
/

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Diretoria de Licenciamento I

 

Parecer Técnico n.º 149/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I  

INTERESSADO: CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL (CNPJ: 37.100.658/0001-85)
ENDEREÇO DA ATIVIDADE: AVENIDA DO SOL KM 3 PORTARIA 3 JARDIM BOTÂNICO BRASILIA DF
CAR: NÃO SE APLICA
BACIA HIDROGRÁFICA: Bacia do Rio São Bartolomeu
COORDENADAS: UTM  200623 8243515 SIRGAS 2000 Zona 23S (SICAD), conforme DECRETO N° 32.575, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010.
ATIVIDADE LICENCIADA: Parcelamento de Solo Urbano
CNAE: 6810-2/03
POTENCIAL POLUIDOR: Alto
PORTE: Grande
TIPO DO REQUERIMENTO: Licença de Instalação - Corretiva
VALIDADE DA LICENÇA: 4 anos
ENDEREÇO ELETRÔNICO: lucio@aria.eng.br
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:  QUINTAS DO SOL AVENIDA DO SOL KM 3 PORTARIA 3 JARDIM BOTÂNICO - CEP: 71680-370
CONTATO TELEFÔNICO: (61) 8445-6844 OU (61) 3034-2325

1. LOCALIZAÇÃO, ZONEAMENTO E DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

1.1. Endereço de localização do empreendimento: ARINE Jardim Botânico

1.2. Região Administra�va: Jardim Botânico– RA XVII

1.3. Coordenadas geográficas da entrada do empreendimento:

Quadras 04, 07, 09 e 10 : 15°51'56.3"S 47°47'32.1"W

1.4. De acordo com zoneamento – PDOT, Lei Complementar n° 803/2009, o parcelamento encontra-se inserido na(s) seguinte(s) zona(s):  Zona
Urbana de Uso Controlado II

1.5. O parcelamento encontra-se em: Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE  26.E-1

1.6. Bacia Hidrográfica: Rio São Bartolomeu

1.7. Unidade hidrográfica principal afetada:  Riberão Taboca

1.8. Unidades de conservação afetadas pelo empreendimento, diretamente (no caso de APA) e indiretamente (UCS em um raio de até 3km e
Zonas de Amortecimento): 

Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, Reserva Biológica – REBIO do Cerradão, Estação Ecológica do Jardim Botânico,
Parque Distrital Bernardo Sayão, Refúgio de Vida Silvestre Canjerana e Parque Ecológico das Copaíbas

1.9. A A�vidade afeta Áreas de Proteção de Manancial?

Não

1.10. Mapa de localização do Parcelamento:

https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10&subclasse=6810203


/

Figura 1 - Mapa de Localização do parcelamento (em vermelho)

1.11. Descrição da a�vidade e componentes no qual foi requerido a licença:

Parcelamento de solo denominado Residencial Quintas do Sol.

1.12. Área do Parcelamento (ha):

94,88 hectares

1.13. Infraestrutura existente:

Pavimentação, energia, água, esgotamento por fossas, coleta de resíduos sólidos, sistema de drenagem parcialmente implantado composto
de bocas de lobo, poços de infiltração.

1.14. Áreas previstas no parcelamento:

Tabela 1 - Proposta de lotes do Parcelamento

 

2.8            Projeto Urbanís�co proposto

Projeto está anexado ao documento 19377008, página n° 176. Ele não foi inserido no presente parecer devido ao seu tamanho. 

2. ANÁLISE DOCUMENTAL

Neste item são verificados se todos os documentos necessários ao licenciamento ambiental, bem como às complementações solicitadas ao
interessado estão presentes no processo.

Tabela 2 -  Documentação necessária para o processo de licenciamento ambiental de instalação para parcelamento de solo

Documentação básica: Entregue:
1.        Documentos do interessado – pessoa jurídica: cópia do CGC ou CNPJ, do CF/DF, Contrato
Social e Cópia da Carteira de Identidade e CPF do(s) representante(s) legal (legais) – cópias
autenticadas.

X
8810712
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Documentação básica: Entregue:2.        Cópia do registro cartorial da área ou Contrato de Concessão de Uso firmado com a
TERRACAP ou documento equivalente

X
Processo físico

3.        Requerimento de Licença de Instalação – LI
X

8810712
4.        Comprovante de pagamento da taxa de análise processual referente à Licença de Instalação -
LI

X
8455993

5.        Publicação do Aviso de Requerimento de LI no DODF
X

8810712

6.        Publicação do Aviso de Requerimento de LI em jornal de grande circulação
X

8810712
B) Documentos urbanísticos  

7.        Informações sobre a conformidade da atividade em relação ao preconizado pelo PDOT
X
Processo SEDUH

8.        Planta SICAD com escala 1:10.000 com a demarcação do empreendimento na planta;
X
Processo físico

9.        Estudo Urbanístico Preliminar ou Memorial Descritivo (MDE) e Projeto Urbanístico do
parcelamento ;

X

19377008(pg. 152)

C) Estudos Ambientais  
10.    Estudo Ambiental do tipo Plano de Controle Ambiental – PCA conforme Termo de
Referência, ou Estudo Ambiental já existente no processo

X
35324182

11. Projeto de Edcucação Ambiental
X

35329442

12.    Apresentação das estimativas de custos da implantação do empreendimento para cálculo do
Valor de Referência da compensação ambiental do empreendimento, (Instruções Normativas nº.
76/2010 e 01/2013 – IBRAM);

X

35331270 e
35331926

13.    Inventário florestal com a estimativa de espécimes arbórea suprimidas para implantação do
condomínio, de forma a subsidiar cálculo da Compensação Florestal exigida pelo  DECRETO Nº
39.469, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018;

X

19377008(pg. 179)

14.     Estudo de Risco Geotécnico
X

19376848

15.     Projeto de Recomposição de áreas degradadas ou alteradas

X
19377008(pg. 278)
e
19377167 (pg. 1 à
69) 

D) Projetos técnicos de implantação de infraestrutura:  

16.    Projeto Básico de Abastecimento de Água, com Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART e memorial de cálculo para seu dimensionamento, conforme solução apresentada no estudo
ambiental (deve, inclusive, ser aprovado pela CAESB, quando for abastecimento realizado por esta
concessionária);

X - Não se
aplica,pois
condomínio é
atendido pela
CAESB

19377167(pg. 76-
85) 

17.    Projeto de Drenagem Urbana, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e memorial
de cálculo para seu dimensionamento, conforme solução apresentada no estudo ambiental;
Aprovação pela NOVACAP do projeto de drenagem quando for doado ou interligado ao sistema
público sob responsabilidade dessa concessionária e ADASA quando ocorrer o lançamento de
águas pluviais nos corpos hídricos);

X

19376848 e
19377008

18.    Projeto Básico de Esgotamento Sanitário, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
e memorial de cálculo para seu dimensionamento, conforme solução apresentada no estudo
ambiental (deve, inclusive, ser aprovado pela CAESB, quando for abastecimento realizado por esta
concessionária);

 

19377167(pg. 76-
85) 

19.    Projeto de pavimentação de ruas e avenidas ou descritivo de como foi executada a
pavimentação no caso de pavimentação já implantada

Projeto de
Pavimentação não
entregue, porém
condomínio
encontra-se
pavimentado.

F) Permissões  
20.    Outorga de Captação Superficial ou de Captação Subterrânea, caso haja utilização da água de
corpos hídricos superficiais ou subterrâneos respectivamente.

Atendido pela
CAESB

21.    Outorga de Lançamento de Efluentes emitida pela ADASA, caso haja lançamento de efluentes
em corpo hídrico; Não se aplica. 
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Documentação básica: Entregue:22.    Outorga de Lançamento de drenagem pluvial caso haja lançamento de águas pluviais em
corpo hídrico;

19377167(pg. 70 -
74) 

23. Anotações de Responsabilidade Técnica

19377167(pg. 92 -
101) e
31186524(pg. 19 à
27)

 

3. ANÁLISE TÉCNICA
 

A. Procedimentos de análise adotados

Análise dos seguintes documentos técnicos:

Plano de controle ambiental - PCA

Estudo de risco geotécnico e delimitação de APP 

Projeto de drenagem urbana

Planilha de cálculo da compensação ambiental

Projeto de urbanismo apresentado

Compensação florestal pretérita existente no inventário florestal apresentado

Projeto de recomposição de áreas degradadas ou alteradas - PRADA

Verificação das informações ambientais do IBRAM

Vistoria de campo

B. Zoneamento – PDOT

3.1. De acordo com as diretrizes de ocupação estabelecidas pelo zoneamento presente nos ar�gos n° 63 à 94 do PDOT, o empreendimento
pode ocorrer na área?

Sim. O Parcelamento ocupa a Zona Urbana de Uso Controlado II (art. 70), em área definida como Área de Regularização de Interesse
Específico (Art. 125).

Restrição existente: respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às Unidades de Conservação englobadas por essa zona e demais
legislação per�nente;

C. Unidades de Conservação

3.2. Há alguma unidade de conservação afetada pelo empreendimento? Se sim, o órgão gestor da UC emi�u autorização ambiental para
licenciamento ambiental do parcelamento?

Sim. O IBRAM é o Gestor da Unidade de Conservação APA São Bartolomeu.

3.3. Quais as normas existentes no que tange as unidades de conservação diretamente afetadas?

No que tange a APA São Bartolomeu, o Quintas do Sol está sobreposto às seguintes zonas:

- 85,32 hectares (90%) sobreposto a Zona de Ocupação Especial de Qualificação  (ZOEQ); 

- 8,28 hectares (9%) inserido na Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental (ZOEIA);

- 0,83 hectares (menos de 1%) inserido na Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS).   

Estas Zonas tem as seguintes normas:

Art. 11. São normas para a ZCVS:
I – as a�vidades de baixo impacto ambiental e de u�lidade pública são permi�das;

II – as a�vidades existentes na data de publicação do ato de aprovação do plano de manejo podem ser man�das desde que
cumpridas as demais exigências legais;
III – as a�vidades desenvolvidas devem respeitar as normas estabelecidas para o corredor ecológico;
IV – as prá�cas sustentáveis nas a�vidades agropecuárias devem ser incen�vadas;

V – a pecuária de pequenos animais na forma de confinamento deve ser incen�vada prioritariamente;
VI – a pecuária extensiva deve u�lizar prioritariamente a pastagem na�va;
VII – a silvicultura de espécies arbóreas e arbus�vas na�vas deve ser incen�vada;

VIII – o Manejo Integrado de Pragas – MIP deve ser obrigatoriamente empregado nas a�vidades agropecuárias;
IX – o estabelecimento de Reserva Legal deve ser priorizado;
X – a criação de Reserva Par�cular do Patrimônio Natural deve ser priorizada;

XI – a instalação de hortos para produção de mudas de espécies na�vas deve ser incen�vada e permi�da;
XII – é proibido:
a) disposição de resíduos de qualquer natureza;

b) supressão de vegetação na�va, em qualquer estágio de regeneração, sem autorização do órgão ambiental;
c) prá�ca de esportes motorizados;
d) instalação de indústrias de produtos alimentares do �po matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e de derivados de
origem animal.
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Art. 12. A ZOEIA tem o obje�vo de disciplinar a ocupação de áreas con�guas às ZPVS e às ZCVS, a fim de evitar as a�vidades que
ameacem ou comprometam efe�va ou potencialmente a preservação dos ecossistemas e dos demais recursos naturais.
Art. 13. São estabelecidas as seguintes normas para a ZOEIA:

I – as normas de uso e gabarito de projetos de parcelamento urbano devem ser condizentes com os obje�vos definidos para a
ZOEIA;
II – as a�vidades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e ar�ficial de aquíferos;
III – os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir processos erosivos e
assoreamento de nascentes e cursos d’água;

IV – os novos parcelamentos urbanos devem u�lizar infraestrutura de drenagem difusa e trata mento de esgoto a nível terciário para
fins de reuso de água e devem adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir processos erosivos e assoreamento de
nascentes e cursos d’água;
V – a impermeabilização máxima do solo nos novos empreendimentos urbanos fica restrita a, no máximo, 50 por cento da área
total da gleba parcelada;
VI – as áreas não impermeabilizadas devem ser compostas de, no mínimo, 80 por cento de área com remanescentes do cerrado já
existentes na gleba a ser parcelada e protegidas a par�r da criação de Reservas Par�culares do Patrimônio Natural ou Áreas de
Servidão Ambiental;

VII – no licenciamento ambiental, deve ser avaliada a solicitação de exigências adicionais de mi�gação e monitoramento de impactos
compa�veis com as fragilidades específicas da área de interesse;
VIII – as a�vidades e empreendimentos urbanos devem executar projetos de contenção de en costas, drenagem de águas pluviais,
sistema de coleta e tratamento de águas servidas, sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, recomposição da cobertura
vegetal na�va, pavimentação dos acessos, coleta de lixo e des�nação adequada dos resíduos sólidos;
IX – a implantação de parcelamentos urbanos é permi�da mediante a aprovação do projeto urbanís�co pelo órgão competente, que
deve priorizar os conceitos do planejamento urbano e da sustentabilidade ambiental;

X – os projetos de expansão, duplicação ou construção de novas rodovias devem prever a insta lação de disposi�vos de passagem de
fauna, inclusive para grandes mamíferos;
XI – as áreas com remanescentes de cerrado devem ser man�das no parcelamento do solo e des�nadas à criação de Reservas
Par�culares do Patrimônio Natural, a serem man�das e geridas pelo empreendedor ou condomínio, se for o caso.
Art. 15. São normas para a ZOEQ:
I – é permi�do o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade demográfica, com comércio, prestação de
serviços, a�vidades ins�tucionais e equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação urbana;
II – as áreas degradadas ocupadas por assentamentos informais devem ser qualificadas e recuperadas de modo a minimizar danos
ambientais;
III – devem ser adotadas medidas de:
a) controle ambiental voltado para o entorno imediato das unidades de conservação, visando à manutenção de sua integridade
ecológica;
b) controle da propagação de doenças de veiculação por fatores ambientais;
IV – para o licenciamento ambiental de empreendimentos, deve ser avaliada a solicitação de exigências adicionais de mi�gação e
monitoramento de impactos compa�veis com as fragilidades específicas da área de interesse;
V – os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir processos erosivos e
assoreamento de nascentes e cursos d’água.

 

Após análise das normas das zonas em que o parcelamento encontra-se sobreposto, verificou-se que:

- Estão previsos dois lançamentos de águas pluviais em área da ZCVS, o que é permi�do pela legislação. 

- No que tange a impermeabilização máxima de 50% nas áreas sobreposta à ZOEIA, o parcelamento atende a exigência, haja vista exis�r
aproximadamente 4,62 (55,7%) hectares de área permeável e com cerrado em 8,28 hectares existentes em ZOEIA. 

 

Figura 2 - Zoneamento da APA São Bartolomeu no Quintas do Sol
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3.4. Há necessidade de mudança na concepção do parcelamento? Quais mudanças?

Por se tratar de regularização e estar com grande parte dos lotes ocupados ou delimitados, não há necessidade de mudanças nos lotes que
encontram-se  consolidados.  

 

D. Código Florestal – Lei Federal n°12.651 de 2012

3.5. Existem lotes ocupados no parcelamento que estão sobrepostos a Áreas de Preservação Permanente - APP?

Conforme pode ser observado no estudo de Risco geotécnico e definição de APP, foi verificado que na Quadra 09 Conjunto G existem 30
lotes que tem seus limites sobrepostos a um talvegue que foi classificado como Área de Preservação Permanente.

No entanto, conforme análise feita junto ao Item E deste parecer, foi observado em vistoria que parte desse talvegue é um canal natural
de escoamento superficial, ou seja, somente existe a presença de água durante e logo após um evento chuvoso. Assim, será necessário
complementação do estudo de risco geotécnico para que a área de preservação permanente seja corretamente iden�ficada e, portanto, haja uma
correta classificação dos lotes da Quadra 9 conjunto G em relação a APP existente no local.  

 

E. Estudo de risco Geotécnico

O IBRAM, por meio da Informação Técnica 18 (8303125) solicitou ao interessado que fosse elaborado Estudo de Risco geotécnico
considerando as observações já realizadas no Relatório dos Lotes com restrições presente no processo �sico, devendo apresentar o seguinte conteúdo
mínimo: 

1. No que couber o novo estudo deve considerar as observações já realizadas no Relatório dos Lotes com Restrições presente nas folhas (fls. 1007 a 1056)
2. O estudo deve apresentar no mínimo o conteúdo abaixo:
3. Caracterização da área:

Aspectos geológicos
Declividade do Terreno
Caracterização da Vegetação
Patologias Construtivas
Caracterização dos taludes
Caracterização de todos os tipos de nascentes (Observar a Ação Declaratória de Constitucionalidade 42, decidido em 28 de fevereiro de 2018);
Carta Geomorfológica;
Análise de Aptidão Geotécnica;
Áreas susceptíveis à inundação
Análise da susceptibilidade a ocorrência de deslizamentos;
Definição de todas as classes de áreas de preservação permanente – APP;

O estudo de risco geotécnico apresentado junto ao documento 19376848 contemplou parcialmente o conteúdo mínimo solicitado,
conforme análise prévia feita junto à Informação Técnica 60 (24902027) e resposta apresentada pelo interessado junto ao documento "Requerimento
Relatório da IT 60/2019 parte 1 (31186524)":

Texto da Informação Técnica 60: 

Patologias Constru�vas: O estudo aponta que não foram iden�ficadas quaisquer patologias, porém verificou um número expressivo
de lotes residenciais e casas construídas próximo às borda de chapada, como no caso das residências apontadas na Quadra 02, no
limite sudeste, e na Quadra 04, no limite nordeste da poligonal, assim como na Quadra 06 próximo ao limite hídrico (leste/norte) da
área em estudo. Entretanto, nesse caso, de acordo com a Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, em casos de regularização e em
circunstâncias que evidentemente não causam danos aos sistemas ambientais, poderá ser man�da faixa não edificável com largura
mínima de 15 (quinze) metros do leito. Não consta dos lotes residenciais e casas próximos às APPs de borda de chapada. Conforme o
Estudo, o  “limite sudeste” da Chapada Quintas do Sol, onde se verifica a situação de ocupação de “zona de borda de chapada”,
considerada Área de Proteção Ambiental” de acordo com o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012) p 35. NÃO
CONSTA;
(...)

Definição de todas as classes de áreas de preservação permanente – APP; NÃO CONSTA

Resposta da Consultoria: 

SITUAÇÃO: O Termo “borda de chapada” foi u�lizado de forma errônea no documento in�tulado “Estudo de Risco Geotécnico e
Delimitação de APP”. 
A Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002 traz as seguintes definições de chapada e escarpa:
“XI - tabuleiro ou chapada: paisagem de topografia plana, com declividade média inferior a dez por cento, aproximadamente
seis graus e super�cie superior a dez hectares, terminada de forma abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por grandes
super�cies a mais de seiscentos metros de al�tude;

XII - escarpa: rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a quarenta e cinco graus, que delimitam relevos de tabuleiros,
chapadas e planalto, estando limitada no topo pela ruptura posi�va de declividade (linha de escarpa) e no sopé por ruptura nega�va
de declividade, englobando os depósitos de colúvio que localizam-se próximo ao sopé da escarpa;”
Como pode-se observar na figura abaixo, a região em estudo apesar de possuir área maior que 10 hectares com declividade média
inferior a dez por cento, não se caracteriza como chapada, por não terminar de forma abrupta em escarpa. Os limites desta porção
mais plana do condomínio terminam em região com declividades maiores, porém nunca superior a 100% (45º de inclinação), ou
seja, não são observadas regiões de escarpa, e consequentemente não há ocorrência de áreas de chapada, ou borda de ruptura de
relevo, o que supostamente caracterizaria APP de borda de chapada.
(...)

SITUAÇÃO: As classes de APP observadas na região em estudo são as que se referem ao curso d’água e a nascente na porção
nordeste do parcelamento. O referido mapa pode ser observado abaixo. Como explicado no item anterior não há APP de borda de
chapada.
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Após leitura do estudo de risco e a complementação feita pelo documento enviado pela consultoria (31186524),  e considerando a vistoria
feita no talvegue existente ao fundo da Quadra 9 conjunto G, pode se considerar que, com exceção do talvegue existente ao fundo da Quadra 9 conjunto
G, o estudo atendeu ao conteúdo mínimo exigido pelo IBRAM.

Como resultado da análise, o estudo indicou que:

"o risco de desencadeamento de processos erosivos e de deslizamentos, na área do condomínio Quintas do sol é baixo, mesmo em
situações de declividade média elevada (entre 10% e 30%), por conta do material que conforma o solo das encostas, com "fácies"
nodular endurecida (Cambissolos), em contato direto com saprólitos derivados dos "metarritmitos argilosos" materiais considerados
coesos e muito resistentes". 

No que tange ao talvegue existente ao fundo da Quadra 9 conjunto G, que foi caracterizado no estudo como córrego (vide figura 3.16 do
estudo), constatou-se em vistoria que o talvegue é, pelo menos em seu início, um canal natural de escoamento superficial. Dessa forma, há a necessidade
de complementação do estudo de risco geotécnico de forma a incluir um capítulo de classificação de canal natural de escoamento superficial
ou córrego no referido talvegue. Relevante ressaltar que a Informação Técnica 18 (8303125) já �nha solicitado que o Decreto 30.315/2009 fosse
considerado no referido estudo, fato que não ocorreu.

Figura 3 - Mapa de APP elaborado junto ao Estudo de Risco Geotécnico

 

Na complementação do estudo de risco geotécnico, a seção do talvegue que for iden�ficado como canal natural de escoamento, deverá ser
elaborado relatório ambiental de definição de faixa de proteção de canal natural de escoamento superficial, conforme definido pelo Decreto 30.315 de
2009. O relatório deverá apresentar memorial de cálculo da simulação hidrológica/ hidráulica do canal por meio do uso do so�ware da USEPA HEC-HMS e
HEC-RAS ou equivalente, de forma que a faixa de proteção do canal seja definido conforme iden�ficação da faixa de alagamento do canal.  

Nas áreas em que for iden�ficado córrego, deve ser feito mapa com iden�ficação dos lotes sobrepostos a faixa de 30 e 15 metros de APP,
iden�ficando quais as edificações e estruturas (moradias, edículas, cercas, muros, piscinas, área gramada, área de aterro) podem permanecer por estar
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fora da faixa de 15 metros da APP e quais deverão ser objeto de remoção, por estar dentro da faixa de 15 metros, nos termos do Art. 65 da Lei 12.651 de
2012. 

O Estudo de risco também discorreu sobre a susce�bilidade à erosão na região do Parcelamento, chegando ao seguinte resultado: 

"Na região propriamente do Condomínio há predomínio de situações com suscep�bilidade teórica média, em aproximadamente
75% da área, ou 78,5 há e, em menor proporção, níveis de suscep�bilidade teórica alta em 21% da área, ou 22 ha. As áreas com
suscep�bilidade teórica baixa representam 4% da AID ou 4,12 ha.
A suscep�bilidade erosiva teoricamente alta se dá devido, principalmente, à presença de parâmetros mais sensíveis como as
declividades situadas entre 5 e 20%, sobre solos não coesivos que impulsionam a erodibilidade local. Ainda que haja declividade
dessa ordem os solos aí observados têm caracterís�cas de resistência por efeito de sua natureza mais coesiva.
A determinação da “suscep�bilidade erosiva” é eminentemente teórica, e visa orientar tanto o planejamento como a inserção de
construções e obras de infraestrutura. Ainda que do ponto de vista teórico a área tenha sido inserida em quatro classes de
suscep�bilidade erosiva teórica, considerando os aspectos analisados e as informações decorrentes das inves�gações e
observações realizadas, não foram detectadas feições erosivas recentes, ou mesmo mais an�gas, ligadas ou que tenha relação
direta ou indireta com o processo de uso e ocupação que se deu ao longo dos úl�mos anos." (grifo nosso).

Por fim, nas considerações finais, o estudo conclui que: 

"Conclui-se assim que o Condomínio Quintas do Sol dispõe de potencial para sua regularização, uma vez que é possuidor de
caracterís�cas ambientais e geotécnicas favoráveis à ocupação.
Deve-se evitar novas ocupações em áreas imediatas ou vizinhas às de declividade acentuada, ainda que dentro dos limites definidos
no Código Florestal, uma vez que estas sempre representam maior situação de risco ambiental. Ainda que os latossolos, em grande
parte da área se apresentam protegidos pelas couraças de concreção laterí�ca, nos limites do relevo plano, e ainda que não
representam riscos aos processos erosivos é imprescindível que permaneçam sempre sob a proteção da cobertura vegetal natural
ou implantada."

Assim, com exceção dos Lotes da Quadra 9 conjunto G, que precisam de complementação para finalizar sua análise, sob o ponto de vista
geotécnico, o parcelamento pode ser regularizado por não colocar em risco a infraestrutura e vida da população existente. Assim, conclui-se que o
parcelamento atende os requisitos estabelecidos no Art. 65 da Lei 12.651 de 2012: 

Conteúdo Técnico exgido pelo Art. 65 da  Lei 12.7651 de 2012: Situação
Art. 65. Na Reurb-E dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de
Preservação Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização
fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização
fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária urbana. (Redação
dada pela Lei nº 13.465, de 2017)

 

§ 1º O processo de regularização fundiária de interesse específico deverá incluir
estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à
situação anterior e ser instruído com os seguintes elementos: 

 

I - a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área; Atendido pelo RIAC e PCA

II - a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades
ambientais e das restrições e potencialidades da área; Atendido pelo RIAC e PCA

III - a especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de
saneamento básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos;

Atendido pelo RIAC e PCA e
Projetos de engenharia

IV - a identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de
mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais
ou subterrâneas;

Atendido pelo RIAC e PCA

V - a especificação da ocupação consolidada existente na área; Atendido pelo RIAC e PCA e
Projeto de Urbanismo

VI - a identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de
movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de
blocos, corrida de lama e outras definidas como de risco geotécnico;

Atendido pelo Estudo de Risco
Geotécnico

VII - a indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as
características típicas da Área de Preservação Permanente com a devida proposta
de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;

Parcialmente atendido pelo
Estudo de Risco Geotécnico

VIII - a avaliação dos riscos ambientais; Parcialmente atendido pelo
Estudo de Risco Geotécnico

IX - a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-
ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização; e Atendido pelo RIAC e PCA

X - a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias
e aos corpos d’água, quando couber. Não se aplica

§ 2º Para fins da regularização ambiental prevista no caput , ao longo dos rios ou
de qualquer curso d’água, será mantida faixa não edificável com largura mínima
de 15 (quinze) metros de cada lado.

Necessário complementação
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Conteúdo Técnico exgido pelo Art. 65 da  Lei 12.7651 de 2012: Situação
§ 3º Em áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não
edificável de que trata o § 2º poderá ser redefinida de maneira a atender aos
parâmetros do ato do tombamento.

Não se aplica

F. Do projeto urbanís�co

3.6. A URB entregue respeitou as caracterís�cas e restrições ambientais existentes na área?

Parcialmente. A URB entregue propõe a regularização dos lotes consolidados e propõe a criação de novos lotes, os quais ocuparão áreas
passiveis de ocupação, desde que seja emi�do Autorização de supressão vegetal para essas áreas. 

No que tange as áreas de restrição ambiental, a URB propôs que os lotes da Quadra 9 Conjunto G fiquem sobrepostos a faixa entre 15 e 30
metros da área de preservação permanente do curso d'água. Os lotes deverão ser ajustados após análise e aprovação da complementação do estudo de
risco geotécnico verificado no item E.

3.7. As anotações de responsabilidade técnica do projeto de urbanismo foram entregues?

Sim. 

 

G Do  Plano de Controle Ambiental

3.8. Os projetos e programas de controle ambiental apresentados foram considerados sa�sfatórios?

Sim. O PCA apresentado é de 2007, no entanto a situação do condomínio desde então mudou muito pouco, ocorrendo apenas a instalação
de infraestruturas que contribuíram para mi�gar os impactos ambientais da operação do condomínio, como pavimentação e sistemas pontuais de
drenagem, como poços de infiltração. 

3.9. As propostas de medidas mi�gadoras dos impactos gerados durante as obras de implantação foram consideradas sa�sfatórias?

Sim. As medidas mi�gadoras indicadas no PCA foram: 

Instalação de estruturas para redução da energia ciné�ca nos lançamentos de drenagem nos corpos hídricos u�lizando-se de
equipamentos de menor porte para reduzir a necessidade de supressão de vegetação,

Recomposição vegetal das áreas afetadas pela drenagem; 

Vistoria periódicas nas áreas de obra de forma a iden�ficar formação de processo erosivos e consequente assoreamento dos corpos
hídricos;

Revegetação de áreas decapadas ou degradadas durante a implantação do Parcelamento

Instalação de Fossas sép�cas nos lotes, conforme padrão técnico indicado pela CAESB;

Execução dos seguintes Programas Ambientais: 

Programa de Treinamento de Funcionários

Programa de Educação Ambiental e Sanitária

Programa de Fiscalização e Controle Operacional

Programa de Recuperação e Paisagismo

Programa de Ar�culação Interins�tucional

Programa de Preservação da Flora

Programa de Preservação da Qualidade do Lençol Freá�co

3.10. As propostas de medidas mi�gadoras do desenvolvimento de processos erosivos e assoreamento das drenagens foram consideradas
sa�sfatórias?

Foi proposto a execução de projeto de recomposição de áreas degradadas ou alteradas - PRADA, o qual, caso executado, reduzirá os
processos erosivos e carreamento de sedimentos para os corpos hídricos. 

3.11. As propostas de medidas mi�gadoras dos impactos decorrentes da impermeabilização do solo foram consideradas sa�sfatórias?

Sim. Está sendo proposto para o parcelamento a implantação de sistema de drenagem contendo disposi�vos de amor�zação de vazões
intra-lotes e em poços de infiltração. Este sistema foi aprovado pela NOVACAP e recebeu outorga de lançamento pela ADASA. 

3.12. As propostas de medidas mi�gadoras rela�vas ao saneamento básico foram consideradas sa�sfatórias?

Sim. o parcelamento contará com fossas individuais em cada lote, conta com sistema de coleta de resíduos sólidos terceirizado, bem como
conta com rede de abastecimento de água da CAESB. No que tange a drenagem urbana, esta necessita ser implantada, o que ocorrerá após a emissão da
Licença de Instalação. 

 

H. Projeto de drenagem

O projeto de drenagem adotado conta com redes de drenagem para quatro bacias de contribuição, poços de infiltração, disposi�vos de
reservação de água dentro dos lotes, Unidades de qualidade de água instalados na rede de drenagem de forma a filtrar os sólidos carreados pelas águas
pluviais, bueiros com sistema de detenção acoplado e três lançamentos em corpo hídrico, sendo dois no córrego Taboca e um no Córrego Mato Grande. O
Projeto de Drenagem foi aprovado pela NOVACAP e recebeu Outorga Prévia da ADASA, sendo considerado sa�sfatório para amor�zação das vazões que
excedem a Vazão de pré-desenvolvimento adotado no DF.

Projeto de Drenagem encontra-se disponível nos documentos 19376848 e 19377008. O Responsável Técnico apresentou Planilha contendo
os volumes previstos a serem reservados nos lotes, conforme Quadro 2 abaixo: 

Quadro 2 - Cálculo dos volumes amor�zados com instalação de disposi�vos intralotes e poços de infiltação nos lotes do parcelamento
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O interessado deverá apresentar relatório que comprove a instalação dos disposi�vos de drenagem, inclusive dos disposi�vos previstos
para serem instalados no interior dos lotes. Todos os lotes previstos para receber estes disposi�vos devem constar no relatório, haja vista que o volume
de água pluvial a ser acumulado nos lotes é relevante para a redução odos impactos ocasionados pelo lançamento das águas pluviais nos corpos
hídricos.  

 

I. Projeto de recomposição de áreas degradadas ou alteradas - PRADA

O PRADA apresentado estabelece um "conjunto de medidas que propiciarão à área degradada condições de estabelecer um novo equilíbrio
dinâmico, com solo apto para uso futuro, áreas protegidas com vegetação recuperada e paisagem este�camente harmoniosa". O PRADA contemplou um
diagnós�co da área do parcelamento,  iden�ficação de APPs, �pos de solo, geologia, geomorfologia, declividade do terreno, áreas susce�veis à erosão e o
projeto de recomposição de áreas degradadas em si. 

O PRADA iden�ficou que:

Existem 1,56 hectares de APP sobrepostos a área do loteamento, sendo que desse total, 834m² serão objeto de intervenção para instalação
de dissipadores de energia. 

Existe uma área de 1.707,97 m ² de área erodida, as quais 834m² estão em APP;

De acordo com o documento, o foco das ações do PRADA são justamente as APPs presentes dentro do parcelamento e a área alterada do
afloramento rochoso extremamente alterado em ravina junto a via de circulação interna do condomínio.

O PRADA concluiu que existem 1.707,97m² de área a serem recompostas dentro e fora da APP. No entanto, estas áreas são somente as
áreas com processo erosivos, dentro e fora de APP. Não entraram no cômputo do PRADA as áreas a serem recuperadas do fundo dos Lotes da quadra 9
conjunto G, caso seja iden�ficado que há APP ao fundo destes lotes, conforme complementação do estudo de risco geotécnico a ser feito pelo
interessado.  

Assim, o PRADA também deverá ser executado nas áreas ao fundo da quadra 9 conjunto G que for iden�ficado área degradada a ser
recuperada por estar no interior da APP e não poder ser objeto de regularização. 

J. Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE

São obje�vos do Zoneamento Ecológico Econômico:

Art. 5º São obje�vos específicos do ZEE-DF:
I - diversificar a matriz produ�va com inclusão socioeconômica e geração de emprego e renda, de modo compa�vel com a
capacidade de suporte ambiental;

II - es�mular a economia da conservação, como estratégia para manutenção e recuperação da vegetação na�va do Cerrado;
III - es�mular a�vidades produ�vas, em especial a industrial, pouco intensivas no uso da água e recursos naturais, e de baixa
emissão de poluentes;
IV - promover a distribuição da geração de emprego e renda no território;

V - incorporar a avaliação dos riscos ecológicos nos instrumentos formais de planejamento e gestão pública e privada para
garan�a da integridade dos ecossistemas;
VI - orientar os agentes públicos e privados quanto à observância da capacidade de suporte ambiental, na elaboração e execução
das polí�cas públicas;
VII - orientar e fundamentar a elaboração e execução dos instrumentos públicos e privados de planejamento e gestão territorial
visando à integração com as polí�cas de meio ambiente, de recursos hídricos, de desenvolvimento econômico e social, de habitação,
de mobilidade, de saneamento e as demais polí�cas públicas;
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VIII - preservar, proteger, promover, manter e recuperar os patrimônios ecológico, paisagís�co, histórico, arquitetônico, ar�s�co e
cultural de Brasília como capital federal e Patrimônio Cultural da Humanidade e Reserva da Biosfera do Cerrado;
IX - preservar e proteger as águas no território do Distrito Federal, promovendo ações de gestão e manejo que visem estabilizar ou
elevar os níveis de água nos aquíferos e melhorar a qualidade e a quan�dade de águas superficiais, reconhecendo e valorizando suas
diversas dimensões, seus usos múl�plos e as dis�ntas visões e valores a elas associados na condição de berço das águas de 3 bacias
hidrográficas brasileiras;

X - promover a integração do Distrito Federal com a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - Ride/DF,
especialmente junto aos municípios limítrofes.
Parágrafo único. Polí�cas específicas de crédito devem ser elaboradas para as a�vidades produ�vas definidas no art. 9º, para
atendimento ao inciso VII do caput, sem prejuízo de outras que se façam necessárias.
Art. 6º Os elementos que compõem a capacidade de suporte ambiental do território são expressos por meio dos riscos ecológicos
definidos nos Mapas 4, 5, 6, 7 e 8 e da disponibilidade hídrica definida nos Mapas 9A, 9B e 9C e suas atualizações, listados no art. 2º.

Parágrafo único. Os riscos ecológicos e a disponibilidade hídrica expressos nos mapas referidos no caput devem ser objeto de
indicadores por zona e subzona, a serem definidos conforme o disposto no art. 45 desta Lei.

São Obje�vos dos riscos ecológicos previstos no ZEE: 

Art. 7º A ins�tuição dos riscos ecológicos e da disponibilidade hídrica tem por obje�vos:
I - esclarecer e informar sobre os riscos ecológicos e a situação das águas no Distrito Federal, bem como fomentar sua
incorporação no planejamento e gestão territoriais, par�cularmente nos instrumentos rela�vos ao uso do solo e dos recursos
naturais, da paisagem e da qualidade dos diversos espaços no território, com vistas à promoção dos serviços ecossistêmicos;
II - es�mular e fundamentar mecanismos de infiltração, retenção, retardo e aproveitamento das águas pluviais para a melhoria da
gestão do ciclo hidrogeológico e a redução do escoamento superficial e de alagamentos;

III - reduzir e mi�gar os riscos de contaminação do subsolo e de perda de Cerrado na�vo;
IV - es�mular a formulação de polí�cas públicas para adoção de tecnologias e qualificação dos padrões urbanos, com vistas a
soluções de recarga, redução de poluição, aumento do conforto higrotérmico, redução das ilhas de calor e promoção da qualidade
do ar.
Art. 8º Os riscos ecológicos e a disponibilidade hídrica definidos nesta Lei devem ser monitorados e qualificados, podendo ser
incorporados novos riscos na revisão do ZEE-DF, especialmente no que se refere a disponibilidade e qualidade da água.

De acordo com a Lei  6.269 de 2019, o parcelamento residencial Quintas do Sol está localizado na Subzona de Dinamização Produ�va com
Equidade n° 7- SZDPE 7. O qual tem as seguintes diretrizes: 

Art. 30. São diretrizes para a SZDPE 7:

I - o incen�vo à implantação de a�vidades N1 e N3;
II - o fortalecimento do monitoramento, controle e fiscalização dos parcelamentos irregulares do solo nas áreas de nascentes do Rio
São Bartolomeu e de seus tributários, especialmente no entorno do núcleo urbano de São Sebas�ão, com vistas à garan�a do
potencial futuro de abastecimento público, de acordo com a Polí�ca Integrada de Controle e Fiscalização no Distrito Federal;
III - a compa�bilização no estabelecimento e regularização de empreendimentos nesta Subzona dos níveis de permeabilidade do
solo com os riscos ecológicos indicados no Mapa 4 do Anexo Único, harmonizandoos com os elementos da paisagem na qual se
inserem;

IV - a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intraurbanas, com uso preferencial de espécies na�vas do Cerrado,
conforme o disposto no art. 49, VI;
V - a proteção e recuperação dos córregos e tributários do Rio São Bartolomeu;
VI - o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compa�vel com os riscos ecológicos, os padrões e intensidade de ocupação
humana e a capacidade de suporte ambiental dos recursos hídricos.

 

Também foi estabelecido pela Lei  6.269 de 2019 que os riscos ecológicos mapeados no ZEE devem ser considerados no processo de
licenciamento ambiental de empreendimentos:

Art. 35. A emissão de licença ambiental para a implantação de empreendimentos e a�vidades u�lizadoras de recursos ambientais
considerados efe�va ou potencialmente poluidores, bem como sua renovação, deve levar em consideração os riscos ecológicos
indicados nos Mapas 4 a 9C do Anexo Único.

Parágrafo único. A existência de riscos ecológicos baixos e muito baixos em determinada porção do território indicados nos Mapas 5
a 8 permite a simplificação do procedimento e das exigências de estudos para o licenciamento ambiental.
Art. 36. O grau de impacto potencial dos empreendimentos ou a�vidades objeto de licenciamento ambiental é definido de acordo
com potencial poluidor, natureza e localização no território, levando-se em consideração os riscos ecológicos iden�ficados nos
Mapas 4 a 9C constantes do Anexo Único.
§ 1º O rito de licenciamento ambiental é adequado ao grau de impacto ambiental dos empreendimentos e pode ser:

I - trifásico;
II - bifásico;
III - em fase única, incluindo:

a) Licença Ambiental Simplificada;
b) Licença por Adesão e Compromisso.
§ 2º O procedimento trifásico compreende a emissão de Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO em
atos administra�vos dis�ntos.

§ 3º O procedimento bifásico aglu�na 2 licenças em uma única, podendo ser a LP com a LI ou a LI com a LO.
§ 4º O procedimento em fase única avalia em uma única etapa a viabilidade ambiental e autoriza a instalação e operação da
a�vidade ou empreendimento.
§ 5º A licença por adesão e compromisso, pela qual o interessado se compromete com a adoção de condicionantes preestabelecidas
pelo órgão licenciador, pode ser aplicada a a�vidades ou empreendimentos cujas consequências sobre o ambiente sejam conhecidas
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e para as quais as medidas preven�vas e mi�gadoras possam ser padronizadas.
§ 6º O Poder Execu�vo definirá em instrumento próprio, em até 12 meses da promulgação desta Lei, o impacto máximo admi�do
pela capacidade de suporte ambiental para fins de enquadramento de empreendimentos ou a�vidades, assegurando a
racionalização e a integração de análises, procedimentos e decisão nos ritos de licenciamento previstos neste ar�go.

§ 7º No processo de enquadramento previsto no § 6º, deve-se considerar a adesão dos empreendimentos às diretrizes e
caracterís�cas de cada uma das subzonas previstas no ZEE-DF.

Diante dos mapas de riscos existentes na Lei do ZEE,  foram elaborados os seguintes mapas temá�cos para embasar a análise da
compa�bilidade do parcelamento com os riscos mapeados pelo ZEE:

Mapa ZEE - Risco de Contaminação de subsolos (35614714)

Mapa ZEE - Risco de Recarga de Aquífero (35614829)

Mapa ZEE - Risco de Perda de solo por erosão (35614968)

Mapa ZEE - Risco de Perda de Cerrado na�vo (35615063)

Mapa ZEE - Riscos colocalizados alto ou muito alto (35615172)

Conforme análise dos mapas elaborados, verificou-se que os mapas de risco de contaminação de subsolos (35614714), risco de recarga de
aquífero (35614829) e risco de perda de solo por erosão (35614968), que foram elaborados com base no mapa de solos da embrapa de 1978 (revisado
em 1997) estão em uma escala pequena, o que levou a um equívoco na classificação dos solos, e  portanto, dos riscos. Conforme pode ser verificado nos
estudos ambientais elaborados para o parcelamento, mais de 80% da área do parcelamento é considerada latossolo, já o mapa da embrapa de 1978,
revisado em 1997, define o parcelamento como inserido totalmente em cambissolo.

Assim, no mapa de risco de erosão, os locais que foram classificadas como alto risco  devido a existência de cambissolo, deveriam ser
classificados como áreas de menor risco, no mapa de risco de recarga de aquifero, o risco deveria ser maior, pois em latossolo, com a impermeabilização
do solo, reduz-se a taxa de permeabilidade do solo. No mapa de contaminação do solo, o risco deveria ser menor, pois em área de latossolo infiltra-se
mais, mas devido ao grande percentual de argila, filtra-se mais. Assim, haveria menor risco de a infiltração de poluentes provenientes das fossas
contaminar o lençol freá�co. 

Figura 4 - Mapa de Solos elaborado para o empreendimento. Fonte: Estudos ambientais do Quintas do Sol.

Diante do exposto acima, tendo em vista que o Parcelamento em questão é uma regularização, e que de acordo com os documentos
técnicos apresentados já está sendo envidado esforços para:

(1) aumentar a infiltração de água no solo, por meio de instalação de poços de infiltração

(2) reduzir processos erosivos, por meio da instalação de sistemas de drenagem e recuperação de áreas degradadas

(3)reduzir  a contaminação do solo, por meio da manutenção das fossas sép�cas. 

Considera-se que os riscos de contaminação do sub-solo, risco de perda de recarga de aquífero e de erosão  já estão sendo considerados
pelo Parcelamento. 

 

No que tange ao Mapa de Risco de Perda de Cerrado (35615063), verifica-se que existe uma área de aproximadamente 1,43 hectares
definida como risco muito alto de perda de cerrado na�vo. A vegetação existente nesta área é similar a vegetação existentes em áreas adjacentes
ao condomínio e que estão classificadas como Risco médio.
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Figura 5 - Local com risco muito alto de perda do Cerrado sobreposto a Quadra 7 do Parcelamento.

Diante da existência de risco muito alto sobreposto a uma área de aproximadamente 1,34 hectares em 18 lotes unifamiliares e
mul�familiares (Quadra 7 lotes 3 à 6E), recomenda-se que seja efetuado o ajuste do Projeto Urbanís�co, de forma que os lotes sobrepostos a área de
risco muito alto e lotes adjacentes a esta área que ainda tenham a vegetação de cerrado similar ao presente na área de risco muito alto sejam
realocados para áreas do condomínio consideradas de risco médio de perda do cerrado e que tenha declividades mais amenas. Sugere-se como área
para realocação dos lotes as áreas existentes à Leste das Quadras 1 à 4 do Parcelamento, que atualmente estão definidas como ELUP. Estas áreas tem
declividade menor que 30% (16,7°) e estão parcialmente desprovidas de vegetação, assim, podem ser objeto de parcelamento. Importante ressaltar que
esta solicitação de alteração dos lotes ainda não ocupados encontra respaldo na Lei Federal 6.766 de 1969, Art. 3°, Parágrafo único, inciso III e V
combinado com a Lei  6.269 de 2019.

Importante esclarecer que não existe proibição para ocupar a área com risco muito alto existente no mapa de risco de perda de cerrado
do ZEE, sendo a realocação dos lotes apenas uma RECOMENDAÇÃO, haja vista que o ZEE apenas influencia no enquadramento do licenciamento e, no
caso deste Parcelamento, o Licenciamento já é o trifásico, ou seja, o mais demorado em termos de fases.  Assim, a realocação ou não dos lotes 3 à 6E
da Quadra 7 de localização não é impedi�vo para licenciamento do condomínio, haja vista que do ponto de vista das restrições impostas pela legislação, o
local é passível de ocupação desde que sejam tomadas as medidas mi�gadoras de impacto ambiental.

 

4. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

4.1. LEGISLAÇÃO APLICADA

Lei Federal n°9.985 de 2000
Decreto Federal n°4519 de 2002
Lei Complementar n° 827 de 2010
Resolução CONAMA n°371 de 2006
Instrução IBRAM n°76/2010, 01/2013 e 156/2015

4.2. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AFETADAS

4.2.1. Unidades de conservação diretamente afetadas pelo empreendimento:

APA da Bacia do Rio São Bartolomeu

Unidades de Conservação de Uso Sustentável indiretamente afetadas pelo empreendimento.

4.2.2. Em um raio de até 3km: PE Bernardo Sayão, ARIE Córrego Mato Grande

4.2.3. Em um raio de 3 a 5km: PE Copaíbas, Parque das esculturas

4.2.4. Em um raio de 5 a 10km: ARIE do Bosque, ARIE Paranoá Sul, ARIE Dom Bosco, P. Cons�tuintes, P. Tribunais, PE Dom Bosco, PE Península Sul,
PE São Sebas�ão, PE tororó, P. Paranoá, P. Vila Planalto, P. Anfiteatro Natural do Lago Sul, P. dos Pinheiros

Unidades de Conservação de Proteção Integral indiretamente afetadas pelo empreendimento.

4.2.5. Zona de Amortecimento: ESEC Jardim Botânico

4.2.6. Em um raio de até 3km: ESEC Jardim Botânico, REVIS Cerradão

4.2.7. Em um raio de 3 a 5km: REVIS Canjerana

4.2.8. Em um raio de 5 a 10km: REVIS Garça Branca
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4.2.9. A A�vidade Afeta Áreas de Proteção de Manancial? Não. 

 

4.3. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO E CUSTOS ESTIMADOS

4.3.1. Responsável Técnico pela Avaliação do Imóvel: Thales Thiago Sousa Silva

4.3.2. Responsável Técnico pelos valores do custo de implantação: Thales Thiago Sousa Silva e  Lúcio Mario Lopes Rodrigues

4.3.3. Valor da Gleba do empreendimento:  R$ 25.787.250,30 (vinte e cinco milhões, setecentos e oitenta e sete mil duzentos e cinquenta reais e
trinta centavos)

4.3.4. Infraestrutura existente anteriormente a promulgação da Lei n° 9.985 de 18 de julho de 2000 (SNUC):

Sim.

4.3.5. Infraestrutura existente posterior a promulgação da Lei n° 9.985 de 18 de julho de 2000 (SNUC):

Pavimentação, Drenagem, água e esgoto.

4.3.6. Custos comprovados pelo interessado corrigido pelo IPCA para o valor presente: 

Tabela 3 - Cálculo dos custos de infraestrutura apresentados

4.3.7. Infraestrutura existente ou prevista consideradas sustentáveis ou tecnologias verdes:

Não há

4.4. Conclusão:

Tabela 4 - Cálculo de Compensação Ambiental

VALOR DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (R$)

COMPOSIÇÃO DO GI
VR (VALOR DE
REFERÊNCIA) -

R$

CA
(COMPENSAÇÃO

AMBIENTAL) -
R$PORTE (P) LOCALIZAÇÃO

(L)

FATORES
AMBIENTAIS

(FA)

ASPECTOS
SÓCIOECONOMICOS
E CULTURAIS (SCE)

GRAU DE
IMPACTO
(GI) - %

1,800 2,000 1,326 0,020 1,475 R$60.519.143,92 R$ 892.657,37

4.4.1. Grau de impacto calculado na planilha de compensação ambiental em ANEXO:

1,475

4.4.2. Valor de referência calculado na planilha de compensação ambiental em ANEXO:

R$ 60.519.143,92 (sessenta milhões, quinhentos e dezenove mil cento e quarenta e três reais e noventa e dois centavos)

4.4.3. Valor da compensação ambiental do empreendimento calculado na Planilha Cálculo da Compensação Ambiental (35364977):

R$ 892.657,37 (oitocentos e noventa e dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos)

 

5. COMPENSAÇÃO FLORESTAL PRETÉRITA

No inventário florestal apresentado junto ao documento 19377008, Capítulo 6.1 - Compensação Florestal Pretérita,  foi iden�ficado os �pos
de vegetação que exis�am no parcelamento em 1991 e em 2015. No entanto observa-se que as áreas iden�ficadas como sendo áreas que ocorreu
supressão se sobrepõem com áreas que ainda existe vegetação na�va, especificamente na Quadra 7 do Parcelamento. Assim, o mapa de áreas objeto de
compensação foi re�ficado, apresentando o resultado conforme mapa 35848721. 

As fitofisionomias suprimidas foram sobrepostas ao Mapa de Áreas Prioritárias existente no Decreto 39.469 de 2019. O cruzamento entre o
Grupo de fitofisionomia e o mapa de áreas prioritárias indica qual o fator mul�plicado de área equivalente, conforme Art. 26 do referido Decreto. O
resultado do cálculo da Compensação Florestal com base no Art. 26 do Decreto é apresentado junto a Tabela 5. No total, foram calculados uma área de
compensação florestal de 166,16 hectares. 

Tabela 5 - Cálculo da Compensação Florestal Pretérito com base no mapa de áreas desmatadas entre 1991 e 2016

Fitofisionomia Área suprimida GRUPO Classe de Prioridade
de compensação

volume
amostrado

(m³/ha)

Art, Inciso e
alínea

Fator multiplicador
de área equivalente

Área 
Equivalente

(m²)

Área Total
(hectares)
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Fitofisionomia Área suprimida GRUPO Classe de Prioridade
de compensação

volume
amostrado

(m³/ha)

Art, Inciso e
alínea

Fator multiplicador
de área equivalente

Área 
Equivalente

(m²)

Área Total
(hectares)

Campo Limpo                       
114.008,24 1 BAIXA 0 26, I, a 2             

228.016,47

166,16

Campo Limpo                            
2.364,57 1 MÉDIA 0 26, I, b 3                  

7.093,72

Campo Limpo                            
4.294,60 1 MUITO ALTA 0 26, I, d 5                

21.473,01

Cerrado Ralo                            
9.381,94 2 ALTA 51,63 26, IV, c 5                

46.909,70

Cerrado Ralo                         
37.326,01 2 BAIXA 51,63 26, IV, a 3             

111.978,03
Cerrado Sensu
Stricto

                      
172.105,35 2 ALTA 51,63 26, IV, c 5             

860.526,73
Cerrado Sensu
Stricto

                      
109.410,69 2 BAIXA 51,63 26, IV, a 3             

328.232,08
Cerrado Sensu
Stricto

                           
4.549,10 2 MÉDIA 51,63 26, IV, b 4                

18.196,41
Cerrado Sensu
Stricto

                              
552,84 2 MUITO ALTA 51,63 26, IV, d 6                  

3.317,02

Mata de Galeria                            
3.359,90 3 BAIXA 54,76 26, II, a 2                  

6.719,80

Mata de Galeria                               
806,17 3 MÉDIA 54,76 26, II, b 2,5                  

2.015,43

Mata de Galeria                                  
93,29 3 MUITO ALTA 54,76 26, II, d 4                      

373,17

Mata de Galeria                            
6.689,08 3 MUITO ALTA 54,76 26, II, d 4                

26.756,33

Na documentação entregue pela Consultoria representante do Parcelamento não foi indicado a forma de compensação florestal a ser
executada. Assim, recomenda-se que antes da emissão da Licença seja solicitado ao interessado indicar qual a forma que o Parcelamento pretende
executar a compensação florestal. As formas de aplicação são estabelecidas pelo decreto 39.469 de 2018 e devem ser indicadas pelo interessado:

Art. 20. A compensação florestal ocorrerá de acordo com os critérios previstos neste Decreto e se concre�zará por meio de uma ou
mais das seguintes modalidades, a critério do empreendedor:
I - Recomposição de APP ou RL de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais que tenham sido desmatadas até 22 de julho de 2008;

II - Recomposição da vegetação na�va em imóvel rural, em área protegida por meio de Servidão Ambiental, Reserva Legal Adicional,
Áreas de Proteção de Mananciais - APM, Reserva Par�cular do Patrimônio Natural - RPPN, Unidade de Conservação de domínio
público;
III - Recuperação de áreas degradadas declaradas pelo Poder Público como áreas prioritárias para recuperação e conservação,
localizadas em áreas urbanas ou rurais, sem iden�ficação de infrator ou responsável pela degradação;
IV - Preservação voluntária de remanescentes de vegetação na�va em imóvel rural, desde que protegida por meio de Servidão
Ambiental, Reserva Legal Adicional ou Reserva Par�cular do Patrimônio Natural;

V - Conversão em recursos financeiros de até 100% da obrigação devida, cabendo ao proponente informar qual o percentual
desejado, devendo depositar 50% no FUNAM, mediante aceite que ateste a capacidade integral de execução, acrescidos do
percentual de 7,5% des�nado à administração da execução dos recursos, ficando os 50% restantes do valor conver�do des�nado ao
órgão ambiental;
VI - Execução de serviços ambientais em Unidade de Conservação pelo devedor as suas expensas, conforme regulamento expedido
pelo órgão ambiental;
VII - Dação em pagamento de área para fins de criação ou ampliação de Unidade de Conservação mediante previa autorização do
IBRAM.

(...)
Art. 25. A decisão sobre o local, a modalidade e a forma de execução da compensação florestal a ser efe�vada cabe exclusivamente
ao empreendedor, devendo o ente ambiental apenas aferir se a proposta por ele apresentada cumpre com os requisitos previstos
neste Decreto.

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. Considerando que o parcelamento se encontra quase totalmente implantado, faltando a instalação do sistema de drenagem e manejo de
águas pluviais;

6.2. Considerando que o parcelamento é compa�vel com o zoneamento da APA de São Bartolomeu;

6.3. Considerando que o Plano de Controle Ambiental - PCA e Projeto de Recomposição de áreas degradadas ou alteradas - PRADA foi
considerado sa�sfatório;

6.4. Considerando que existe a necessidade de complementação do estudo de risco geotécnico conforme análise feita no item 3-E, devendo ser
apresentado Complementação com iden�ficação correta da APP e apresentaçã ode estudo de simulação hidrológico e hidráulica para definição da faixa
de proteção do canal natural de escoamento supeficial ali existente;

6.5. Considerando que os Lotes da Quadra 9 conjunto G para serem regularizados precisam aguardar o resultado da complementação do
estudo de risco geotécnico;

6.6. Considerando que, no geral, o parcelamento atende as diretrizes estabelecidas pelo Zoneamento Ecológico Econômico;
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6.7. Considerando que o interessado não se manifestou sobre a forma de compensação florestal dos 166,16 hectares de área a ser compensada
pelo parcelamento;

6.8. Considerando  que a compensação ambiental do parcelamento ficou em R$ 892.657,37 (oitocentos e noventa e dois mil seiscentos e
cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos);

6.9. Com base nas informações apresentadas pelo interessado, documentos técnicos e projetos apresentados e analisados, este Parecer:

Recomenda a emissão da licença de instalação, na qual devem ser inseridas as condicionantes listadas no item 7. A Licença de Instalação
deve ser emi�da somente após o Interessado se manifestar sobre a forma de execução da Compensação florestal, nos termos do Decreto 39.469 de
2018. Esta forma de execução deverá ser indicada no termo de Compromisso de Compensação Florestal. 

6.10. Validade recomendada da licença: 4 anos

7. CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS, OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES

1. Esta Licença autoriza a regularização do parcelamento de solo denominado Residencial Quintas do Sol e a instalação de infraestrutura urbana
complementares, conforme Projeto Urbanís�co a ser aprovado;
2. Os lotes da Quadra 9 conjunto G somente poderão ser regularizados após apresentação e aprovação pelo IBRAM da Complementação do Estudo
de Risco Geotécnico contendo iden�ficação exata da APP e do canal natural de escoamento superficial, elaboração de estudo de simulação hidrológico e
hidráulica do canal natural de escoamento superficial e proposta de faixa de proteção do canal de acordo com a área de alagamento iden�ficado na área. A
complementação do Estudo deverá ser entregue ao IBRAM em até 60 dias após a emissão desta licença;  
3. Recomenda-se que os lotes 3 a 6E da Quadra 7 propostos na versão preliminar do Projeto de Urbanismo sejam realocados para áreas livres e
planas existentes à Leste das Quadras 2/3/4 de forma a não se sobreporem a área de Risco muito alto de perda de cerrado do Mapa 8 do Zoneamento
Ecológico Econômico- ZEE; 
4. Esta licença não autoriza a supressão vegetal.

4.1. Para a implantação do sistema de drenagem nas áreas de vegetação o interessado deve solicitar Autorização de supressão vegetal junto ao
IBRAM.

4.2. Para supressão vegetal dentro dos lotes para construção de edificações, o interessado deverá aguardar a aprovação e registro cartorial dos
lotes do parcelamento, devendo ser apresentado uma solicitação de autorização de supressão para todos os lotes ainda não ocupados, inventário
florestal, cálculo da compensação e indicação de forma de execução da compensação florestal;

5. Implantar sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais, conforme projeto aprovado pela NOVACAP e outorgado pela ADASA; 
6. Apresentar relatório que comprove a instalação dos disposi�vos de drenagem, inclusive dos disposi�vos previstos para serem instalados no
interior dos lotes. Todos os lotes previstos para receber disposi�vos de armazenamento intralotes devem constar no relatório, haja vista que o volume de
água pluvial a ser acumulado nos lotes é relevante para a redução dos impactos ocasionados pelo lançamento das águas pluviais nos corpos hídricos.  
7. Executar as medidas mi�gadoras previstas no PCA e PRADA durante e depois da execução de obras de infraestrutura no parcelamento, inclusive na
recuperação das APPs existentes ao fundo da Quadra 9, conjunto G, conforme estudo complementar a ser aprovado pelo IBRAM;
8. Firmar Termo de Compromisso de Compensação Ambiental de R$ 892.657,37 (oitocentos e noventa e dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e
trinta e sete centavos), referente à implantação do parcelamento de solo;
9. Firmar Termo de Compromisso de Compensação Florestal equivalente a 166,16 hectares a ser aplicado conforme proposta indicada pelo
empreendedor junto ao Termo de Compromisso;
10. Executar o Programa de Educação Ambiental elaborado;
11. Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação:

11.1.     Apresentar relatório de comprovação da execução do PCA/PRADA;

11.2.     Apresentar relatório de comprovação da execução do Programa de Educação Ambiental;

11.3.     Apresentar relatório de comprovação da implantação das infraestruturas urbanas instaladas no parcelamento após a emissão dessa LI.

 

Paulo Henrique Oliveira Bueno
Engenheiro Ambiental

Mestre em Tecnologia ambiental e Recursos Hídricos
Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura
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