0,5 % da área   Poderão ser distribuídas dentro das áreas 

parceladas 



O projeto urbanístico indicará o local e os lotes a serem desconstituídos, de acordo com a melhor localização do ponto de vista de atendimento 

à população e de modo a causar o menor impacto social. 
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 Parque de Vizinhança 
( crianças e idosos) 

6.000 m² 1/ 10.000 habitantes 7 parques 
(total 42.000 m²)   (*) 

Raio máximo de influência 600 metros 
Poderão ser distribuídas dentro de áreas 

parceladas ou em grupos de parcelamentos 
Centro de Educação 
Infantil  

3.000 m² 300 
Crianças / unidade 

44 estabelecimentos 
nos parcelamentos  (*) 

(total 142.000 m²) 

Raio máximo de influência 300 metros 
18,1% da população total - no Setor - 13.163 

crianças 
Centro de Ensino 
Fundamental  

8.000 m² 1.050 alunos / unidade 13  estabelecimentos  
(total 104.000 m²) 

Raio máximo de influência 1.500 metros 
18,8% da população total - no Setor ~ 13.673 

crianças 
Área necessária nos loteamentos para os equipamentos acima  -  398.720,00 m² 
(*) – Poderão ser localizados dentro dos parcelamentos, com previsão de acesso ao público em geral. 

O cálculo para esta estimativa, foi baseado nos parâmetros da Norma Técnica N° 3, que embora esteja em revisão. 

 

 



 

12.3. QUANTO AO SISTEMA VIÁRIO 

O sistema viário existente apresenta-se consolidado, entretanto, como algumas 

vias são muito extensas, já que foram planejadas para o uso rural, alguns trechos 

deverão ter um estudo mais aprofundado tanto quanto ao traçado, como quanto ao 

dimensionamento, para melhor se adequar às necessidades de melhorar a circulação 

urbana.  

Em função da proposta final de zoneamento e de consolidação das taxas de 

densidade de ocupação do Setor Habitacional Vicente Pires o traçado viário, a 

hierarquia e dimensionamento das vias, deverão ser revisto no projeto final de 

urbanização.  

As vias principais, arteriais, preferencialmente ter caixa de via dupla (que é a 

distância definida em projeto entre os dois alinhamentos prediais em oposição, 

prevista para vias de mãos duplas). As travessias das vias de caráter regional deverão 

se dar em nível. Para diminuir o efeito de via de alta velocidade, principalmente nas 

intercessões entre as vias arteriais e coletoras (Ruas 6, 8 e 10) propõe-se a 

implantação de rotulas nas intersessões, o que deverá afetar alguns lotes aí 

localizados, os quais já estão previstos para serem transferidos para a área III 

(próxima à EPCL - Via Estrutural) 

No Mapa da Proposta do Sistema Viário (no anexo II) consta as alternativas 

para o redimensionamento do sistema viário. 

12.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS QUANTO AO URBANISMO 

De acordo com o zoneamento acima proposto a população final prevista para o 

Setor Habitacional é de aproximadamente 84.601 habitantes considerando no entanto, 

a disponibilização de abastecimento pela CAESB. As densidades diferenciadas visam 

também disponibilizar maior quantidade de áreas livres, vegetadas, e desta forma à 

medida que a declividade se acentua e a densidade se torna mais baixa, mantem-se a 

preservação das nascentes e se evitam problemas relativos ao saneamento básico, 

além de possibilitar o desafogando do sistema de drenagem das águas pluviais, 

através de um sistema de bacias para a reinfiltração da água da chuva. 

Os impactos ambientais advindos da ocupação da área estão diretamente 

relacionados com os aspectos físicos da área e as áreas impermeabilizadas pelas 
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construções, especialmente com relação á ocupação das áreas ao longo dos córregos 

e nascentes, ao abastecimento de água, ao tratamento de esgotos, e à infra-estrutura 

viária dentre outros. 

A proposta de ocupação com densidades diferenciadas além de adequar a 

ocupação de acordo com a fragilidade ambiental, visa também disponibilizar maior 

quantidade de áreas livres, vegetadas e desta forma à medida que a declividade se 

acentua a densidade se torna mais baixa, de forma a manter a preservação das 

nascentes e evitar problemas relativos ao saneamento básico, além de possibilitar o 

desafogando do sistema de drenagem das águas pluviais através de um sistema de 

bacias para a reinfiltração da água da chuva. 

13. AVALIAÇÃO ECONÔMICA SIMPLIFICADA 
(CONTABILIDADE AMBIENTAL) 

13.1. IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE 
PROJETO 

As estimativas de investimentos necessários para as atividades e obras 

referentes a infra-estrutura na área de projeto foram fundamentadas nas definições 

constantes neste documento, nas planilhas orçamentárias atuais da CAESB (Água e 

Esgotos) e NOVACAP (Pavimentação e Drenagem Pluvial) e nas curvas de custos 

empregadas na Revisão do Plano Diretor da CAESB, finalizado em 2003. 

O cenário de ocupação urbana considerado foi de 80.040 habitantes, conforme 

o item de infra-estrutura (sistema de esgotamento sanitário possui previsão de um 

contingente populacional inferior ao sistema de abastecimento de água potável) e 

estudos urbanísticos. 

Também foram previstos, nessa avaliação econômica simplificada, os custos 

estimados para Demolição e Remoção de Edificações Gerais e Indenização de 

Moradias (construção civil) com Interferências em áreas de APP. O panorama 

considerado foi de demolição e retirada completa de tais edificações, conforme 

detalhamento em planinha e relatório específico. 
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13.2. Sistema de Abastecimento de Água 

Considerando interligação ao sistema existente do Descoberto, sob a 

responsabilidade da CAESB. 

A Tabela 33 apresenta os custos obtidos do projeto executivo da empresa 

NCA, com referência a setembro de 2004. 

Tabela 33 - Custos do Sistema de Abastecimento de Água no Setor Hab. Vicente Pires. 

Unidade Material (R$) Serviço (R$) 

Reservatório Apoiado 577.150,69 7.051.804,05 

Guarita para Reserv.   35.408,70 

Adutoras 7.433.615,21 1.652.171,98 

Rede Distrib. Vicente Pires 2.283.188,78 14.514.482,00 

Rede Distrib. Col Ag. Sam. 761.531,50 3.178.215,63 

TOTAL PARCIAL 11.055.486,18 26.432.082,36 

SUB-TOTAL 1 37.487.568,54 
 

13.3. Sistema de Esgotamento Sanitário 

Como o projeto ainda está em desenvolvimento, foram obtidos na CAESB 

somente os custos das unidades de rede coletora e interceptores (excetuando as 

elevatórias e linhas de recalque), totalizando R$ 38.782.199,37. 

Utilizando a curva de custos de implantação de elevatórias de esgotos brutos 

com poço úmido e bombas submersíveis com rendimento de 65%, tem-se um valor 

estimado de R$ 3.200.000,00 (Três milhões e duzentos mil reais). 

Sub-Total 2 = R$ 41.982.199,37 

13.4. Sistema de Drenagem Pluvial 

Rede Coletora 

Considerando tubos, PV’s, bocas de lobo e DN médio 800 em Concreto 

Armado e profundidade média de 4,0 m, dissipadores de energia do tipo impacto e 

caixas de recarga artificial de aqüífero. Assim, partindo da área total do 
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empreendimento em 2.500 ha, rede coletora compatível com a extensão de vias (15% 

do total da área) e largura média de 7,0 para as vias totalizando R$ 280.000.000,00 

(duzentos e oitenta milhões) de reais. 

Bacias de Detenção Coletivas com total acumulado de 660.000 m3 e 

implantação em terra, com taludes em placas de concreto, descarga de fundo, 

vertedor em concreto e cercas de proteção totalizando R$ 38.000.000,00 (trinta e oito 

milhões) de reais. 

Sub-Total 3 = R$ 318.000.000,00 

13.5. Sistema Viário 
 

Pavimentação 

Considerando pavimentação asfáltica no interior do empreendimento, em 40% 

do total de vias (vias principais com tráfego intenso) ► R$ 130.080.000,00. 

Restante da vias (60%) com blocos de concreto articulados ou intertravados 

com espessura de 8,0 cm, meios-fios, sarjetas, tráfego leve e hipóteses anteriores ► 

R$ 70.400.000,00. 

Sub-Total 4 = R$ 200.480.000,00 

13.6. Energia Elétrica 

Considerou-se a instalação de infra-estrutura de energia elétrica no padrão de 

rede primária composta e secundária isolada para todo o Setor ► R$ 50.000.000,00. 

Sub-Total 5 = R$ 50.000.000,00 

13.7. Custos Operacionais 

Os custos operacionais, manutenção e vigilância para os sistemas de infra-

estrutura previstos foram considerados como um custo unitário por vazão de água e 

de esgotos, que são os serviços com maiores custos. Foi adotado o valor de R$ 1,00 / 

m3 , sendo um custo médio para as unidades existentes da CAESB. Assim, tem-se ► 

R$ 25.000.000,00 / ano 
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TOTAL PARA IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA = R$ 647.949.767,90 

(R$ 8.785,52/hab). 

TOTAL PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFRA-ESTRUTURA = R$ 

25.000.000,00 / ano. 

13.8. Demais Custos Previstos 

Demolição e Remoção de Edificações e Indenização de Moradias 

com Interferências com APP 

O levantamento de lotes e edificações com interferências com Áreas de 

Preservação Permanente (APP), elaborado pelo presente Estudo Ambiental, 

diagnosticou dois cenários propostos de uso e ocupação do solo. Os principais 

resultados obtidos são apresentados na Tabela 34, a seguir. É importante destacar 

que as moradias contabilizadas são aquelas diagnosticadas como existentes, quando 

da realização do presente estudo ambiental. 

Tabela 34 - Principais Resultados de Lotes, Edificações e Moradias com Interferências com 
APP 

Cenario 3.1 Cenario 3.2

Lotes 39 -
Moradias 23 -

Edificações 4 -
Lotes 83 -

Moradias 126 -
Edificações 38 -

Lotes 473 473
Moradias 149 149

Edificações 48 48
Lotes 545 -

Moradias 409 -
Edificações 273 -

Lotes 66 -
Moradias 37 -

Edificações 10 -
Lotes 51 -

Moradias 18 -
Edificações 4 -

Interferências

Declividade

Nascente Secundaria

Nascente Primária e Córrego 

Vereda Nascente Secundaria

Não Confirmada

Vereda

 

Logo, o total de lotes, edificações e moradias com interferências com APP, por 

cenário proposto, é: 
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 Cenário 3.1 
o Lotes: 1.257 unidades; 

o Edificações: 377 unidades; 

o Moradias: 762 unidades. 

 

 Cenário 3.2 
o Lotes: 473 unidades; 

o Edificações: 48 unidades; 

o Moradias: 149 unidades. 

Dentro do universo de moradias, foi definida uma única tipologia básica, sendo 

um padrão de construção médio a superior, com área horizontal média de 200 m2. 

Para as edificações em geral (piscinas, canil, churrasqueiras), foi adotado um valor 

médio de 20 m2. 

Os custos unitários previstos para os serviços de demolição e remoção das 

moradias são apresentados a seguir: 

 03 dias de máquina tipo pá carregadeira  R$ 1.200,00; 

 01 funcionário (encarregado) por 03 dias R$ 600,00; 

 03 ajudantes por 03 dias    R$ 500,00; 

 08 caminhões basculantes   R$ 1.000,00; 

 Total estimado por moradia   R$ 3.300,00; 

Para as edificações em geral, os custos unitários previstos para demolição e 

remoção são: 

 01 dia de máquina tipo pá carregadeira  R$ 400,00; 

 01 funcionário (encarregado) por 03 dias R$ 500,00; 

 02 ajudantes por 02 dias    R$ 300,00; 

 02 caminhões basculantes   R$ 250,00; 

 Total estimado por edificação   R$ 1.450,00; 

O valor de indenização para as moradias existentes foi determinado a partir do 

Índice Nacional da Construção Civil, calculado pelo IBGE em convênio com a CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL o qual indicou uma média de R$ 660,59/m2 no Distrito 
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Federal para julho de 2008. É importante ressaltar que o valor previsto para 

indenização de moradias converge somente para as obras civis erigidas e não para 

compensação pelo terreno. 

Acreditando que a tipologia das moradias existentes na área em estudo é 

superior à média do Distrito Federal, previu-se um acréscimo de 30% no Índice 

Nacional da Construção Civil. Assim, o valor médio estimado é de R$ 860,00/m2 de 

área construída, sendo o tamanho das edificações já apresentado anteriormente. 

Logo, os valores totais estimados são: 

 Cenário 3.1 

o Custos para demolição e remoção de edificações gerais R$ 

546.650,00; 

o Custos para demolição e remoção de moradias  R$ 

2.514.600,00; 

o Custos para indenização de moradias (obras civis) 

 R$ 131.064.000,00. 

 Cenário 3.2 

o Custos para demolição e remoção de edificações gerais R$ 

69.600,00; 

o Custos para demolição e remoção de moradias  R$ 

491.700,00; 

o Custos para indenização de moradias (obras civis) 

 R$ 25.628.000,00. 

As demolições e remoções de edificações presentes em APP foram estimadas 

para ocorrer em um período de 3 anos consecutivos, com início no ano “2”. 

Após a demolição e a remoção das edificações com interferências em APP, as 

áreas deverão ser recuperadas, pois são áreas com ênfase em preservação 

ambiental. Foi considerado um custo para: limpeza superficial do terreno, 

recomposição topográfica, abertura e adubação de covas, fornecimento de mudas 

com espaçamento de 2 x 2 m e monitoramento. Assim, o custo estimado foi de R$ 

30,00/m2. 
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Assim, o custo estimado para a recuperação das APP com interferências de 

edificações por tipologia de padrão é: 

 Recuperação em área de edificações e moradias no Cenário 3.1 R$ 

4.798.200,00; 

 Recuperação em área de edificações e moradias no Cenário 3.2 R$ 

922.800,00; 

As recuperações de áreas em APP foram estimadas para ocorrer em um 

período de 3 anos consecutivos, com início no ano “2”, concomitantemente com o 

serviço de demolição e remoção das edificações. 

13.9. Benefícios Esperados 

Serão considerados benefícios econômicos os bens e serviços gerados pela 

implantação do Setor Habitacional Vicente Pires. 

É importante explicitar que, dependendo do ponto de vista adotado, os 

elementos de custos e benefícios considerados poderão modificar-se 

substancialmente. Assim, para todas as avaliações realizadas foram levantadas 

considerações, que exprimem um consenso entre todos os técnicos envolvidos no 

trabalho. 

13.9.1. Geração de Empregos na Área do Emprendimento 

Para o universo de 80.040 habitantes. 

Obras de Implantação do Empreendimento (infra-estrutura e residências) 

 Considerando salário médio de R$ 1.200,00, total de 1.500 

empregados (2% do total de habitantes do Setor) e 13 

pagamentos ► R$ 23.400.000,00 / ano. 

Operação do Empreendimento 

 Considerando 120 funcionários para manutenção da área e 

vigilância em condomínios, salário médio de R$ 800,00 e 13 

pagamentos ►R$ 1.248.000,00 / ano. 
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 Considerando 30% das habitações (5.800 residências) com 01 

empregado fixo, salário médio de R$ 600,00 e 13 pagamentos ► 

R$ 45.250.000,00 / ano. 

 Considerando 40% das habitações (7.800 residências) com 01 

empregado temporário (diarista), salário médio de R$ 450,00 e 

somente 12 pagamentos no ano ► R$ 42.120.000,00 / ano. 

 Considerando 20% das habitações (3.900 residências) com 01 

empregado temporário adicional (jardim, vigilância, etc.), salário 

médio de R$ 450,00 e somente 12 pagamentos no ano ► R$ 

21.060.000,00 / ano. 

13.9.2. Disposição a Pagar da Sociedade para Atividades de 
Recreação na Área de Projeto 

Considerando que 40% das residências (7.800 unidades) da área de projeto se 

dispõem a pagar pela manutenção de locais como praças, parque, áreas de 

desportes, pista de corrida etc (fundamentado em pesquisas sócio-econômicas para 

áreas semelhantes) a um custo anual por habitação de R$ 180,00 ► R$ 1.404.000,00 

/ ano. 

TOTAL DE BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O PROJETO 

 R$ 134.482.000,00, considerando as obras de implantação (fase inicial 

do empreendimento); e 

 R$ 111.082.000,00, sem considerar obras de implantação (somente 

fase de operação). 

Todos os custos e benefícios envolvidos no estudo foram transformados para 

valor presente, considerando as hipóteses discutidas neste estudo, apresentadas 

anteriormente, e as seguintes considerações adicionais: 

 Custos de implantação total de infra-estrutura em 3 anos consecutivos, 

sendo 40% no Ano 0, 40% no Ano 1 e 20% no Ano 2; 

 Custos de operação e manutenção dos serviços de infra-estrutura 

somente a partir do ano 2; 
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 Evolução dos benefícios esperados no Setor Habitacional segundo a 

Tabela 35, excetuando-se os benefícios de empregos diretos na fase de 

implantação do empreendimento; 

 Taxa de desconto do mercado ou atratividade de 10% ao ano; 

 Período de análise de 30 anos. 

Tabela 35 – Evolução Prevista dos Benefícios. 
Ano Benefício Esperado (%) 

0 0 

1 20 

2 30 

3 40 

4 60 

5 80 

6 100 

Maior que 6 anos 100 

Nesse sentido, em VALOR PRESENTE, têm-se: 

 Cenário 3.1 (excetuando as indenizações por obras civis de moradias 

em APP): 

o Custos totais = R$ 765.959.582,26; 

o Benefícios esperados = R$ 786.854.130,95; 

o Relação Benefício / Custo = 1,027. 

 Cenário 3.2 (excetuando as indenizações por obras civis de moradias 

em APP): 

o Custos totais = R$ 761.570.098,25; 

o Benefícios esperados = R$ 786.854.130,95; 

o Relação Benefício / Custo = 1,033. 

Por conseguinte e fundamentado nas hipóteses anteriores, o empreendimento 

é viável pela relação custo benefício. O cenário 2 é o mais exeqüível, por que 

considera menores custos para demolições e remoção de edificações e moradias, 

quando comparado com o cenário 3.1. 
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13.10. COMPENSAÇÃO FLORESTAL 

Como forma de restabelecer parte das funções ecológicas desempenhadas 

pela vegetação que foi suprimida durante o processo de ocupação do futuro Setor 

Habitacional Vicente Pires, deve-se promover, sob a forma de compensação florestal, 

o plantio de árvores nativas do Cerrado, contemplando: 

 -Recuperação da área de transição entre a vegetação savânica e a 

vegetação ciliar da cabeceira do córrego Cana do Reino situada ao 

norte da Colônia Agrícola Vicente Pires no trecho situado acima da 

Estrada Parque Ceilândia – DF 095- Via Estrutural. 

 -Recuperação da vegetação ciliar do córrego Cana do Reino desde a 

sua cabeceira até a confluência com o córrego Cabeceira do Valo que 

forma o córrego Vicente Pires; 

 -Recuperação de parte da vegetação situada numa área ao sul das 

Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia, respeitando-se a faixa 

de trinta metros de servidão da rodovia EPTG, até o trecho de 

confluência dos córregos Samambaia e Vicente Pires, onde atualmente 

a ocupação possui características rurais; 

Ressalta-se que as matas ciliares dos córregos Vicente Pires, Samambaia e de 

seus afluentes, em relação aos princípios da ciência do Direito Ambiental, não podem 

ser tratadas como objeto de compensação ambiental, uma vez que esse caso se 

insere no princípio da reparação, remetendo assim aos respectivos responsáveis por 

sua alteração ou àqueles que assumiram o passivo ambiental a obrigação de 

recuperá-las. 

Portanto, para se efetivar a compensação ambiental em decorrência da 

supressão de vegetação nativa naquelas Colônias Agrícolas, utilizou-se como 

referência os Decretos nos 14.783/93 e 23.585/03, que tratam do tombamento de 

espécies arbóreo-arbustivas no território do Distrito Federal. A primeira norma citada 

dispõe que para cada árvore suprimida devem ser plantadas outras trinta árvores 

nativas do Cerrado, enquanto que o segundo ato legal permite que seja reduzida em 

até 50% (cinqüenta por cento), a critério da SEDUMA, a quantidade de árvores a ser 

plantadas, conforme as condições estabelecidas em seu texto. 
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Dessa forma, visando dimensionar a quantidade de árvores a ser plantada 

como forma de compensação ambiental, adotou-se o inventário florestal efetuado na 

área de estudo como elemento de referência qualitativo e quantitativo da vegetação 

preexistente, em conformidade com as características de cada fitofisionomia. As 

informações obtidas no inventário florestal foram então extrapoladas para aquelas 

áreas alteradas, que totalizam aproximadamente 2.116 (dois mil, cento e dezesseis) 

hectares.  

Considerando que nas formações vegetais savânicas, excluindo-se as 

Veredas, foi verificada a densidade arbórea de 809 indivíduos por hectare, 

dimensionou-se, em função do que exige a legislação vigente, a necessidade de 

plantar 51.355.320,00 (cinqüenta e um milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil e 

trezentos e vinte) árvores nativas de Cerrado, podendo metade dessa quantidade de 

árvores, ao invés de serem plantadas, terem seu valor financeiro de plantio revertido 

em benefício do meio ambiente na forma de prestação de serviço, doação de 

equipamento e/ou execução de obras por intermédio de acordo formal. 

Adotando-se como referência o custo de plantio, que inclui a aquisição de 

mudas até o monitoramento em campo por dois anos, o valor aproximado de R$ 16,00 

(dezesseis reais) por muda, o custo da compensação ambiental estaria orçado em R$ 

821.685.120,00 (oitocentos e vinte e um milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, 

cento e vinte reais). 

Observando o elevado valor financeiro da compensação ambiental, a grande 

quantidade de mudas necessárias para o plantio, à baixa disponibilidade dessas 

mudas no mercado local, percebe-se a impossibilidade de aplicação da legislação que 

rege a matéria. Portanto, visando que essa compensação ambiental possibilite atender 

o real interesse de suprir parte das funções ecológicas eliminadas que possuía a 

cobertura vegetal nativa, proporcionando, no mínimo, a recuperação das áreas 

degradadas indicadas, deve-se plantar, ao menos, o número de árvores suprimidas, 

elevando-se o período de monitoramento para quatro anos, com vistas à redução da 

taxa de mortalidade. Assim, seria necessário plantarem 1.711.844 (um milhão, 

setecentos e onze mil, oitocentos e quarenta e quatro) mudas, quantidade que 

totalizaria o valor de R$ 27.389.504,00 (vinte e sete milhões, trezentos e oitenta e 

nove mil, quinhentos e quatro reais). 
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A recuperação da vegetação savânica situada ao norte da Colônia Agrícola 

Vicente Pires, no trecho acima da rodovia DF- 095, Via Estrutural, deve observar o 

gradiente de densidade da formação savânica preexistente, bem como a atual 

estrutura do solo, o que requer a elaboração de um projeto técnico específico e 

detalhado para essa finalidade.  

Em termos gerais, nesses trechos de vegetação savânica a densidade do 

plantio pode variar de 500 (quinhentos) a 1.000 (mil) indivíduos por hectare, devendo-

se também corrigir o solo quanto aos seus aspectos físicos e químicos. Nesse sentido, 

tendo em vista que a área passível de recuperação, dimensionada por ferramentas de 

sistemas de informações geográficas (SIG), totaliza cerca de 131,70 hectares, prevê-

se plantar até 135.000 (cento e trinta e cinco mil) árvores.  

Já a recuperação da vegetação ciliar do córrego Cana do Reino deve ser 

efetuada após a análise de fotografias aéreas ou imagens de satélite que permitam 

identificar quais eram as características originais da sua vegetação, informação que 

necessita ser complementada pela caracterização atual do solo para possibilitar a 

elaboração de um projeto técnico específico e detalhado para essa finalidade. 

Quanto à recuperação de parte da vegetação da área situada ao sul das 

Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia, onde originalmente era uma Vereda e 

atualmente possui ocupações com características rurais e área aproximada de 39 

(trinta e nove) hectares, a densidade do plantio pode variar de 10 (dez) a 100 (cem) 

indivíduos por hectare, sendo recomendado à elaboração de um PRAD específico que 

avalie as características originais da cobertura vegetal e as atuais do solo. 

As Matas de Galeria das Colônias Agrícolas Vicente Pires, Samambaia e Vila 

São José, conforme informações obtidas por meio de ferramentas do SIG necessitam 

recuperar uma área total aproximadamente 114 (cento e quatorze) hectares. 

Considerando que pode ser utilizado nos trechos mais densos das referidas matas o 

espaçamento de 2m X 2m (dois metros por dois metros), ou seja, 2.500 (dois mil e 

quinhentos) indivíduos por hectare, seriam necessários plantarem até 285.000 

(duzentos e oitenta e cinco mil) árvores. Essas informações foram disponibilizadas em 

termos gerais, requerendo a elaboração de um projeto técnico específico e detalhado 

para essa finalidade, o que pode reduzir essa quantidade de árvores a serem 

plantadas em função das características de cada trecho a ser recuperado. 
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Visando melhorar a qualidade e vazão das águas dos córregos locais e mantê-

las em padrões satisfatórios e legalmente estabelecidos, recomenda-se, além da 

instalação da infra-estrutura básica (redes de água, esgoto, drenagem pluvial e coleta 

de lixo), a remoção de todos os usos e ocupações situados em APP de córrego, ou 

seja, na faixa marginal de 30 (trinta) metros e das nascentes próximo as cabeceiras 

dos cursos d’água.  

As Matas de Galeria desmatadas e erodidas devem ser recuperadas através 

da elaboração e execução de PRAD específico; 

Com os objetivos de melhorar o microclima por meio da redução da incidência 

direta de raios solares, efeito de sombreamento, formação de barreira contra ventos, 

redução da temperatura do ar e do efeito da evapotranspiração; reter os poluentes 

atmosféricos por meio da ação das folhas na absorção de gases poluentes; amenizar 

a propagação sonora pela barreira física para a propagação de ruídos comuns aos 

centros urbanos; promover a valorização imobiliária dos lotes próximos a área verdes; 

reduzir processos erosivos; servir de abrigo e alimento para fauna silvestre; melhorar a 

percepção do meio ambiente, deve-se priorizar projetos específicos para atender estas 

finalidades; 

Todos os plantios devem ser efetuados no início do período chuvoso, quando o 

solo deve ser previamente corrigido em relação aos aspectos físicos e químicos, e 

serem monitorados pelo período mínimo de 10 (dez) anos por profissionais habilitados; 

13.10.1. Custros da Reparação e Compensação Florestal 

Conforme conclusões dos estudos de meio biótico, a compensação florestal 

para suprir as funções ecológicas originais pela implantação do Setor Habitacional 

Vicente Pires é de R$ 27.400.000,00. 

Adotou-se que o Plano de Recuperações de Áreas Degradadas (PRAD) será 

implementado em um período de 3 anos consecutivos, com início no ano “2”, 

concomitantemente com o serviço de demolição e remoção das edificações com 

interferências com APP. 
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TOTAL PARA DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, INDENIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO 

DE ÁREAS DE APP COM INTERFERÊNCIAS DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES, 

REPARAÇÃO E COMPENSAÇÃO FLORESTAL, SENDO: 

• Cenário 3.1 = R$ 166.323.450,00 (R$ 2.255,17/hab); 

• Cenário 3.2 = R$ 54.512.100,00 (R$ 739,13/hab). 

TOTAL GERAL PARA CUSTOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 

INFRA-ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO E DEMAIS CUSTOS, INCLUINDO A 

POSSÍVEL INDENIZAÇÃO PELAS MORADIAS ERIGIDAS NAS APP, SENDO: 

• Cenário 3.1 = R$ 814.273.217,90 (R$ 11.040,69/hab); 

• Cenário 3.2 = R$ 702.461.867,90 (R$ 9.524,65/hab). 

TOTAL GERAL PARA CUSTOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 

INFRA-ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO E DEMAIS CUSTOS, EXCLUINDO A 

POSSÍVEL INDENIZAÇÃO PELAS MORADIAS ERIGIDAS NAS APP, SENDO: 

• Cenário 3.1 = R$ 683.209.217,90 (R$ 9.263,60/hab); 

• Cenário 3.2 = R$ 676.833.867,90 (R$ 9.177,16/hab). 

Segundo o Art. 36 da Lei n0 9.985 de 18/07/2000 (SNUC), regulamentado pelo 

Decreto n0 4.340 de 22/08/2002 e alterado pelo Decreto n0 5.566/2005, a 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PELA IMPLANTAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL 

VICENTE PIRES foi estipulado em 0,5% dos custos totais para implantação do 

empreendimento e demais custos, sendo: 

• Cenário 3.1 = R$ 3.416.046,09 (R$ 46,32/hab); 

• Cenário 3.2 = R$ 3.384.169,34 (R$ 45,89/hab). 

A aplicação financeira da Compensação Ambiental será determinada pelo 

órgão ambiental competente. 

POR CONSEGUINTE, OS CUSTOS TOTAIS SÃO: 

• CENÁRIO 3.1 
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 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, DEMOLIÇÃO, 
REMOÇÃO, PRAD, COMPENSAÇÃO FLORESTAL E 
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL = R$ 686.625.264,00; 

 INDENIZAÇÃO PELAS MORADIAS (OBRAS CIVIS) ERIGIDAS 
EM APP = R$ 131.064.000,00; 

 OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFRA-ESTRUTURA = R$ 
25.000.000,00 / ano. 

• CENÁRIO 3.2 
 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, DEMOLIÇÃO, 

REMOÇÃO, PRAD, COMPENSAÇÃO FLORESTAL E 
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL = R$ 680.218.036,30; 

 INDENIZAÇÃO PELAS MORADIAS (OBRAS CIVIS) ERIGIDAS 
EM APP = R$ 25.628.000,00; 

 OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFRA-ESTRUTURA = R$ 
25.000.000,00 / ano. 
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14. DISCUSSÃO SOBRE INTERFERÊNCIAS DE APP NO 
SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 

14.1. ASPECTOS PRELIMINARES 

A existência de lotes habitacionais e edificações em Áreas de Preservação 

Permanente (APP) é um dos aspectos mais delicados do atual Estudo de Impacto 

Ambiental em virtude, principalmente, do potencial de degradação ambiental em um 

tipo de área com elevada restrição ao uso e ocupação. 

Assim sendo, a seguir, é apresentada uma abordagem sucinta da legislação 

pertinente à APP e uma contraposição com as questões relativas ao direito adquirido 

de garantia à propriedade privada dos lotes e edificações já construídas, associados a 

um cenário atual de ocupação urbana, apesar da vocação inicial da área, Setor 

Vicente Pires, ser para a agricultura familiar (reduzida densidade habitacional). 

Essa apreciação da matéria não possui o cunho jurídico, mas somente o 

objetivo de auxiliar o parecer final do presente Estudo Ambiental frente a distintos 

aspectos relevantes. 

14.2. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

Preliminarmente, tem-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é consagrado pelo Artigo 225 da Constituição Federal, destacando que o 

mesmo possui uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de Vida. 

Mais adiante, o referido artigo esclarece que cabe ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo às presentes e futuras gerações. 

A competência comum do Distrito Federal, da União, dos Estados e dos 

Municípios em proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas é ratificada no Artigo 23 também da Constituição Federal, não eximindo 

qualquer dúvida quanto à necessidade de se avaliar com cautela a problemática da 

ocupação e uso das APP presentes no Setor Habitacional Vicente Pires. 
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Nesse momento, é importante definir o termo APP, que é encontrado, 

inicialmente, na Lei nº 4.771/65 que instituiu o Novo Código Florestal Brasileiro. No 

seu Artigo 2º, o Código Florestal define preservação permanente como as florestas e 

demais formas de vegetação natural situadas em: 

• Ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais 

alto em faixa marginal cuja largura varia no intervalo de 30 m a 500m, em 

função da largura do curso d’água; 

• Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou 

artificiais; 

• Nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados olhos d’água, 

com raio mínimo de 50m de largura; 

• No topo de morros, montes, montanhas e serras; 

• Nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º, 

equivalente a 100% na linha de maior declividade; 

• Nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 

mangues; 

• Nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do 

relevo, em faixa nunca inferior a 100m em projeções horizontais; 

• Em altitudes superiores a 1.800m de altitude. 

Assim, como a legislação da definição de APP remonta o ano de 1965 e o 

histórico de transformação da área em tela de vocação agrícola para configuração 

urbana acelerou-se na década de 1980, com evidente degradação ambiental, não há 

justificativa concreta de que o tratamento da matéria de preservação permanente foi 

posterior à ocupação urbana. Por conseguinte, não há eficácia em qualquer 

argumentação de direito adquirido à ocupação de APP. 

Seguindo para normas mais recentes, têm-se a Lei nº 6.766/79 que dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano e as Resoluções do CONAMA (Conselho 

Nacional de Meio Ambiente) nos 302/02 e 303/02, as quais dispõem sobre Áreas de 

Preservação Permanente de reservatórios artificiais e parâmetros, definições e limites 

de Áreas de Preservação Permanente, respectivamente. 

Convergindo o foco da Lei nº 6.766/79 para o Setor Habitacional Vicente Pires, 

tem-se que essa Lei, em seu art. 3º e inciso III, indica a proibição do parcelamento do 
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solo em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas 

exigências específicas das autoridades competentes. Infelizmente, tal Lei não 

esclareceu o que são autoridades competentes. 

No Art. 3º da Resolução CONAMA nº 302/02, tem-se que a Área de 

Preservação Permanente constitui a área com largura mínima, em projeção horizontal 

no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal de 30m 

para reservatórios situados em áreas urbanas consolidadas e 100m para áreas rurais. 

Desse modo, aplicando a referida norma à área em tela, admitindo que o Setor 

Habitacional Vicente Pires já seja considerado como malha urbana consolidada, o 

reservatório artificial executado no córrego Vicente Pires possui uma APP de 30m a 

partir do nível máximo de água. 

Com relação aos outros tipos de APP, a Resolução CONAMA nº 303/02 

esclarece em seu Art. 2º as seguintes definições importantes para o caso em foco: 

• Nascente ou olho d’água é o local onde aflora naturalmente, mesmo 

que de forma intermitente, a água subterrânea; 

• Vereda é o espaço brejoso ou encharcado que contém nascentes ou 

cabeceiras de cursos d’água, onde há ocorrência de solos hidromórficos e 

vegetação típica; 

• Escarpa é a rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a 45º, 

que delimitam relevos de tabuleiros, chapadas e planalto. 

A mesma Resolução CONAMA nº 303/02, em seu Art. 3º, indica que se 

constitui APP a área situada em: 

• Faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção 

horizontal, com largura mínima de 30m para cursos d’água com 10m de 

largura; 

• Ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente, com raio 

mínimo de 50m; 

• Ao redor de lagos e lagoas naturais com faixa mínima de 30m para 

áreas urbanas consolidadas; 

• Veredas e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 

mínima de 50m; 
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• Escarpas e nas bordas de chapada, a partir da linha de ruptura em faixa 

nunca inferior a 100m em projeção horizontal no sentido do reverso da 

escarpa. 

Nesse contexto de legislação pertinente a APP e parcelamento do solo, o Setor 

Habitacional Vicente Pires possui ocupação urbana com conseqüente alteração 

ambiental em áreas definidas como: 

• Nascentes; 

• Faixas marginais de cursos d’água; 

• Veredas;  

• Declividade igual ou superior a 45%. 

Em 2006 foi publicada a Resolução CONAMA nº 369 que dispõe sobre casos 

excepcionais para possibilitar a intervenção ou a supressão de vegetação em Área de 

Preservação Permanente pelo órgão ambiental competente. O objetivo dessa 

Resolução foi autorizar a implantação de obras, planos, atividades ou projetos de 

utilidade pública ou interesse social, ou para a realização de ações consideradas 

eventuais e de baixo impacto ambiental. 

Alguns aspectos relevantes dessa Resolução CONAMA são apresentados a 

seguir, com destaque para termos importantes para o fato em questão de ocupação 

urbana e alteração ambiental de APP. 

O Parágrafo 1º do Art. 1º da Resolução CONAMA nº 369/06 esclarece que é 

vedada a intervenção ou supressão de vegetação em APP de nascente, veredas, 

manguezais e dunas, salvo nos casos de utilidade pública dispostos no inciso I do Art. 

2º da referida Resolução, e para o acesso de pessoas e animais para obtenção de 

água. 

O Art. 2º da Resolução nº 369/06 indica os seguintes casos de possibilidade de 

emissão de autorização de intervenção ou supressão de vegetação em APP: 

• I - Utilidade Pública: 

 a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 
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 b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços 

públicos de transporte, saneamento e energia; 

 c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, 

outorgadas pela autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e 

cascalho; 

 d) a implantação de área verde pública em área urbana; 

 e) pesquisa arqueológica; 

 f) obras públicas para implantação de instalações necessárias à 

captação e condução de água e de efluentes tratados; e 

 g) implantação de instalações necessárias à captação e 

condução de água e de efluentes tratados para projetos privados de 

aqüicultura, obedecidos aos critérios e requisitos previstos nos §§ 1º e 

2º do Art. 11, dessa Resolução. 

• II - Interesse Social: 

 a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da 

vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, 

controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios 

com espécies nativas, de acordo com o estabelecido pelo órgão 

ambiental competente; 

 b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado 

na pequena propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterize 

a cobertura vegetal nativa, ou impeça sua recuperação, e não 

prejudique a função ecológica da área; 

 c) a regularização fundiária sustentável de área urbana; 

 d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e 

cascalho, outorgadas pela autoridade competente; 

• III - intervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto 

ambiental, observados os parâmetros desta Resolução. 

O Art. 3º indica que a intervenção ou supressão de vegetação em APP 

somente poderá ser autorizada quando o requerente, entre outras exigências, 

comprovar: 
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• I - a inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, 

atividades ou projetos propostos; 

• II - atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água; 

• III - averbação da Área de Reserva Legal; e 

• IV - a inexistência de risco de agravamento de processos como 

enchentes, erosão ou movimentos acidentais de massa rochosa. 

O Art. 8º da seção III da Resolução nº 369/06 indica que a intervenção ou 

supressão de vegetação em APP para a implantação de área verde de domínio 

público em área urbana poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente, 

observado o disposto na Seção I desta Resolução, e uma vez atendido o disposto no 

Plano Diretor, se houver, além dos seguintes requisitos e condições: 

• I - localização unicamente em APP previstas nos incisos I, III alínea "a", 

V, VI e IX alínea "a", do art. 3º da Resolução CONAMA nº 303, de 2002, e art. 

3º da Resolução CONAMA nº 302/02; 

• II - aprovação pelo órgão ambiental competente de um projeto técnico 

que priorize a restauração e/ou manutenção das características do 

ecossistema local, e que contemple medidas necessárias para: 

 Recuperação das áreas degradadas da APP inseridas na área 

verde de domínio público; 

 Recomposição da vegetação com espécies nativas; 

 Mínima impermeabilização da superfície; 

 Contenção de encostas e controle da erosão; 

 Adequado escoamento das águas pluviais; 

 Proteção de área da recarga de aqüíferos; e 

 Proteção das margens dos corpos de água. 

• III - percentuais de impermeabilização e alteração para ajardinamento 

limitados a respectivamente 5% e 15% da área total da APP inserida na área 

verde de domínio público. 

 § 1º Considera-se área verde de domínio público, para efeito 

desta Resolução, o espaço de domínio público que desempenhe função 

ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da 
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qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de 

vegetação e espaços livres de impermeabilização. 

 § 2º O projeto técnico que deverá ser objeto de aprovação pela 

autoridade ambiental competente, poderá incluir a implantação de 

equipamentos públicos, tais como: 

 trilhas ecoturísticas; 

 ciclovias; 

 pequenos parques de lazer, excluídos parques temáticos 

ou similares; 

 acesso e travessia aos corpos de água; 

 mirantes; 

 equipamentos de segurança, lazer, cultura e esporte; 

 bancos, sanitários, chuveiros e bebedouros públicos; e 

 rampas de lançamento de barcos e pequenos 

ancoradouros. 

 § 3º O disposto no caput deste artigo não se aplica às áreas com 

vegetação nativa primária, ou secundária em estagio médio e avançado 

de regeneração. 

 § 4º É garantido o acesso livre e gratuito da população à área 

verde de domínio público. 

Portanto, a Resolução CONAMA nº 369/06 abre a possibilidade de implantação 

de áreas verdes de domínio público em APP, desde que respeitados todos os termos 

expostos na referida Resolução. 

Ao apreciar a matéria sobre atividades de intervenção e supressão de APP 

(nascentes, veredas e faixa marginal de cursos d’água), deve-se dedicar atenção às 

questões relativas com a garantia à propriedade privada das edificações já 

executadas. 

Nesse contexto, é óbvio que a existência de lotes habitacionais sem 

edificações construídas também é um fato que merece destaque, porém a modificação 

ou alteração ambiental de área de APP não justifica uma possível indenização do 

proprietário do lote. 
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Assim, retornando à argumentação de garantia à propriedade privada, o 

princípio da supremacia da Constituição Federal em seu art. 5º inciso XXII deverá ser 

preservado, mantendo as edificações já construídas sob áreas de APP. 

Nessa mesma linha de argumentação, tem-se que, às vezes, retirar o que se 

construiu é mais gravoso para a natureza do que deixar como está, ou seja, existem 

situações consolidadas que dificilmente serão desfeitas, como por exemplo, a retirada 

de vegetação predominante de renques de buritis do brejo, com posterior lançamento 

de aterro com terra alóctone, compactação e edificação. Nesse caso, os fatores de 

infiltração de água de chuva no solo, percolação e configuração do lençol freático 

foram bastante alterados, se comparados à situação original da área. 

Também a favor da manutenção das edificações em áreas de APP, tem-se a 

dificuldade em mensurar o valor de cada residência para seus ocupantes, pois os 

custos emocionais para seus proprietários não são quantificáveis com facilidade. 

Não se pode esquecer que a união de todos os envolvidos em ocupações de 

áreas de APP, com protestos em juízo sobre o direito à propriedade privada ou outra 

argumentação de direitos e garantias individuais presentes em nossa Constituição 

Federal, iria dificultar qualquer ação a curto prazo para a organização e perfeito 

planejamento do Setor Habitacional. 

Diante do exposto, o presente Estudo Ambiental possui os seguintes 

argumentos contra e a favor da manutenção de edificações em áreas de APP: 

• A legislação ambiental e de parcelamento do solo dificulta ao máximo a 

intervenção e a supressão de vegetação em áreas de Preservação 

Permanente, que no caso do Setor Habitacional Vicente Pires, reflete 

principalmente para veredas, nascentes, faixas marginais de cursos d’água e 

com declividade igual ou superior a 30%; 

• O argumento de direito adquirido para aqueles que ocuparam áreas de 

APP por desconhecimento ou por boa fé não é exeqüível, pois o Código 

Florestal remonta a data do ano 1965, período anterior à transformação da 

área do Setor de agrícola para urbano; 

• O argumento de direito adquirido para aqueles que apesar de não terem 

sido os causadores iniciais da degradação de uma APP, mas que contribuíram 
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para a manutenção dessa degradação, não é coerente, pois se existe direito 

adquirido nesse aspecto, ele é do ambiente ecologicamente sadio; 

• A valoração do direito à propriedade privada de edificações em APP em 

detrimento de interesses difusos poderá implicar a não preservação do direito 

das futuras gerações a um ambiente ecologicamente equilibrado; 

• Por outro lado, algumas situações de alterações ambientais em áreas 

de APP dificilmente retornarão à situação original, em virtude de uma 

consolidação de aspectos como escoamento superficial, infiltração de água no 

solo e percolação subterrânea nos casos de veredas; 

• É notória a dificuldade na mensuração dos custos emocionais de uma 

edificação para os seus ocupantes, em virtude de sonhos e desejos intrínsecos 

a cada cidadão; 

• A legislação pertinente de APP permite a intervenção e a supressão de 

vegetação de APP para alguns casos específicos, sendo destacada a 

implantação de áreas verdes de domínio público. 

Por conseguinte, o presente Estudo Ambiental conclui, para o tratamento da 

matéria de ocupação urbana em APP e de parcelamento do solo: 

• Os lotes habitacionais sem ocupação urbana e com interferências com 

APP e com declividade igual ou superior a 30% não deverão ser ocupados em 

hipótese alguma e deverão ser destinados para a elaboração de planos de 

áreas degradadas, com sugestão para a implantação de áreas verdes de 

domínio público, respeitando todos os termos expostos na Resolução 

CONAMA nº 369/06; 

• As edificações existentes em áreas de APP deverão ser removidas, 

conforme o rigor das leis ambientais específicas, pois não se enquadram em 

casos excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 

ambiental; 

• Deverá ser prevista uma indenização financeira para os proprietários 

das edificações existentes em áreas de APP que serão removidas, a fim de 

resguardar o direito à propriedade privada de cada cidadão. A fonte de 

pagamento das indenizações deverá ser avaliada, entretanto, poderá ser 

estudada a realização de uma cotação entre todos os moradores do Setor, 

personagens interessados na regularização geral. 
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Frente à discussão do problema social decorrente da demolição e retirada de 

uma população já consolidada em áreas de APP, o presente Estudo Ambiental 

apresenta algumas sugestões, as quais são apresentadas no item a seguir. 

14.3. SUGESTÕES 

Na tentativa de reduzir o problema social proveniente da demolição e retirada 

da população existente nas áreas de APP, o presente Estudo Ambiental sugere alguns 

aspectos relevantes, os quais deverão ser apreciados pelo órgão ambiental pertinente, 

a saber: 

• Não permitir a ocupação e/ou alteração de vegetação e solos de lotes 

desocupados ou vazios situados em áreas de APP; 

• Elaboração de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

para todos os lotes não ocupados ou vazios presentes em áreas de APP, a fim 

de identificar o grau de alteração ambiental e os procedimentos e metodologias 

de recuperação; 

• Demolição e retirada de todas as edificações presentes em APP de 

faixas marginais de cursos d’água (matas galerias), em função de: alteração 

antrópica imposta no regime hidrológico dos cursos d’água, riscos na 

biodiversidade (fauna e flora) e elevada incidência de erosão das margens; 

• Demolição e retirada de todas as edificações presentes em APP das 

principais nascentes dos cursos d’água Vicente Pires, Samambaia e Cana do 

Reino, em virtude também dos aspectos relevantes citados anteriormente; 

• As nascentes “secundárias” dos referidos cursos d’água são de difícil 

identificação, porque devido a ocupação urbana sem planejamento, as antigas 

nascentes foram alteradas por efeito, principalmente, de terraplanagem, 

drenagem e execução de aterros com solo alóctone, proporcionando uma 

alteração espacial e de dimensões na surgência de água. Por conseguinte, o 

presente Estudo Ambiental não sugere a demolição e a remoção imediata das 

edificações presentes nessas áreas de nascentes “secundárias”, devendo-se 

elaborar estudos mais específicos, do tipo Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD), mensurando até a efetividade ou não do processo de 

recuperação ambiental. A depender dos resultados do PRAD pode até ser 

justificável a manutenção de algumas edificações em áreas de nascentes 

200 



 

“secundárias”, bastante alteradas e com grande dificuldade de retorno à 

situação original; 

• O presente Estudo Ambiental também não sugere a demolição e a 

remoção imediata das edificações presentes em áreas de APP de veredas, 

devendo-se elaborar estudos mais específicos, do tipo Plano de Recuperação 

de Áreas Degradadas (PRAD), identificando o grau de alteração das veredas e 

mensurando a efetividade ou não do processo de recuperação ambiental. A 

depender dos resultados do PRAD pode até ser justificável a manutenção de 

algumas edificações em áreas de veredas bastante alteradas e com grande 

dificuldade de retorno à situação original. 

14.4. Comparação dos Impactos Ambientais para os Cenários 2 e 
3 

A tabela abaixo resume as orientações a serem adotadas para cada cenário 

nas respectivas áreas de preservação permanente. 

Tabela 36 – Recomendações para cada cenário. 
Áreas de Restrição Ambiental Cenário 1 cenário 2 cenário 3.1 cenario 3.2 
App Vereda Permanencia Retirada interesse social monitoramento 
App Corrego Permanencia Retirada interesse social sai 
App Nasc Primaria Permanencia Retirada interesse social sai 
Nasc Secundária Permanencia Retirada interesse social monitoramento 
Nasc Não Conf Permanencia Retirada interesse social monitoramento 
Rest Declividade >30 Permanencia Retirada interesse social monitoramento 

O cenário 1 contempla a continuidade da tendência atual de uso e ocupação do 

solo do Setor Habitacional Vicente Pires, com a existência de lotes e edificações 

construídas em APP e áreas de riscos de inundações, deslizamentos de terra etc. 

Esse cenário considera a infração da legislação ambiental. 

O cenário 2 contempla a desconstituição de lotes e remoção de todas as 

edificações com interferências em APP. É um cenário que objetiva conservasr, na sua 

forma mais restrita, as áreas de preservação permanente do setor. 

Com a aprovação do Estatuto das Cidades, Lei Federal Nº. 10.257/2001, o 

Distrito Federal e demais municípios da federação passam a ser responsáveis por 

promover a regularização da moradia no local de posse, fazendo com que a cidade 

cumpra a sua função social. Por meio do instrumento urbanístico definido como Zona 

Especial de Interesse Social - ZEIS, são flexibilizadas normas urbanísticas e 
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ambientais, permitindo a regularização de assentamentos de população de baixa 

renda.  

O Cenário 3.1 prevê a aplicação deste novo instrumento, respeitando os riscos 

à saúde e segurança da população. 

Amparado pelo Estatuto da Cidade, a proposta para o Cenário 3.1 corresponde 

à regularização dos lote em áreas de APP ou restrição urbanística (declividade acima 

de 30%). Entretanto, o mesmo estatuto exige a caracterização das áreas para 

aplicação desse intrumento como sendo de baixa renda. Na área em estudo, a região 

denominada Colônia Agrícola São José, é a que se enquadra nesta exigência. Assim, 

a aceitação deste cenário requereria a criação de ZEIS apenas na área da respectiva 

Colônia. 

O cenário 3.2 prevê a retirada dos lotes em áreas previstas na legislação 

ambiental assim como defendido no cenário 2. Entretano, o cenário 3.2, em função 

das alterações promovidas na áreas, não há consenso quanto a efetiva existência de 

nascentes na região, por isso denominadas como nascentes secundárias. O mesmo 

raciocínio foi desenvolvido para zona brejosa ou encharcada das veredas, sendo 

indicado o monitoramento dessas áreas. Este cenário defende uma postura mais 

cautelosa quanto a remoção das edificações nestas áreas. 

Tabela 37 – Áreas (ha) em APP a serem ocupadas em cada cenário. 
 Cenário 1 cenário 2 cenário 3.1 cenario 3.2 
App Vereda 123,23 0 0 123,23* 
App Corrego 17,4 0 17,4 0 
App Nasc Primaria 18,61 0 18,61 0 
Nasc Secundária 7,88 0 7,88 7,88* 
Nasc Não Conf 14,88 0 14,88 14,88* 
Rest Declividade >30 3 0 3 3* 

(*) áreas indicadas para monitoramento. 

Os impactos a serem causados pelos cenários acima diferem-se apenas 

quanto à ocupação das áreas em APP daqueles identificados no item 9. Assim, os 

impactos para cada cenário pode ser descrito como: 

Ocupação em APP – este impacto já foi gerado na área, quando as 

edificações foram erguidas na mesma. Este impacto desencadeou todos os demais, 

afetando de forma significativa a biota da região e a qualidade dos recursos hídricos.  
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O cenário 1 configura-se como o mais prejudicial, uma vez que seria mantida a 

ocupação dessas áreas, dando continuidade ao processo de degeneração da área. O 

cenário 2 interromperia imediatamente o processo de ocupação, entretanto a reversão 

do quadro dependeria das condições de elasticidade ambiental (resiliência), uma vez 

que já ouve perturbação ambiental. A retirada das edificações poderia resultar em 

mais degradação para a área. O cenário 3.1 orienta para a permanência de lotes em 

áreas de interesse social, interrompendo a ocupação e mantendo a degradação 

existente. O cenário 3.2 mantem a premissa do cenário 2, entretanto devido as 

diversas dúvidas quanto a existência de APP das nascentes secundária e dos limites 

de vereda, tomaria postura mais precavida quanto a remoção das edificações, sendo 

indicado o monitoramento neste cenário.  

Alteração da Biodiversidade - As áreas de APP de córrego, nascentes e 

vereda são áreas frágeis e de intenso fluxo biogênico. A ocupação dessas áreas pode 

representar perda da biodiversidade, uma vez que estes ecossitemas são corredores 

ecológicos. Nos cenários de ocupação avaliados, o cenário 1 representa o maior risco 

de perda. Neste caso, a continuidade da ocupação representa aumento da pressão 

sobre o ecossistema, implicando na redução da biodiversidade. O cenário 2 finda o 

processo de ocupação e tende a retomar a situação original da área. O cenário 3.1 

pode levar a ocupação, desde que, por interesse social. O cenário 3.2, assim, como o 

cenário 2, retoma a situação original, reduzindo a pressão sobre esse ecossistema 

Legislação ambiental - O cenário 1 representa a continuidade do processo de 

ocupação, estando em franca desobediência da legislação ambiental. O cenário 2 

representa a aceitação da legislação corrente, baseado no princípio da legalidade. 

Entrentanto não considera questões sociais, econômicas e da razoabilidade. O cenário 

3.1 considera a criação de ZEIS na área de estudo, permitindo a ocupação em áreas 

de restrição, desde que atenda a preceitos de interesse social. O cenário 3.2 

representa a aceitação da legislação vigente, entretanto considera a existência de 

dúvidas quanto aos limites das APPs e ocorrência de nascentes. Assim, recomenda a 

realização de monitoramento dessas áreas para aplicação da legislação vigente.  
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15. PARECER FINAL 

O Setor Habitacional Vicente Pires esta localizado nas regiões administrativas 

de Taguatinga (RA III)e do Guará (Ra X). A área de influência direta é delimitada a 

oeste pela área destinada a construção do TAGUAPARK, a sul pela EPTG, a leste 

pelo córrego Vicente Pires e a norte pela DF 095 (Via Estrutural). 

Geomorfologicamente, Segundo Novaes Pinto (1986), a área de estudo (porção norte) 

encontra-se inserida no compartimento geomorfológico de Regiões de Chapada e a 

porção sul na área relacionada à Região dissecada de vale. Hidrograficamente, o 

Setor Habitacional Vicente Pires localiza-se na margem esquerda do Córrego 

Samambaia e na margem direita dos córregos Vicente Pires, do Valo e Cana do 

Reino, todos cursos d’ água afluente do Riacho Fundo que deságua no lago Paranoá. 

De acordo como Plano Diretor do Distrito Federal (PDOT-DF), criado pela lei 

complementar nº. 17/97, o empreendimento em tela está inserido na Zona Rural 

remanescente de Vicente Pires, sobreposta a Zona Urbana de Dinamização. 

A área em estudo vem sendo impactada desde a época em o seu uso era  

eminentemente agrícola. Esses impactos porém, foram amplificados quando houve a 

descaracterização do seu uso de rural para urbano. Atualmente, ainda restam Áreas 

de Proteção Permanente (APP): matas galerias, nascentes, córregos que cortam o 

local,  e áreas com declividade acima de 30%, que necessitam ser protegidas e 

recuperadas. 

A divisão de terras na área do Setor Habitacional Vicente Pires é resultado de 

uma visão capitalista voltada para o lucro com a venda de lotes. Esse fato fez com que 

a proliferação de parcelamentos de caráter residencial fosse maior, o que não veio 

acompanhado por um planejamento adequado para uma população que já atinge um 

patamar de mais de 60.000 mil habitantes na região. Por conseguinte, o Setor 

enfrenta, além dos problemas com a precariedade de infra-estrutura, a carência por 

espaços úteis para uso comum. 

Os estudos urbanísticos elaboraram três cenários alternativos de uso e 

ocupação do solo no Setor, sendo: Cenário 1 com a hipótese de não legalização do 

Setor Habitacional; Cenário 2 com a continuidade das iniciativas governamentais de 

regularização fundiária e a implementação de melhorias urbanas, com total remoção 
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de populações em áreas conflitantes com leis e normas gerais; e Cenário 3, com a 

contemplação de uma ocupação diferenciada por densidades, distribuídas por um 

zoneamento. 

O Cenário 1 poderá abrir desmesuradas possibilidades de agravamento da 

situação atual, pois não auxilia na tentativa de solução dos atuais problemas de um 

Setor com elevado grau de ocupação urbana. O Cenário 2 revela-se pouco viável 

tecnicamente, porque implicaria na remoção de um elevado número de famílias 

presentes em áreas em conflitos com leis e normas, com a conseqüente transferência 

da população removida para outros sítios no quadrilátero do Distrito Federal. O 

Cenário 3 apresenta-se como o mais factível, pois sugere formas de ocupação da área 

em tela por densidades e por tipos de uso urbano, associando as formas atuais de uso 

e ocupação do solo com aperfeiçoamentos, os quais deverão ser consolidados no 

Plano de Ocupação da futura revisão do Projeto de Urbanismo de todo o Setor (o 

Projeto existente está defasado quanto à dinâmica de ocupação urbana). 

As propostas do Cenário 3 contemplou uma população de saturação de 80.040 

habitantes, subdividida em: Zona Habitacional 1 com densidade média de 25 

habitantes por hectare (hab/ha), localizada nas duas faixas laterais ao longo dos 

córregos Vicente Pires e Samambaia e com destinação para uso unifamiliar; Zona 

Habitacional 2 com densidade média de 40 hab/ha, situada nas áreas centrais dos 

setores Vicente Pires, Samambaia e Vila São José, com usos permitidos de 

habitações unifamiliares e uso misto, com comércio local; Zona de Uso Misto com 

densidade média de 150 hab/ha, localizada na Feira do Produtor e adjacências e ao 

longo da Estrada Parque de Taguatinga, com habitação coletiva (fato já existente no 

local); e Área de Desenvolvimento Econômico ao longo do sistema viário regional, com 

pontos de abastecimento do Setor Habitacional e fonte de geração de empregos 

diretos e indiretos. 

Apresenta-se como possível a ocupação da área situada ao Norte da Via 

Estrutural, constituída de parte da população já existente na área e de população 

removida de sítios conflitantes dentro da poligonal do Setor Habitacional. A proposta 

de ocupação da referida área constitui-se de: Área de Desenvolvimento Economcio – 

ADE, Área com lotes uni e multifamiliar e área com chácaras. 
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Ressalta-se ainda que a população definida para a região da Cana do Reino é 

derivada da população total do Setor Habitacional Vicente Pires. Essa população, de 

14.010 deverá ser subtraída da população total para o setor, de 80.040 habitantes, a 

fim de atender a capacidade de atendimento da concecionária de esgoto. Qualquer 

alteração na capacidade de atendimento dessa concessionária poderá implicar em 

alteração da população do Setor Habitacional. 

Quanto a situação atual das Chácaras Remanescentes, foi protocolada 

carta/consulta (nº. 24/2007) na SEAPA (Secretaria de Agricultura Pecuária e 

Abastecimento), no dia 28/11/07, solicitando tais informações.  

No dia 28/12/2007, a SEAPA respondeu a referida Carta Consulta pelo ofício nº 

1227/2007, em anexo, em que informou sobre a produtividade das chácaras 

remanescente do Setor Habitacional Vicente Pires.  

Os equipamentos públicos, em sua maioria, deverão ser previstos em áreas 

ainda não ocupadas, visto que a maior parcela dos condomínios existentes já se 

encontram ocupados e não possuem nenhuma área livre para uso comum. 

Quando da revisão do Projeto de Urbanismo do Setor, deverá ser revisto o 

traçado viário, a hierarquia e o dimensionamento das vias, a fim de melhorar a 

circulação urbana e a interseções com as vias Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e 

Estrada Parque Ceilândia (EPCL – Via Estrutural). 

Em função do Termo de Ajustamento de Conduta para a área, assinado pela 

CAESB, IBAMA e Ministério Público, essa concessionária se comprometeu a implantar 

a infra-estrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ressalvando as 

áreas definidas por APP (Área de Preservação Permanente). 

O sistema de abastecimento de água pela CAESB encontra-se em execução, 

sendo a Vila São José a primeira a se beneficiar com água potável por um sistema 

público. A fonte de suprimento de água será o sistema do Descoberto, em operação. 

O projeto do sistema de esgotamento sanitário do Setor encontra-se em 

elaboração pela CAESB e será constituído de rede coletora, quatro estações 

elevatórias com linhas de recalque e interligação ao sistema existente da Estação de 

Tratamento Melchior. 
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O sistema de drenagem pluvial deverá ser implantado com caixas de recarga 

artificial de aqüífero em latossolos e com a instalação de bacias de detenção, a fim de 

reduzir o pico de cheias e o aporte de sedimentos nos cursos d’água. 

A BELACAP já dispõe de serviços de coleta de resíduos sólidos no 

empreendimento, por meio da coleta de resíduos presentes em contêineres em alguns 

condomínios, serviço que deverá ser ampliado. Os serviços de limpeza das vias 

públicas deverão também ser ampliados no Setor, objetivando a redução do aporte de 

lixo para o sistema de drenagem pluvial. 

O suprimento de energia elétrica para o todo o Setor Habitacional deverá ser 

garantido pela CEB, a partir das linhas de alta tensão existentes ou por 

remanejamentos. 

Quanto à telefonia fixa, a empresa Brasil Telecom já atende o Setor e possui 

capacidade técnica de ampliação. 

Dentro dos componentes que formam esta avaliação ambiental, existem 

algumas restrições quanto a ocupação do Setor Habitacional Vicente Pires, restrições 

estas associadas, principalmente, a ocupação irregular de Áreas de Preservação 

Permanente e a necessidade da intervenção pública para melhoria das condições de 

habitabilidade. Neste contexto deverão ser tomadas todas as medidas preconizadas 

neste estudo. Para tanto foram elaborados diferentes cenários de ocupação, optando, 

a equipe de elaboração deste estudo, pelo Cenário 3.2. Este cenário contemplou uma 

ocupação diferenciada por densidades, distribuídas num zoneamento por faixas, em 

função das restrições ambientais verificadas no trabalho.  

Isto exposto, e se tomadas todas as medidas compensatórias e de 

monitoramento apresentadas no EIA, tendo-se consciência da diversidade e ocupação 

atual amostrada, o Setor Habitacional Vicente Pires poderá ser viável ambientalmente, 

melhorando a qualidade sócio ambiental da população futura e atual. 

É válido salientar que o diagnóstico sócio-econômico e cultural realizado no 

Setor Habitacional Vicente Pires constatou a necessária intervenção pública para a 

melhoria das condições de “habitabilidade” dos moradores e da proteção e 

recuperação das áreas naturais e de preservação permanente que ainda existem no 

local (mananciais, matas galerias, nascente etc.), bem como a remoção consciente 
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das residências localizadas em APP. Dentre estas, outras medidas foram 

recomendadas como: obedecer a um plano urbanístico específico a ser elaborado 

para o Setor, afim de disciplinar as formas de uso das áreas públicas e das áreas 

privadas; estímulo do comércio, que favorecerá aos moradores uma vez que 

minimizará os deslocamentos de automóveis, ao mesmo tempo em que, contribui para 

a diminuição de possíveis congestionamentos e outros transtornos como poluição e 

acidentes de trânsito; elaboração de projeto paisagístico, focando a preservação de 

espécies de árvores e arbustos do bioma Cerrado que, por ventura estejam presentes 

em seus terrenos; e a elaboração de um programa de Educação Ambiental. 

Salienta-se que o acompanhamento das atividades técnicas previstas nos 

estudos exigidos para o licenciamento ambiental, tem por objetivo controlar a 

qualidade ambiental, a partir do momento em que se inicia a implantação de um 

empreendimento tornando-se de caráter permanente. Devem ser realizados sem 

prejuízo das atividades normais de controle e fiscalização, a cargo dos Poderes 

Públicos e da sociedade. 

Órgãos licenciadores, no caso IBAMA/DF e IBRAM são responsáveis pelo 

acompanhamento, avaliação e fiscalização do Programa de Acompanhamento e 

Monitoramento dos Impactos positivos e negativos, decorrentes da implantação e 

operação de atividades modificadoras do meio ambiente. Deve utilizar sua estrutura de 

fiscalização e controle, bem como articular-se com institutos ou outros agentes sociais 

ou privados para realização das atividades requeridas em exames e vistorias, visando 

verificar as condições expressas em seu licenciamento ambiental. 

As atividades de acompanhamento e monitoramento constituem um poderoso 

instrumento gerencial a ser explorado pelo órgão de meio ambiente para garantir a 

qualidade ambiental. Esse instrumento permite maior segurança e agilidade na 

tomada de decisão quanto a correções que se fizerem necessária. 

Com relação às demais instituições e outros agentes sociais, devem atuar no 

sentido de reduzir os impactos na área da saúde pública, educação, segurança pública 

e abastecimentos de água e esgoto e energia, decorrentes do aumento populacional 

desprovido de uma adequada infra-estrutura nestes setores. 
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