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INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV é um instrumento de política urbana 

previsto no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001) com objetivo 

de avaliar os impactos gerados à população direta e indiretamente afetada pelos 

empreendimentos e atividades que se propõe nas cidades. 

Em cumprimento à legislação em vigor, em especial a Lei nº 5.022/13, o Estudo 

de Impacto de Vizinhança tem por objetivo ser o instrumento de planejamento, 

controle urbano e subsídio à decisão do Poder Público para implantação, 

construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos e atividades públicos 

ou privados, em área urbana ou rural, que possam colocar em risco a qualidade de 

vida da população, a ordenação urbanística do solo e o meio ambiente, causar-lhes 

dano ou exercer impacto sobre eles. 

O estudo descreve as modificações que ocorrerão em uma área a partir da 

implantação de um determinado empreendimento ou propostas de alteração de uso 

e ocupação, identificando os impactos urbanos e ambientais oriundos dessas 

alterações em relação à situação original do terreno e de seu entorno imediato, 

propondo ao fim medidas preventivas, corretivas ou mitigadoras dos efeitos 

indesejáveis sobre a área de estudo. 

Este EIV tem o objetivo de subsidiar a implantação de um novo parcelamento 

urbano no Setor Habitacional Arapoanga – Planaltina (RA VI), a partir da avaliação 

das consequências ambientais e sociais decorrentes da implantação ou não do 

mesmo e suas implicações futuras. 

Planaltina é um dos núcleos urbanos mais antigos dentro do Distrito Federal. A 

data de fundação é de 1859 e de acordo com o que conta a história, a cidade 

funcionava como ponto de pouso na passagem da estrada real utilizada para 

escoamento de ouro e arrecadação de dízimos territoriais à coroa.  

Ainda, pelos idos de 1917, a vila de Mestre D`Armas passava por 

transformações com o surgimento de indústrias e charqueadas; empresas de 

curtume, fábricas de calçados, usina hidrelétrica e estradas de rodagem ligavam 

Planaltina a Ipameri, também no estado de Goiás.  

Em Planaltina, começaram os estudos que resultaram na mudança da Capital da 

República para o Planalto Central. Um destes primeiros estudos aconteceu em 1891 
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com a Comissão Cruls que acabou por demarcar a área onde se instalaria a Nova 

Capital.  

Em 1945, Planaltina recebeu a comissão do presidente Eurico Gaspar Dutra, 

confirmando a demarcação da Comissão Cruls. Em 1955, a comissão do Marechal 

José Pessoa Cavalcante fez a delimitação final e incluiu boa parte do município de 

Planaltina à área que viria a ser construída a Nova Capital da República.  

Passou a fazer parte do Distrito Federal em 1960. Em 10 de dezembro de 1964, 

a Lei nº 4.545 deu a Planaltina o status de Região Administrativa – a RA VI. Ao 

longo dos anos, além do núcleo antigo, a área urbana sofreu várias expansões 

compondo novos setores: Vila Vicentina, Setor Residencial Leste composto pelas 

Vilas Buritis I, II e III, Setor Residencial Norte A (Jardim Roriz).  

O Setor Habitacional Arapoanga (SHA), localizado na Região Administrativa de 

Planaltina – RA VI, na Área de Proteção Ambiental do Rio São Bartolomeu - APA do 

São Bartolomeu e com limites ao norte pelo córrego Atoleiro e a cidade de 

Planaltina, ao sul pela DF-230 e pelo Setor Habitacional Aprodarmas, a leste pelo 

Núcleo Rural Atoleiro e pelas áreas isoladas Mestre D‟Armas, e a oeste pelo ribeirão 

Mestre D‟Armas.  

O SHA foi criado pela Lei Complementar nº 409, de 26 de novembro de 2001 e 

incorporado pela Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009 (Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial/ 2009 e sua alteração, Lei Complementar nº 854, de 15 de 

outubro de 2012).  

Esse Setor Habitacional compõe parte da estratégia de regularização fundiária 

estabelecida pelo PDOT/2009 e com uma área total de 1.134 hectares, está dividido 

em 6 (seis) etapas.  

O Setor Habitacional Arapoanga abrange duas Áreas de Regularização de 

Interesse Social: a ARIS I, composta pela Etapa 2 (dois) e pela Etapa 3 (três) e a 

ARIS II composta, Etapa 6 (seis). 

A ARIS I e II constitui-se em parcelamentos urbanos informais de baixa renda 

em avançado estágio de consolidação.  

A área ainda desocupada está localizada na Etapa 3 do SHA com cerca de 64 

hectares. Esta etapa foi objeto de EIA-RIMA e obteve Licença Prévia, por meio do 
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processo de licenciamento ambiental específico nº. 190.000.205/1997. Quando se 

obteve essa licença, previa-se uma densidade populacional de 50 habitantes/hectare 

com predominância de habitações unifamiliares. Contudo, a partir da revisão do 

PDOT/1997, a edição da Lei Complementar nº. 803/2009 estabeleceu para a parte 

desocupada a densidade acima de 150 habitantes por hectare. Em função desse 

incremento de densidade houve a necessidade de complementação no estudo 

ambiental anteriormente aprovado, sendo exigida a apresentação de um Relatório 

de Impacto Ambiental Complementar – RIAC como forma de avaliar a nova proposta 

de ocupação da área. 

A criação dessa nova área habitacional com oferta de equipamentos públicos, 

comércio e serviços, que atendam tanto os futuros moradores quanto os atuais, 

compõem o objetivo do empreendimento que estão alinhados às estratégias do 

PDOT/2009-2012. Por se tratar de um novo parcelamento em um Setor já 

consolidado, o Plano de Uso e Ocupação - PUO considerou o contexto de toda a 

área desta Etapa, em processo de regularização.  

A integração do novo parcelamento a área de regularização garantirá a 

compensação de parte do déficit de equipamentos públicos, continuidade do sistema 

viário e a diminuição dos impactos negativos relacionados à segurança, causados 

pela existência dessa área ainda sem ocupação. 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
 

 NÚMERO DO PROCESSO 

SEI/GDF N.0392-001266/2008 

 
 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Razão Social: LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. 

CNPJ: 02.596.914/0001-92 

 DADOS DO INTERESSADO 

Nome: LANCE INCORPORADORA 

Endereço:  Setor de Habitações Individuais Norte, Quadra CA 01, Lote A, Sala 

411. 

 DADOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO 

Nome: GEOLÓGICA 

Razão Social: GEOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. 

Endereço: SRTVN 701 Conj.C Edifício Centro Empresarial Norte Loja 100 – 

Brasília/DF. 

Telefone: (61) 3327-1777 

E-mail: urbanismo@geologicadf.com.br 

 EQUIPE TÉCNICA 

 

1.2 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

O presente Estudo de Impacto de Vizinhança adota como balizador o Termo de 

Referência para Parcelamento do Solo nº 01/2019, emitido pela Seduh e através do 

seu escopo adotou a metodologia estabelecida pela legislação pertinente para 

analisar o empreendimento do ponto de vista urbanístico e ambiental. 

 

Adriano Bueno Machado Arquiteto e Urbanista CAU A44059-0 
Verena Felipe Mello Engenheira Florestal CREA/DF 16.460/D 

Cristiano Goulart Simas Gomes 
Cláudio Leite de Freitas 

Giseli Aparecida Ortolani 

Geólogo 
Engenheiro Civil 

Engenheiro Civil 

CREA/DF 10.854/D 
CREA/MG 84.374/D 

CREA/DF 14.424/D 
   



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA | abril/2020 
Parcelamento Arapoanga| Planaltina/RA VI 

 

9 

1.2.1 Descrição do empreendimento 

Para o desenvolvimento do presente Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, foi 

realizada a análise da legislação pertinente a área, bem como a avaliação do 

empreendimento a partir de programas computacionais. 

 Metodologia utilizada e procedimentos 

A metodologia adotada analisa os impactos gerados sobre a área de influência, 

desde a execução de obras até a operação do empreendimento, bem como avaliar a 

magnitude e importância dos impactos positivos e negativos, prevendo assim 

medidas mitigadoras. 

 Métodos empregados 

Os métodos empregados são baseados na legislação pertinente a área, bem 

como a análise no local e através de programas computacionais. 

1.2.2 Legislação pertinente 

Cabe lembrar que a área em estudo se relaciona aos seguintes dispositivos 

legais, dentre outros: 

o Lei Orgânica do Distrito Federal, de 8 de junho de 1993. 

o Lei nº 2.105, de 08 de outubro de 1998 – Dispõe sobre o Código de 

Edificações do Distrito Federal. 

o Lei Complementar n° 803, de 25 de abril de 2009 – Aprova a revisão do 

Plano de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras 

providências. 

o Lei Complementar n° 854, de 15 de outubro de 2012 – Atualiza a Lei 

Complementar n° 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do 

Plano de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras 

providências. 

o Decreto nº 19.915, de 17 de dezembro de 1998 – Regulamenta a Lei nº 

2.105/98, alterado pelo Decreto nº 25.856, de 18 de maio de 2005. 

o Decreto nº 33.740, de 28 de junho de 2012 – Altera o Decreto nº 19.915, 

de 17 de dezembro de 1998, que regulamenta a Lei 2.105/98 (Código de 

Edificações do DF). 

o Lei 5022/2013, de 04 de fevereiro de 2013 – Dispõe sobre o Estudo Prévio 

de Impacto de Vizinhança no Distrito Federal. 
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o ABNT NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamento urbanos. 

o ABNT NBR 16.537:2016 – Norma de acessibilidade – sinalização tátil no 

piso – diretrizes para elaboração de projetos e instalação. 

1.2.3 Programa utilizado 

No que tange a parte da análise de conforto ambiental, o empreendimento foi 

analisado a partir da análise dos parâmetros de qualidade ambiental urbana; as 

quais foram baseadas nos resultados das simulações realizadas no programa ENVI-

met 4.43. 

 ENVI-met 

Com relação ao programa ENVI-met, Bruse (2008) cita que este programa é 

baseado em diversos projetos de investigação científica e está, portanto, sob 

constante desenvolvimento. Sua proposta baseia-se no prognóstico das leis 

fundamentais da dinâmica de fluidos e da termodinâmica. O modelo inclui a 

simulação de: enchente ao redor e entre edifícios troca de processos de calor e 

vapor na superfície do solo e nas paredes turbulência troca de vegetação e 

parâmetros de vegetação; bioclimatologia; dispersão de partículas.  

A aplicação do ENVI-met se dá nas áreas da climatologia urbana, arquitetura, 

design de prédios ou planejamento ambiental, entre outras correlatas. ENVI-met vem 

junto com um software adicional (Leonardo) que abarca editores e ferramentas de 

visualização gráfica para a modelagem dos resultados.  

Para a realização das análises previstas será seguida a metodologia de Duarte 

et. al (2007), que usa simulações paramétricas explorando as diferentes formas de 

distribuição verde no espaço e seu impacto em diferentes configurações urbanas, a 

fim de verificar as reduções da temperatura e o aumento da umidade do ar, como 

também a de Silveira (2005) que estuda o desempenho da ventilação no espaço 

livre. 

A simulação será apresentada por um horário específico do dia (10 h), podendo 

comparar as áreas entre si e focando os principais impactos com a inserção de 

novas construções, seguindo o preestabelecido pela OMM – Organização Mundial 

de Metereologia.  
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O programa ENVI-met apresenta uma interface bastante simplificada. Na tela 

principal do programa, é apresentada a área de inserção dos dados, e, na lateral 

esquerda, ficam os elementos básico que configuram a área a ser simulada, como 

vegetação, tipo de solo e gabarito das edificações. 

 

Figura 1: Interface do programa ENVI-met 3.1 
 

 
Figura 2: Dados básicos dos parâmetros a serem simulados 

 

Antes da simulação, são marcados os parâmetros a serem testados. Para estas 

simulações, são marcados três parâmetros: Air Temperature (°C), wind speed (m/s) 

e umidity relative (%). Os parâmetros são traduzidos para temperatura do ar, 

velocidade do vento e umidade relativa. 

Cria-se um arquivo com configurações básicas para a cidade de Brasília (Tabela 

1). Para os dados não obtidos da estação climatológica de referência da cidade, são 

utilizados dados oficiais disponibilizados nos aeroportos do mundo; utilizam-se, 

como referência, dados do aeroporto de Brasília – DF. 
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Tabela 1: Configuração básica do programa ENVI-met 

DADOS ÉPOCA SECA ÉPOCA ÚMIDA 

Dia típico 08.09.2008 13.01.2009 

Horário de início de simulação 6h 6h 

Wind Speed in 10 m ab. Ground [m/s] 1,4 1,2 

Wind Direction (0:N..90:E..180:S..270:W..) 90º 315 

Roughness Length z0 at Reference Point 1 1 

Initial Temperature Atmosphere [K] 311 309 

Specific Humidity in 2500 m [g Water/kg air] 5,05 9,66 

Relative Humidity in 2m [%] 17 61 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Este documento técnico é o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV elaborado 

em conformidade com a Lei n° 5022, de 04 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre o 

Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, para o parcelamento do solo urbano 

com área total de 736.980,16 m². 

2.1 INSERÇÃO DA POLIGONAL DE PROJETO E SEU ENTORNO IMEDIATO 

O Empreendimento denominado Parcelamento Arapoanga está inserido no 

Setor Habitacional Arapoanga, Etapa 3 – Planaltina/DF (RA VI).  

São previstos usos residenciais (unifamiliar e coletivo), usos comerciais, usos 

mistos e equipamentos públicos em uma área terreno que totaliza 736.980,16 m². 

O presente Estudo de Impacto de Vizinhança tem por objetivo caracterizar a 

morfologia urbana tanto da área de influência direta como a área de influência 

indireta a partir da análise de estudos, pesquisas e da legislação vigente. 

 

Áreas de influência 

A denominação da área de influência consiste na delimitação das áreas 

geográficas de influência de um empreendimento na qual podem ser definidos como 

o espaço geográfico potencialmente afetado, direta ou indiretamente, pelas ações a 

serem desenvolvidas, tanto na fase de instalação, quanto na fase de operação, 

sobre os diferentes meios (físico, biótico e socioeconômico). 
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A abrangência dos impactos oriundos das atividades de empreendimentos 

definirá as dimensões das áreas de influência. A delimitação da área de influência, 

do ponto de vista social e urbanístico, está sujeita a dificuldades de identificar e 

avaliar a dinâmica social, desencadeada por uma ação complexa quanto a aspectos 

tão diversos de caráter econômico, cultural e psicológico. 

Para as análises realizadas neste estudo a delimitação das áreas de influência 

considerou as regiões impactadas urbanística, social, ambiental e economicamente, 

de maneira direta e indireta, sendo: 

 Área de influência direta (AID) 

A área de influência direta - AID é aquela na qual os impactos das ações das 

fases de planejamento, implantação e operação incidem diretamente sobre o 

sistema viário, atividades econômicas próximas, bem como aspectos ambientais 

diretamente. 

A AID constitui-se em um espaço territorial em que se encontra consolidada, sob 

áreas antropizadas e em processo de requalificação de uso, com a regularização 

fundiária da região. 

A AID foi definida a partir da análise de aproximação dos moradores e usuários 

da área, tendencialmente, o fluxo de pessoas para a área ocorrerá de fora para 

dentro, devido a criação de novas atividades econômicas na área comercial. 

 

  
Figura 3: Área de influência direta 

Fonte: Geoportal/DF 
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A ocupação da AID é predominantemente residencial unifamiliar, funcionando 

em horário comercial, contudo, fora desse período o setor torna-se deserto e ainda 

mais propenso à criminalidade, o que se reflete também nas áreas residenciais e 

comerciais próximas. 

Atualmente, o Setor é caracterizado pela degradação e consequente 

desvalorização do local e de suas adjacências. Nesse sentido acrescenta-se que a 

desvalorização também acarreta pela forma de ocupação contribuindo ainda mais 

para sua degradação e aprofunda a compartimentação da malha urbana da cidade 

da qual faz parte. 

 Área de influência indireta (AII) 

A AII é definida através da demarcação da totalidade da área limítrofe de 

regularização fundiária, bem como pela demarcação dos limites geográficos córrego 

Atoleiro e as rodovias DF 345 e DF 230. 

Os referidos limites foram definidos a partir da presença de algum grau de 

impacto em aspectos, como: urbanístico, social, econômico e ambiental. 

 

  

2.2 ESTUDO PRELIMINAR E MEMORIAL DESCRITIVO 

O estudo preliminar e o memorial descritivo estão presentes no Anexo 01. 

 

 
Fonte: Google Maps 

Figura 4: Área de influência indireta 
Fonte: Geoportal/DF 
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2.3 INSERÇÃO DO EMPREENDIMENTO E SEU ENTORNO 

A área objeto desse plano de ocupação situa-se na Região Administrativa de 

Planaltina – RA VI, no Setor Habitacional Arapoanga – SHA, na região nordeste do 

Distrito Federal.  

 

Figura 5: Localização do empreendimento e a hidrografia 

 

A Lei Complementar nº 409, de 26 de novembro de 2001, aprovou área de 

estudo para a implantação do Setor Habitacional Arapoanga – SHA - e estabeleceu 

índices de uso e ocupação do solo para fins de aprovação de parcelamento do solo 

urbano, implantados irregularmente na Região Administrativa de Planaltina – RA VI. 

Essa lei foi revogada pelo PDOT que manteve o Setor Habitacional Arapoanga e 

estabeleceu os atuais parâmetros de ocupação.  

O Setor Habitacional Arapoanga abrange duas Áreas de Regularização de 

Interesse Social: a ARIS ARAPOANGA I, composta pela Etapa 2 e pela Etapa 3 e a 

ARIS ARAPOANGA II composta pela Etapa 6. Além das áreas de regularização, o 

Setor abrange glebas destinadas a novos parcelamentos urbanos na Etapa 3 e nas 

Etapas 1, 4 e 5, conforme figura abaixo: 
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Figura 6: Etapas do Setor Habitacional Arapoanga  

Nesse contexto, o presente parcelamento propõe à hierarquização do sistema 

viário, a implantação de eixos de transporte público, a inclusão de equipamentos e 

espaços livres de uso público, além do estabelecimento de parâmetros urbanísticos 

que regulem a ocupação do solo, com base na legislação vigente (PDOT/2009) e 

nos preceitos ambientais, sem, contudo, ignorar a atual ocupação. 
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Figura 7: Inserção do empreendimento na Etapa 3 do SHA 

A Etapa 3 tem como limite a oeste a Avenida Erasmo de Castro, a sul a rodovia 

DF-230, a sudeste a rodovia DF-345, a leste a Etapa 4 (ainda não parcelada) e a 

norte a Etapa 6 (Parcelamento Marissol) e o Córrego Atoleiro.  

A poligonal desse parcelamento engloba, além das matrículas, as servidões 

localizadas entre elas por serem essas servidões vias internas da ocupação e assim 

também necessitarem de planejamento. Considerando o total de área da poligonal 

que engloba as servidões esse plano de ocupação possui 433,82 hectares. 

O parcelamento apresenta os limites: frontal com a BR 010, lateral direita com a 

VC 249, lateral esquerda com a Vila Dnocs e fundo para Área Verde. 

 Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, alterada pela Lei 

Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012. (Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial)  

O PDOT em seu Título III, Capítulo I, do Macrozoneamento, divide o território do 

Distrito Federal, em: 

Macrozona Urbana; 

Macrozona Rural; e 

Macrozona de Proteção Integral.  
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A Macrozona Urbana está dividida em seis zonas, entre as quais a Zona Urbana 

de Uso Controlado II, onde se situa o empreendimento em estudo. 

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

habitacionais de baixa e média densidade demográfica, com enclaves de alta 

densidade, sujeitas a restrições impostas pela sua sensibilidade ambiental e pela 

proteção dos mananciais destinados ao abastecimento de água.  

Na Zona Urbana de Uso Controlado II em que se insere o empreendimento, 

deve ser compatibilizado o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, 

por meio da recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos, respeitadas 

as seguintes diretrizes:  

I. Permitir o uso predominantemente habitacional de baixa e média 

densidade demográfica, com comércio, prestação de serviços, atividades 

institucionais e equipamentos públicos e comunitários inerentes à 

ocupação urbana;  

II. Respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às Unidades de 

Conservação englobadas por essa zona e demais legislação pertinente;  

III.  Regularizar o uso e a ocupação do solo dos assentamentos informais 

inseridos nessa zona, considerando-se a questão urbanística, ambiental, 

de salubridade ambiental, edilícia e fundiária; 

IV. Qualificar e recuperar áreas degradadas ocupadas por assentamentos 

informais de modo a minimizar danos ambientais; 

V. Adotar medidas de controle ambiental voltadas para o entorno imediato 

das Unidades de Conservação de Proteção Integral e das Áreas de 

Relevante Interesse Ecológico inseridas nessa zona, visando à 

manutenção de sua integridade ecológica; 

VI. Adotar medidas de controle da propagação de doenças de veiculação por 

fatores ambientais.  

Os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento na 

macrozona urbana, Zona Urbana de Uso Controlado II é de 4 (quatro).  
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Em relação à Estratégia de Dinamização dos Espaços Urbanos, foi definido para 

região o Polo de Agronegócios – D7, localizado no Setor Habitacional Arapoanga – 

SHA, ao longo das margens sudeste e sul do entroncamento das rodovias DF-230 e 

BR-405, ou seja, contiguo a área do empreendimento, conforme Figura 9. Trata-se, 

portanto, de um plano que promoverá o desenvolvimento urbano, econômico e 

social da região, na medida em que oferecerá postos de trabalho e consequente 

incremento na renda da população. 

Figura 8: Zoneamento PDOT/2012 
Fonte: Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2012 
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Figura 9: Estratégia de Dinamização dos Espaços Urbanos  

 

Acompanhando as diretrizes adotadas pela Lei 10.257/2001, Estatuto da 

Cidade, o PDOT em seu art.204 dispõe que o Distrito Federal pode se valer do EIV 

como instrumento de subsídio à análise de pedidos de aprovação de projetos 

públicos e privados em área urbana ou rural. O EIV deve contemplar os efeitos 

positivos e negativos do projeto quanto à qualidade de vida da população residente 

na área e em suas proximidades, incluindo, no mínimo, a análise das seguintes 

diretrizes: 

I. Adensamento populacional;  

II. Equipamentos urbanos e comunitários;  

III.  Uso e ocupação do solo;  

IV. Valorização imobiliária;  

V. Geração de tráfego e demanda por transporte público;  

VI. Ventilação e iluminação;  

VII. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.  
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 DIUR 02/2018 

Complementarmente ao PDOT, a DIUR 02/2018 estabelece parâmetros 

urbanísticos específicos e diretrizes de sistema viário e de circulação. 

O parcelamento está inserido na Zona E, corresponde a uma porção territorial 

de alta densidade populacional definida pelo PDOT, onde são permitidos os usos 

residenciais unifamiliar e multifamiliar, comercial, prestação de serviços, institucional, 

industrial (pequeno porte, baixa incomodidade e não poluente) e misto – todos com 

parâmetros urbanísticos definidos. 

 

Figura 10: Zoneamento - DIUR 02/2018 

 

 

Figura 11: Parâmetros definidos pela DIUR 02/2018 
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No que tange ao sistema viário e de circulação, a DIUR 02/2018 estabelece a 

interseção de vias de circulação e da via parque, conforme Figura 12. 

 

Figura 12: Sistema Viário e de Circulação - DIUR 02/2018 

 

 Área de Proteção Ambiental – APA do São Bartolomeu 

O Parcelamento encontra-se na Área de Proteção Ambiental - APA do São 

Bartolomeu e próximo ao Parque Ecológico e Vivencial do Retirinho e às Áreas de 

Proteção de Manancial – APM do Pipiripau, APM do Brejinho e APM São 

Bartolomeu (parte norte). 
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Figura 13: Parques Ecológicos 

A poligonal desse plano de ocupação encontra-se fora da área de 

amortecimento da Estação Ecológica de Águas Emendadas, conforme Figura 14. 

 

Figura 14: Estação Ecológica de Águas Emendadas  

De acordo com a Lei nº 5.344, de 19 de maio de 2014, que dispõe sobre o 

Rezoneamento Ambiental e o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da 

Bacia do Rio São Bartolomeu em relação ao seu zoneamento a área está inserida 
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parte em Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental - ZOEIA e parte em 

Zona de Ocupação Especial de Qualificação - ZOEQ. 

Conforme o plano de manejo são estabelecidas as seguintes normas de 

ocupação para as glebas situadas nas zonas abaixo descritas:  

o ZONA DE OCUPAÇÃO ESPECIAL DE INTERESSE AMBIENTAL (ZOEIA)  

 

“Art. 12. A ZOEIA tem o objetivo de disciplinar a ocupação de 
áreas contíguas às ZPVS e às ZCVS, a fim de evitar as 

atividades que ameacem ou comprometam efetiva 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 objetivos definidos para a 
ZOEIA; 

II - as atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a 
recarga natural e artificial de aquíferos; 
III - os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de 

proteção do solo, de modo a impedir processos erosivos e 
assoreamento de nascentes e cursos d'água; 

IV - os novos parcelamentos urbanos devem utilizar 
infraestrutura de drenagem difusa e tratamento de esgoto a nível 
terciário para fins de reuso de água e devem adotar medidas de 

proteção do solo, de modo a impedir processos erosivos e 
assoreamento de nascentes e cursos d'água; 

V - a impermeabilização máxima do solo nos novos 
empreendimentos urbanos fica restrita a, no máximo, 50 por 
cento da área total da gleba parcelada; 

VI - as áreas não impermeabilizadas devem ser compostas de, 
no mínimo, 80 por cento de área com remanescentes do cerrado 

já existentes na gleba a ser parcelada e protegidas a partir da 
criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural ou Áreas 
de Servidão Ambiental; 

VII - no licenciamento ambiental, deve ser avaliada a solicitação 
de exigências adicionais de mitigação e monitoramento de 

impactos compatíveis com as fragilidades específicas da área de 
interesse; 
VIII - as atividades e empreendimentos urbanos devem executar 

projetos de contenção de encostas, drenagem de águas pluviais, 
sistema de coleta e tratamento de águas servidas, sistema de 

coleta e tratamento de esgoto sanitário, recomposição da 
cobertura vegetal nativa, pavimentação dos acessos, coleta de 
lixo e destinação adequada dos resíduos sólidos; 

IX - a implantação de parcelamentos urbanos é permitida 
mediante a aprovação do projeto urbanístico pelo órgão 
competente, que deve priorizar os conceitos do planejamento 

urbano e da sustentabilidade ambiental; 
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X - os projetos de expansão, duplicação ou construção de novas 

rodovias devem prever a instalação de dispositivos de passagem 
de fauna, inclusive para grandes mamíferos; 

XI - as áreas com remanescentes de cerrado devem ser 
mantidas no parcelamento do solo e destinadas à criação de 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural, a serem mantidas 

e geridas pelo empreendedor ou condomínio, se for o caso.” (LEI 
Nº 5.344, DE 19 DE MAIO DE 2014) 

 
o ZONA DE OCUPAÇÃO ESPECIAL DE QUALIFICAÇÃO (ZOEQ)  

 

“Art. 14. A ZOEQ tem o objetivo de qualificar as ocupações 

residenciais irregulares existentes, ofertar novas áreas 
habitacionais e compatibilizar o uso urbano com a conservação 
dos recursos naturais, por meio da recuperação ambiental e da 

proteção dos recursos hídricos.  
Art. 15. São normas para a ZOEQ:  

I - é permitido o uso predominantemente habitacional de baixa e 
média densidade demográfica, com comércio, prestação de 
serviços, atividades institucionais e equipamentos públicos e 

comunitários inerentes à ocupação urbana;  
II - as áreas degradadas ocupadas por assentamentos informais 

devem ser qualificadas e recuperadas de modo a minimizar 
danos ambientais;  
III - devem ser adotadas medidas de: a) controle ambiental 

voltado para o entorno imediato das unidades de conservação, 
visando à manutenção de sua integridade ecológica; b) controle 

da propagação de doenças de veiculação por fatores 
ambientais;  
IV - para o licenciamento ambiental de empreendimentos, deve 

ser avaliada a solicitação de exigências adicionais de mitigação 
e monitoramento de impactos compatíveis com as fragilidades 

específicas da área de interesse;  
V - os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de 
proteção do solo, de modo a impedir processos erosivos e 

assoreamento de nascentes e cursos d'água.” (LEI Nº 5.344, DE 
19 DE MAIO DE 2014).  

2.4 HISTÓRICO DE LICENCIAMENTOS 

O Setor Habitacional Arapoanga tem cerca de 1.134ha, sendo que a Etapa 3 

do Setor correspondente a cerca de 434ha e a antiga Quadra 06, ainda não 

implantada, a aproximadamente de 63ha.  

Em 1997, foi autuado o processo de Licenciamento Ambiental nº 

190.000.205/1997 para tratar de toda a Etapa 3 do Setor Habitacional Arapoanga. 

Na ocasião, foi deliberada a necessidade da elaboração de um EIA/RIMA.  
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Constam no referido processo os tramites que foram superados nesta etapa 

do licenciamento prévio, a citar: Emissão do Termo de Referência do estudo (Folhas 

33 a 52); Transcrição da audiência pública (Folhas 54 a 70); Parecer Técnico do 

Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal (CONAM) (Folhas 86 a 88); 

pagamento das taxas de análises processuais, dentre outros.  

O Parecer Técnico nº 02/99, da Subcomissão Técnica de Análise, aprovou o 

EIA/RIMA, acarretando a emissão da Licença Prévia nº 051/99.  

No ano de 2009, com a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial 

do Distrito Federal (Lei Complementar nº 803/2009 e nº 854/2012), a antiga Quadra 

6 do Setor sofreu um aumento na densidade habitacional, passando a ser 

considerada como: área de alta densidade habitacional (acima de 150 

habitantes/hectare).  

Em função desse incremento, o proprietário optou por revisar a proposta de 

uso e ocupação da antiga Quadra 6, atuais Quadras Leste, onde, após inúmeras 

tratativas para alinhar os devidos entendimentos acerca do projeto urbanístico, 

chega-se ao conteúdo final descrito no presente memorial justificativo. A aprovação 

deste Plano de Ocupação será remetida ao órgão ambiental a fim de dar 

continuidade à emissão das Licenças Ambientais. 

A aprovação deste Plano de Ocupação será remetida ao órgão ambiental a 

fim de dar continuidade à emissão das Licenças Ambientais.  

Ciente da alteração urbanística, o órgão ambiental competente já recomendou 

a elaboração de um Relatório de Impacto Ambiental Complementar (RIAC) para 

subsidiar a análise e prosseguimento dos trâmites. 

3. CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA 

3.1 DADOS POPULACIONAIS E SOCIOOECONÔMICOS 
3.1.1 Diagnóstico socioeconômico da AID e AII 

Os dados socioeconômicos apresentados a seguir são relativos às informações 

divulgadas na Pesquisa Distrital por Amostra Domiciliar de 2018 – PDAD 2018, 

realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN para a 

Região Administrativa de Planaltina.  
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Os Censos Demográficos, realizados da década de 1960 a 2010, apresentam o 

expressivo aumento de tamanho dessa população. Fruto da inclusão de diferentes 

formas de assentamentos ao longo dos anos. Em meados da década de 1970, foi 

instalado o primeiro assentamento urbano no local. Fato repetido na década de 

1980/90, com extensão de quadras ou criação de quadras novas e o surgimento de 

aglomerados dispersos dado o aparecimento de parcelamentos com características 

urbanas na área rural, próxima às áreas urbanas, compostos em grande parte por 

populações de baixa renda (Tabela 2).  

Tabela 2: Evolução da População de Planaltina - 1965/2010 

LOCALIDADE 
ANOS 

1964 1970 1979 1989 1996 2000 2010 

Planaltina 4.223 19.349 42.375 81.427 116.452 147.114 171.303 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1976, 1979, 1989, 1996,2000 e 2010; CODEPLAN/NEP. 

Uma análise das estimativas de população feitas pelos últimos PDAD permite 

concluir que a taxa de crescimento médio anual da cidade de Planaltina é superior à 

taxa de crescimento anual do Distrito Federal.  

Os loteamentos irregulares foram transformados em setores habitacionais para 

efeito de legalização. O primeiro setor foi criado pela Lei Complementar nº 367, de 

30 de janeiro de 2001, Setor Habitacional Mestre D´Armas; e o segundo pela Lei 

Complementar nº 409, de 26 de novembro de 2001, Setor Habitacional Arapoanga. 

Esses parcelamentos são fruto, no geral, da partição de terra rurais em pequenas 

glebas, levando à caracterização de núcleos urbanos. São considerados, para efeito 

de regularização urbanística e fundiária, Áreas de Regularização de Interesse Social 

– ARIS e tem passado por processo de regularização conforme diretriz estabelecida 

pelo Estatuto da Cidade – Lei n º 10.257/2001. Diretriz essa acatada pelo Plano 

Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT 2009/2012.  

A região ainda possui muitas propriedades rurais, inclusive produtivas e a 

influência rural está presente na cidade e no modo de vida da população. O 

cotidiano local revela hábitos semelhantes à de municípios com características de 

cultura agrícola. Cotidianamente é possível verificar muitas pessoas se deslocando 

por motivos diversos (escola, compras, trabalho, feiras) pelas ruas, em meio aos 

carros, a pé, de bicicleta, de motocicleta e inclusive a cavalo. Há manutenção de 
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hábitos de cidade interiorana dentro da Capital Federal. De todo modo, os índices de 

violência são considerados altos e estão atrelados ao desemprego e a delinquência 

juvenil. 

Segundo os dados da PDAD 2018, a população urbana estimada em Planaltina 

para 2018 foi de 177.492 habitantes, distribuída em 51.785 domicílios, com média de 

3,4 habitantes por unidade domiciliar. Predominam as residências unifamiliares, 

93,90% das moradias, seguido das habitações coletivas (5,40%). 

Do total da população, 70,60% dos entrevistados declararam residir em 

domicílios próprios, 24,30% vivem em moradias alugadas e 4,60% em imóveis 

cedidos. Desses, 53,4% são não regularizados, sendo 44,10% regularizados e 

2,50% não sabem. 

  Caracteriza-se assim por uma população mais envelhecida e em relação à 

distribuição da população por sexo apresentou-se desequilibrada, sendo 48,30% de 

homens para 51,70% de mulheres. 

A infraestrutura domiciliar pode ser considerada boa, conforme disposto: 

 Abastecimento de água: 99,7% dos domicílios tinham acesso à rede geral 

da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB); e 

36% declararam fazer captação de água da chuva. 

 Esgotamento sanitário: 89,3% dos domicílios estavam ligados à rede 

geral da CAESB; e 14,8% declararam ter fossa séptica. 

 Abastecimento de energia elétrica: 99,9% declararam possuir conexão à 

rede geral da Companhia Energética de Brasília (CEB); 2% declararam 

utilizar gerador a combustão. 

 Recolhimento de lixo: 100% afirmaram ter coleta direta, sendo 13% 

seletiva e 98,7% não seletiva, 2,6% informaram jogar em local impróprio, 

enquanto 2,4% disseram queimar ou enterrar o lixo. 

Quanto à infraestrutura urbana existente nas proximidades dos domicílios, 

verificou-se que a rua de acesso principal ao domicílio era asfaltada em 97,4% das 

unidades, 90,6% afirmaram ter calçada, das quais 85,6% tinham meio fio, sendo 

avaliadas como “regular”, segundo 37,2% dos respondentes. Para 95,5% dos 

entrevistados havia iluminação na rua principal de acesso ao domicílio, enquanto 
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70,6% responderam que havia rede de água pluvial. Sobre as proximidades dos 

domicílios, 36,7% responderam que havia entulhos, 35,8% informaram que as ruas 

ficavam alagadas em ocasiões de chuva, 23,1% disseram que sua rua ou ruas 

próximas eram esburacadas e 42,5% informaram que tais ruas eram arborizadas. 

 

 

Figura 15: Infraestrutura urbana - Planaltina 

 

Como exposto, os números relativos à infraestrutura denotam implementação 

dos serviços em percentuais acima de 90%, na maioria, entretanto não caracteriza a 

totalidade e nem que as condições de urbanidade para essa população sejam as 

melhores. A cidade tem carências relativas ao recapeamento das vias, calçamentos 

e na deposição de entulho. 

Segundo 20,6% dos respondentes existiam parques e jardins nas proximidades, 

para 40,8% existiam quadras esportivas, para 30,1% havia ciclovia ou ciclo faixa e 

para 48,5% existia PEC – Ponto de Encontro Comunitário. 

No que tange às questões de segurança, 65,1% afirmaram haver policiamento 

regular, em 6,5% dos domicílios havia equipamento ou dispositivo de segurança 

individual e em 5,5% havia tais serviços compartilhados. 

O uso do espaço público para deslocamentos e contatos interpessoais, por sua 

vez, pode ser considerado bem precário. A cidade demanda melhorias no quesito 

urbanidade, relatando carência de ambientes públicos e aprazíveis.  

Quanto a caracterização da população apresentada pela PDAD 2018, temos: 
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 Escolaridade: 95% dos moradores com cinco anos ou mais de idade 

declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 

60,5% reportaram frequentar escola pública. Entre aqueles que 

frequentavam escola, 86,3% estudavam na RA Planaltina.  

O principal meio de transporte declarado foi a pé para 43,5% dos 

respondentes. O tempo gasto mais reportado foi até 15 minutos para 

41,9% dos moradores. 

Por fim, no que diz respeito à escolaridade das pessoas com 25 anos ou 

mais, 32,7% declararam ter o ensino médio completo. 

 Trabalho: Considerando as pessoas com 14 anos ou mais, 49,5% 

estavam ocupadas (69.378 pessoas). Tendo como referência o período 

dos últimos 30 dias, a população desocupada compreendeu 3,9% dessa 

mesma faixa etária (5.497 pessoas). Assim sendo, a taxa de participação 

para Planaltina era de 53,4% para esse período de referência (74.875 

pessoas). 

Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz respeito à parcela 

da população que não estuda, nem trabalha, os chamados “nem-nem”. 

Para a população entre 18 e 29 anos, 35,8% se encontravam nesta 

situação (14.164 jovens). 

Para os ocupados, foi questionada a atividade da empresa em que estes 

exerciam o seu trabalho principal, sendo o setor de Serviços o mais 

informado, segundo 69,3% dos respondentes. A Região Administrativa 

onde a maioria dos respondentes declarou exercer seu trabalho principal 

foi Planaltina (41,9%). Finalmente, a posição na ocupação mais comum 

foi empregado (exceto doméstico), para 60,3% dos entrevistados. 

No que tange ao deslocamento para o trabalho: 56,6% responderam 

utilizar ônibus; 33,2% informaram utilizar automóvel; 2,2% afirmaram 

utilizar motocicleta; 3,6% utilizavam a bicicleta; e 17,9% caminhavam até 

a localidade laboral. Sobre a duração deste trajeto, até 15 minutos foi o 

tempo de deslocamento mais reportado, 22,9%. 

 Renda: a renda domiciliar estimada foi de R$ 3.272,60, que resulta em um 

valor médio por pessoa de R$ 1.140,60.  
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Quanto à desigualdade, o índice de Gini da renda domiciliar foi de 0,47, 

enquanto para a renda por pessoa foi de 0,5.  

A distribuição do rendimento bruto do trabalho principal por faixas de 

salário mínimo (considerando o valor de 2018, de R$ 954,00). 

3.1.2 Estudo de densidade 

Na área incide um índice de densidade acima de 150hab/ha, de acordo com o 

PDOT/2009. Considerando a poligonal de estudo com cerca de 63,75 hectares, a 

proposta do parcelamento contemplará um total de 5.324 unidades domiciliares. 

Esse número de unidades foi estimado com base no coeficiente de aproveitamento 

máximo estabelecido pelas diretrizes urbanísticas divididos por um tamanho médio 

de unidade de 80m². 

Considerando o Índice de moradores por domicílio para Região Administrativa de 

Planaltina (Fonte: PDAD – CODEPLAN /2011) = 3,7 habitantes/domicílio, conforme 

indicação das Diretrizes urbanísticas, tem-se um total de 19.688 habitantes e uma 

densidade de 308,83 hab/ha. 

O aumento da densidade consiste na dinâmica de ocupação criada pelo 

parcelamento devido ao aumento da oferta de usos, possibilitando que moradores e 

usuários tenham um maior volume de espaços para realizar trocas sociais. 

Apesar da formação inicial do setor ter ocorrido a partir de uma ocupação 

informal, com a implantação do novo parcelamento e a concretização da 

regularização fundiária do Setor, facilmente haverá a adequação das vias da AID e 

AII, pois estas serão dispostas de forma hierárquica, a fim de ordenar o fluxo de 

veículos motorizados. 

No que tange a infraestrutura e sistema de transporte, o empreendimento não 

sofrerá limitação, pois está localizado em uma zona consolidada, com atendimento 

de redes e como de linhas de transporte coletivo, ambos com possibilidade de 

expansão. 
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3.2 PESQUISA DE CAMPO 

3.2.1 Metodologia aplicada na pesquisa de campo 

Com a finalidade de identificar problemas e proposições em função da 

implantação do empreendimento, foram realizados 200 (duzentos) questionários na 

primeira quinzena de março de 2020, junto a população fixa e flutuante da Área de 

Influência Direta da área o empreendimento. 

3.2.2 Tabulação dos resultados da pesquisa 

O questionário pontuou as seguintes questões: 

 Pergunta 01 - Adensamento populacional 

O que você acha do aumento da quantidade de pessoas (moradores e usuários) na 

região em que o novo parcelamento será inserido? 

 

 Pergunta 02 - Equipamentos públicos urbanos e comunitários 

Você acha que a implantação do novo parcelamento pode melhorar os serviços 

públicos do local? 
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 Pergunta 03 - Uso e ocupação do solo 

Você acha adequado os usos e atividades que estão sendo propostas na área do 

parcelamento? 

 

 

 Pergunta 04 - Valorização imobiliária 

Em termos econômicos, qual a sua opinião sobre o novo parcelamento? 

 

 Pergunta 05 – Geração de tráfego e demanda por transporte público 

Com a implantação do novo parcelamento, o que você acha que pode acontecer 

com o trânsito da região? 
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 Pergunta 06 – Ventilação e iluminação 

Você acha que novo parcelamento irá interferir na ventilação e iluminação da 

região? 

 

 

 

 Pergunta 07 – Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural 

O que você acha que pode acontecer na paisagem urbana (aparência visual) da 

região? 

 

 Pergunta 08 – Implantação do empreendimento 

Qual sua opinião com relação à implantação do novo parcelamento? 
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3.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

3.3.1 Análise ambiental do empreendimento 

Com base nas informações e dados gerados pelo Relatório de Impacto 

Ambiental Complementar – RIAC (2018) para o empreendimento foi possível 

analisar os itens a seguir. 

 Cursos d’água e áreas úmidas 

O Setor Habitacional Arapoanga está inserido na Bacia Hidrográfica do rio São 

Bartolomeu, pertencente à Região Hidrográfica do Paraná, e mais precisamente nas 

sub-bacias dos ribeirões Mestre D‟armas e do Pipiripau.  

A Bacia hidrográfica do rio São Bartolomeu drena, efetivamente, a maior parte 

da área do Distrito Federal, correspondente a 1579,2 km², ou seja, 27,2% do total do 

território, e engloba parte das Regiões Administrativas (RAs) de Sobradinho, 

Planaltina, Paranoá, São Sebastião, Santa Maria e Taguatinga e a totalidade das 

RAs Brasília, Guará, Riacho Fundo, Cruzeiro, Candangolândia, Lago Sul, Núcleo 

Bandeirante e Lago Norte.  

O rio São Bartolomeu é o principal curso d`água desta bacia, e corta o Distrito 

Federal no sentido norte-sul. Os afluentes de maior importância são o ribeirão 

Sobradinho, que banha a Região Administrativa de mesmo nome, o ribeirão Mestre 

D`Armas, que banha a região administrativa de Planaltina, e os rios Paranoá e 

Pipiripau que abastecem Planaltina e Vale do Amanhecer.  

Os principais cursos d`água próximos ao Setor são o córrego Atoleiro, a norte, e 

os ribeirões do Pipiripau e Mestre D`armas, a sul e a oeste respectivamente. 
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Figura 16: Localização do empreendimento em relação às bacias e sub-bacias hidrográficas (ZEE/DF) 

 

 Vegetação 

A fitofisionomia encontrada na área de estudo foi de Cerrado Sentido Restrito, a 

qual se caracteriza principalmente pela presença de camadas de árvores, arbustos e 

ervas, com as árvores distribuídas aleatoriamente sobre o terreno em diferentes 

densidades, sem a formação de uma cobertura contínua do dossel. As árvores são 

baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas. Os arbustos 

e subarbustos encontram-se espalhados, com algumas espécies apresentando 

órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que permitem a rebrota após queima ou 

corte (RIBEIRO E WALTER, 1998).  

Os subtipos contidos dentro de Cerrado Sentido Restrito variam de acordo com 

a densidade de árvores e arbustos, mas também em função do ambiente em que se 

encontram, perfazendo desde gradientes mais abertos (quando existe predomínio de 

gramíneas) até gradientes mais densos compostos por vegetação bem estruturada 

horizontalmente, mas sem formação de dossel contínuo. Na área passível à 

supressão vegetal da AID, verificou-se a ocorrência de Cerrado Típico e Cerrado 

Ralo, conforme a densidade de árvores por área e o grau de conservação.  
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O levantamento florístico realizado no Cerrado Sentido Restrito presente na 

área, registrou um total de 2414 árvores amostradas, distribuídas em 27 famílias, 48 

gêneros e 61 espécies. 

 Áreas de Preservação Permanente – APP 

O empreendimento não possui interferência de Área de Preservação 

Permanente (APP). 

 Faixas não parceláveis 

O empreendimento não possui interferência com qualquer faixa não parcelável. 

 Caracterização dos solos quanto à susceptibilidade de erosão 

Para a determinação da susceptibilidade à erosão foram utilizadas como base as 

seguintes informações:  

 Curvas de Nível 

 Hidrografia 

 Malha Viária 

 Declividade 

 Mapa Pedológico do empreendimento, baseado nas vistorias locais 

A partir das informações extraídas dos mapas pedológicos, declividade e de uso 

e ocupação do solo, foram determinados os pesos para cada um dos temas, de 

acordo com o grau de susceptibilidade que os mesmos possam representar, 

resultando em um mapa de sustentabilidade à erosão com base na compilação de 

todos os dados. 
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Figura 17: Mapa de susceptibilidade à erosão da área de estudo 

 

A integração dos parâmetros analisados resultou na caracterização de uma 

susceptibilidade à erosão baixa a média em todo o empreendimento. A área 

apresenta um relevo plano a suave ondulado, não apresentando variações 

topográficas que justifiquem o aumento dos processos erosivos. A vegetação natural 

predomina na poligonal, corroborando para a estabilidade do terreno. As porções 

com solo exposto foram consideradas os locais com maior atenção quanto aos 

processos erosivos, apresentando susceptibilidade moderada.  

Os resultados obtidos nesta análise mostraram que a área de influência direta se 

encontra numa situação estável quanto aos processos erosivos. 

 Unidades de Conservação Incidentes 

No raio de influência de 2Km tem-se as seguintes Unidades de Conservação: 

Área de Proteção Ambiental do Planalto Central (APA do Planalto Central e Parque 

Ecológico e Vivencial do Retirinho).  

Ressalta-se, que a área se insere na Área de Proteção Ambiental do Rio São 

Bartolomeu – APA do São Bartolomeu. 
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Tabela 3: Unidades de Conservação no raio de 2Km ( Resolução Conama nº 428/2010) 

 

 

Figura 18: Unidades de Conservação – raio de 2 Km – Resolução Conama nº 428/2010 
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o ZONEAMENTO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO SÃO 

BARTOLOMEU  

A área do empreendimento insere-se na Área de Proteção Ambiental do Rio São 

Bartolomeu (APA do São Bartolomeu), criada pelo Decreto nº 88.940, de 07 de 

novembro de 1983.  

A Lei nº 5344, de 19 de maio de 2014, dispõe sobre o Rezoneamento Ambiental, 

o Plano de Manejo da APA do São Bartolomeu.  

Conforme Plano de Manejo, a área do empreendimento insere-se na Zona de 

Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA e na Zona de Ocupação 

Especial de Qualificação – ZOEQ (Figura 5).  

A ZOEIA tem o objetivo de disciplinar a ocupação de áreas contíguas às ZPVS e 

às ZCVS, a fim de evitar as atividades que ameacem ou comprometam efetiva ou 

potencialmente a preservação dos ecossistemas e dos demais recursos naturais, 

empreendimentos localizados nesta Zona devem seguir as seguintes normas (Art 12 

e Art 13).  

 as normas de uso e gabarito de projetos de parcelamento urbano devem 

ser condizentes com os objetivos definidos para a ZOEIA;  

 as atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga 

natural e artificial de aquíferos;  

 os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção do solo, de 

modo a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos 

d'água;  

 os novos parcelamentos urbanos devem utilizar infraestrutura de drenagem 

difusa e tratamento de esgoto a nível terciário para fins de reuso de água e 

devem adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir processos 

erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d'água;  

 a impermeabilização máxima do solo nos novos empreendimentos urbanos 

fica restrita a, no máximo, 50 por cento da área total da gleba parcelada;  

 as áreas não impermeabilizadas devem ser compostas de, no mínimo, 80 

por cento de área com remanescentes do cerrado já existentes na gleba a 

ser parcelada e protegidas a partir da criação de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural ou Áreas de Servidão Ambiental;  
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 no licenciamento ambiental, deve ser avaliada a solicitação de exigências 

adicionais de mitigação e monitoramento de impactos compatíveis com as 

fragilidades específicas da área de interesse;  

 as atividades e empreendimentos urbanos devem executar projetos de 

contenção de encostas, drenagem de águas pluviais, sistema de coleta e 

tratamento de águas servidas, sistema de coleta e tratamento de esgoto 

sanitário, recomposição da cobertura vegetal nativa, pavimentação dos 

acessos, coleta de lixo e destinação adequada dos resíduos sólidos;  

 a implantação de parcelamentos urbanos é permitida mediante a 

aprovação do projeto urbanístico pelo órgão competente, que deve priorizar 

os conceitos do planejamento urbano e da sustentabilidade ambiental;  

 os projetos de expansão, duplicação ou construção de novas rodovias 

devem prever a instalação de dispositivos de passagem de fauna, inclusive 

para grandes mamíferos;  

  as áreas com remanescentes de cerrado devem ser mantidas no 

parcelamento do solo e destinadas à criação de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural, a serem mantidas e geridas pelo empreendedor ou 

condomínio, se for o caso.  

A ZOEQ tem o objetivo de qualificar as ocupações residenciais irregulares 

existentes, ofertar novas áreas habitacionais e compatibilizar o uso urbano com a 

conservação dos recursos naturais, por meio da recuperação ambiental e da 

proteção dos recursos hídricos (Art. 14). 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA | abril/2020 
Parcelamento Arapoanga| Planaltina/RA VI 

 

42 

 

Figura 19: Zoneamento da APA do São Bartolomeu 

3.3.2 Caracterização do uso e ocupação do solo da AID e AII 
 

O Setor Habitacional Arapoanga é basicamente um núcleo dormitório, isto porque 

há predomínio de habitações residenciais, horizontalizadas e unifamiliares, 

distribuídas em uma malha urbana reticulada. A área possui asfaltamento e meio fio, 

iluminação pública e drenagem pluvial. O comércio situa-se em avenidas principais, 

algumas estreitas e sem estacionamentos em muitas delas. O comércio é 

predominantemente varejista (farmácias, lojas de roupas, bares, panificadoras, 

pequenos mercados etc.), não se verificou indústrias no local. O Setor tem como 

equipamentos públicos um centro de saúde e escolas públicas. 
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Figura 20: Avenida comercial - Setor Habitacional Arapoanga  

 

 

Figura 21: Avenida Comercial - Setor Habitacional Arapoanga 

 

Dentre os principais problemas apontados no Setor Habitacional Arapoanga 

estão a carência de segurança pública e da baixa disponibilidade de transporte 

coletivo. Apesar do contingente populacional vivendo na área, é uma localidade com 
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baixa disponibilidade de serviços e equipamentos (hospitais, bancos etc.), obrigando 

o deslocamento até Planaltina, Sobradinho ou Plano Piloto.  

Na área, há vias não pavimentadas cortando o seu interior e uma via, por trás, 

que circunda todo o Setor Habitacional Arapoanga, uma espécie de “avenida 

contorno” cuja pavimentação é presente apenas nas partes ligadas às quadras 

residenciais e não possui pavimentação quando passa para o Núcleo Rural. Verifica-

se, ainda duas, escolas: uma estabelecimento de ensino fundamental e outra de 

ensino médio, ambos públicos e voltadas às quadras do Setor Habitacional 

Arapoanga. 

 

Figura 22: Muros do Centro de Ensino - Escola Pública 
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Figura 23:Muros de Centro Educacional - Escola Pública 

 

Em todo o Setor Habitacional Arapoanga é muito comum encontrar entulho e lixo 

doméstico depositados em terrenos vazios. A mesma situação está presente, e em 

grandes quantidades, às margens de todas as vias abertas e não pavimentadas no 

interior da área do empreendimento, assim como em áreas externas. 

 

Figura 24: Área com presença de lixo 
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Figura 25: Entulho à margem de estrada de terra que corta o empreendimento 

3.4 Equipamentos Urbanos e Comunitários e Espaços Livres de Uso 
Público 

3.4.1 Levantamento e Localização das Áreas Públicas 

O acesso aos serviços públicos é um indicador da qualidade de vida da 

população e revela as carências e as potencialidades da área, sendo estes 

dispostos como equipamentos comunitários (educação, cultura, saúde, lazer e 

similares) e equipamentos urbanos (abastecimento de água, serviços de esgotos, 

energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica). 

O PDOT faz uma divisão que se assemelha com o proposto na Norma utilizando 

as seguintes categorias: Educação, Segurança, Saúde, Abastecimento, Cultura, 

Esporte e Lazer. Neste relatório serão abordadas as categorias apresentadas no 

PDOT. 

A implantação de equipamentos comunitários está diretamente associada ao 

desenvolvimento social e reflete a qualidade de vida da cidade e da população nela 

residente. Os equipamentos regionais são de grande importância na estruturação da 

cidade, na medida que são nesses edifícios que muitas atividades humanas são 

exercidas.  

Conforme o PDOT/2009 e as Diretrizes estabelecidas para a regularização 

Fundiária para os Setores Habitacionais de Regularização, Anexo II, Tabela 2A, o 
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percentual mínimo de áreas públicas (ELUP+EPC+EPU) exigidos para o setor é de 

10%.  

Porém, para o parcelamento novo Arapoanga, as Diretrizes Urbanísticas do Setor 

Habitacional Arapoanga – SHA (DIUR 02/2018) determinam que 20% da área 

parcelável devem ser destinados a Equipamentos Públicos Comunitários e Urbanos 

e Espaços Livres de Uso Público com o objetivo de complementar o déficit desses 

espaços e equipamentos da área em processo de regularização e assim atender os 

10% exigidos pelo PDOT/2009 para o Setor.  

Dessa maneira, o plano de ocupação do Setor Habitacional Arapoanga – SHA – 

Etapa 3 – que abrange o parcelamento novo e a área de regularização -  também 

computou áreas ainda desocupadas ou subutilizadas que possam distribuídas 

atender parte das demandas por equipamentos.  

A distribuição desses equipamentos foi desenvolvida no plano de ocupação  a 

fim de atender a totalidade do Setor Habitacional Arapoanga – SHA, pois caso o 

cálculo fosse desenvolvido individualmente para ambas áreas, a área de 

regularização iria apresentar déficit devido a dificuldade de locação em função da 

disponibilidade de áreas livres de edificações.  

A área total reservada para a implantação desses equipamentos (EPC, EPU e 

ELUP) equivale a 41,95 hectares que correspondem a 10,05 % da área parcelável 

da Etapa 3 do Setor Habitacional Arapoanga, na área em regularização.  

Na área do novo parcelamento, o plano de ocupação apresenta 20,44% de áreas 

destinadas a Equipamentos (EPC e EPU) e Espaço Livre de Uso Público (ELUP). 

 

 

 

 

 

 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA | abril/2020 
Parcelamento Arapoanga| Planaltina/RA VI 

 

48 

 

 

 

 
3.5 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Para verificar a capacidade de abastecimento do empreendimento em estudo, 

foram enviadas cartas consultas às concessionárias que atenderão o 

empreendimento, como: Companhia de Saneamento Ambiental (CAESB), 

Companhia Energética (CEB), Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – 

Novacap, Serviço de Limpeza Pública – SLU e Departamento de Estradas e 

Rodagem – DF. 

3.5.1 Caracterização da infraestrutura existente  

Neste capítulo será apresentando um diagnóstico da área do empreendimento, 

envolvendo o saneamento ambiental (manejo de águas pluviais urbanas, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos), energia 

elétrica e telefonia fixa.  

Para embasar os estudos de infraestrutura, foram realizadas consultas para 

verificação da existência de infraestruturas urbanas e redes, implantadas ou a 

Figura 26: Equipamentos Públicos na AID e AII 
Fonte: Plano de Ocupação proposto para o Setor Habitacional Arapoanga 
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implantar, ou ainda as possíveis interferências e/ou recomendações de natureza 

operacionais, às Concessionárias, Empresas, Órgãos e Instituições responsáveis 

pelas referidas benfeitorias.  

Nos estudos ora apresentados foram considerados os diversos Planos Diretores 

do Distrito Federal, quais sejam: a) Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

do DF; b) de Drenagem Urbana – PDDU-DF; e c) de Manejo de Resíduos Sólidos 

Urbanos – PDRS-DF, além das informações colhidas junto à Companhia Energética 

de Brasília - CEB (energia elétrica), à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 

Brasil - NOVACAP e à Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 

Básico do Distrito Federal – ADASA. 

 Abastecimento de água 

No intuito de caracterizar o sistema de abastecimento de água (SAA) existente 

no local, foram realizadas visitas técnicas na área de estudo. 

Nas visitas realizadas in loco, verificou-se preliminarmente que na área do 

empreendimento não existem redes de abastecimento de água tratada, e as áreas 

adjacentes já são atendidas pela CAESB.  

O Setor Habitacional Arapoanga é atendido pelo sistema integrado 

Planaltina/Sobradinho, composto por 8 (oito) captações superficiais, a saber: 

Brejinho, Contagem, Corguinho, Fumal, Mestre D‟Armas, Quinze, Paranoazinho e 

Pipiripau. Conta, ainda, com uma contribuição significativa proveniente de 

mananciais subterrâneos, que é realizada por meio de 48 (quarenta e oito) poços 

tubulares profundos, sendo 8 (oito) localizados no Arapoanga, em Planaltina, e 40 

(quarenta) localizados em Sobradinho (córrego do Arrozal, Polo de Cinema, 

Sobradinho II, Vila Basevi e Condomínios – Grande Colorado, Morada dos Nobres, 

Setor Habitacional Nova Colina, Vivendas Campestre, Nova Petrópolis, Jardim 

Europa, Vivendas Friburgo, RK e Vila Verde). 
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Tabela 4: Dados e informações do sistema Produtor de Água Planaltina/Sobradinho 

 

Em termos de tratamento de água, o Sistema Sobradinho/Planaltina dispõe de 5 

(cinco) unidades, conforme tabela a seguir: 

Tabela 5: Características principais das Unid. de Tratamento de Água - Sist.Sobradinho/Planaltina 

 

Na Figura 110 são apresentadas as redes de abastecimento de água projetadas 

para o SHA. 

 

 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA | abril/2020 
Parcelamento Arapoanga| Planaltina/RA VI 

 

51 

 

Figura 27: Redes de Abastecimento de Água no SHA. (TOPOCART, 2005) 

 

 Esgotamento sanitário 

No intuito de caracterizar o sistema de esgotamento sanitário existente no local, 

foram realizadas visitas técnicas na área. 

Nas visitas realizadas in loco, verificou-se preliminarmente que a área do 

empreendimento não possui redes de esgotamento sanitário, e as áreas adjacentes 

(SHA) já possuem atendimento pela CAESB.  

O Setor Habitacional Arapoanga é atendido pelo sistema de esgotamento 

sanitário da ETE Planaltina, responsável pelo atendimento da região administrativa 

de Planaltina, inclusive das áreas de expansão como os Setores Habitacionais 

Mestre D‟Armas e Arapoanga. O lançamento final é feito no ribeirão Mestre 

D‟Armas.  
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Compõem-se de rede coletora, interceptores, estações elevatórias, linhas de 

recalque e ETE. A Tabela 6 apresenta uma síntese das principais características 

dessas estações elevatórias. 

Tabela 6: Características das Estações Elevatórias de Esgoto do SES da ETE - Planaltina 

 

O processo de tratamento empregado na ETE Planaltina é o reator anaeróbio de 

fluxo ascendente (RAFA), acoplado a lagoa facultativa, seguido de lagoa de 

maturação. A unidade está em fase de obras para melhorias e recuperação de 

algumas unidades do processo.  

A capacidade da ETE Planaltina é de 256 l/s e 138.000 habitantes, com vazão 

atual média de 98,0l/s (CAESB, 2014). 

 

Figura 28: Estação de Tratamento de Esgoto de Planaltina - ETE Planaltina 
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 Drenagem de águas pluviais 

No intuito de caracterizar as estruturas de drenagem existentes no local, foram 

realizadas visitas técnicas na área em estudo, bem como o envio de Carta-Consulta, 

solicitando informações sobre o sistema de drenagem existente. Esta Companhia, 

por meio da Carta-Resposta nº 036/2014 GAB/DU/NOVACAP, de 11 de fevereiro de 

2014, informou que não existe interferência com rede pública de águas pluviais 

implantado e/ou projetado que interfira com a área correspondente a Quadra 06 da 

Etapa 3 do SHA, conforme dados constantes no cadastro da NOVACAP.  

Em relação à possibilidade de atendimento foi informado que o sistema de 

drenagem existente nas áreas adjacentes ao parcelamento em questão, foi 

dimensionado para receber sua contribuição em diversos pontos (Figura 108); 

entretanto, com a utilização de critérios de projeto diferentes dos adotados 

atualmente pela NOVACAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Áreas de contribuição de drenagem do SHA 
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Para a determinação das áreas de contribuição dos lançamentos existentes de 

drenagem, foi considerando os cadastros existentes da NOVACAP.  

A região drenada foi dividida em 4 (quatro) sub-bacias, abrangendo uma área de 

426 ha. A seguir, tem-se a descrição dos lançamentos existentes: 

 

 

 

Figura 30:Linhas de divisão das áreas de contribuição dos lançamentos (sub-bacias 01, 02, 03 e 04) 

 

 Energia elétrica 

No intuito de caracterizar a situação do sistema de distribuição de energia 

elétrica no local, foram realizadas visitas técnicas na área em estudo.  

Em relação às interferências, a CEB informa que existem trechos primários e 

secundários de redes de distribuição aéreas rurais/urbanas que tem por finalidade o 

atendimento a consumidores existentes nas proximidades do empreendimento. Caso 

haja a necessidade de remanejamento dessas redes, é necessário que se 

encaminhe o projeto urbanístico final para a elaboração de projeto/orçamento.  
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Alguns trechos do sistema de distribuição e de iluminação pública existente 

podem ser verificados nas fotografias a seguir: 

 

Figura 31: Rede secundária nas proximidades da área  
do empreendimento. 
E = 217802.0786 N = 8269948.2045 

 

 

Figura 32: Rede secundária e i luminação pública na 
área do empreendimento (Escola Class e O2 do 
Arapoanga). E = 217709.5385 N = 8269519.3440 

 

 

Figura 33: Rede secundária e i luminação pública na 
área do empreendimento (Escola CEDDAG). 
E = 218131.5304 N = 8269069.0753 

 

Figura 34: Rede secundária nas proximidades da área  
do empreendimento. 
 E = 218263.7354 N = 8269769.0544 

 

A partir das informações fornecidas e verificadas in loco, identificou-se que nas 

proximidades da área de estudo há distribuição de energia elétrica para as 

residências, parcelamentos, comércios, bem como nas 2 (duas) escolas existentes 

que estão inseridas na poligonal do empreendimento. 
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 Resíduos sólidos 

No intuito de caracterizar a situação dos resíduos sólidos gerados no local, 

foram realizadas visitas técnicas na área de estudo.  

Na área de estudo, constatou-se, um sistema inadequado de deposição de 

resíduos sólidos, conforme pode ser verificado nas fotografias a seguir: 

 

Figura 35: Resíduos de construção na área do 
empreendimento. 
E = 217927.7160 N = 217927.7160 

 

 

Figura 36: Resíduos espalhados pela via não 

pavimentada. E = 217895.0074 N = 8269623.7432 

 

 

Figura 37: Resíduos de construção próxima a Escola 
Classe O2 do Arapoanga. 
E = 217780.2970 N = 8269603.5006 

 

Figura 38: Acúmulo de lixo carreado para o 
reservatório de detenção 04. 
E = 217926.5735 N = 8268055.5578 

 

Neste sentido, é possível verificar que a situação atual do manejo dos resíduos 

sólidos da área em estudo apresenta diversos problemas, podendo-se citar a má 

conscientização da população e do poder público quanto à gravidade do 

componente resíduo sólido, a deficiência no aspecto de gerenciamento dos resíduos 

no local, problemas sociais graves decorrentes da presença de catadores.  
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Os resíduos são carreados pelas águas das chuvas até as redes de drenagem 

pluvial existente, entupindo-as e reduzindo a eficiência do sistema, além dos danos 

e prejuízos ambientais. 

3.5.2 Cartas-resposta das concessionárias 

 Abastecimento de água e Esgotamento sanitário 

De acordo com o Relatório Técnico EPRC – 14/010, a CAESB (Anexo 03) 

informou que não dispõe de Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de 

Esgotamento Sanitário implantados ou em condições de absorver novos 

empreendimentos na área de estudo. Assim, enquanto não estiverem implantados 

os novos sistemas produtores, a orientação da CAESB é que sejam executados 

sistemas independentes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com a 

utilização de mananciais e áreas para destinação de seus efluentes. 

O atendimento com sistema de esgotamento sanitário também está 

condicionado às adequações prévias dos sistemas existentes frente à nova 

demanda de vazão gerada, e em obras de ampliação/melhorias tanto no sistema 

coletor de esgoto, incluindo redes públicas, ramais condominiais e interceptores, 

bem como na estação elevatória de esgoto EEB.PLT.002. 

Nesse sentido, cabe esclarecer que o empreendedor já apresentou à 

concessionária as concepções do sistema de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário para o empreendimento.  

No que concerne ao abastecimento de água, o estudo propõe que 

empreendimento seja atendido em etapa única através do Rio Pipiripau uma vez que 

é possível aumentar a vazão de captação dessa Unidade Hidrográfica, e que ela é 

capaz de abastecer completamente as Regiões Administrativas de Planaltina e 

Sobradinho, além de áreas agrícolas da redondeza. Esse rio apresenta qualidade da 

água de UH-38 e por isso precisa passar por uma unidade de tratamento. A 

concepção prevê uma adutora de água potável que será ramificada da Estação de 

Tratamento de Água (ETA) do Pipiripau, cuja captação ocorre na Unidade 

Hidrográfica Rio Pipiripau, e conduzirá a água até o empreendimento. 

No que concerne ao esgotamento sanitário, o estudo entendeu como mais 

adequado ao porte do novo empreendimento a realização do esgotamento sanitário 

através de um sistema coletivo convencional, composto por redes coletoras de 
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esgoto públicas, ramais condominiais nas áreas de habitações unifamiliares e um 

novo interceptor, que deverão funcionar de forma paralela ao sistema coletor hoje 

existente na cidade de Planaltina. Nesse sentido, foi proposta a implantação de 

novos emissários, que deverão atravessar as áreas já atendidas por redes coletoras, 

seguindo o córrego Atoleiro, até a Estação Elevatória de Esgotos Sul 

(EEEB.PLT.002), que possui capacidade hidráulica remanescente capaz de atender 

ao novo aporte. 

 

 Drenagem de águas pluviais 

Conforme Despacho em resposta ao Ofício n° 625.000.106/2017-

GIUB/SEGETH, Código do SISPROT 393 017, de 05 de julho de 2017 (Anexo 04), a 

NOVACAP informa que existe interferência de rede pública de águas pluviais 

implantadas na poligonal demarcada em planta, referente ao projeto urbanístico da 

Etapa 3 do Setor Habitacional Arapoanga. Entretanto, tendo em vista que as 

interferências das redes existentes se deram com o sistema viário, não há 

necessidade de remanejamento, uma vez que é normal o sistema se executado 

sobre vias e calçadas, que são áreas públicas. Informa, porém, que o 

condicionamento técnico existente é com relação ao corte de terraplenagem, que 

não poderá exceder 1/3 da profundidade da rede e no mínimo 1,00m de 

recobrimento sobre esta.  

Quanto à possibilidade de atendimento, informa que o sistema de drenagem 

implantado na área em questão foi projetado para receber a contribuição da mesma, 

tendo, portanto, capacidade de atendimento.  

 Energia elétrica 

Conforme a Carta de Viabilidade n° 011/2017- GCAC/DC de 04 de julho de 2017 

(Anexo 05), em resposta ao Ofício n° 625.000.103/2017 – GIURB/ SEGETH, de 28 

de junho de 2017- NCP 06585 a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A informa que poderá 

fornecer energia elétrica ao empreendimento, desde que atendidas às condições de 

fornecimento, as quais serão definidas por meio de estudo técnico que será 

elaborado após a formalização do pedido por parte do interessado. Ressalta que 

nessa ocasião, deverá ser fornecido o memorial descritivo contendo: a destinação, 

as atividades, o potencial de ocupação da unidade, o cronograma de implantação e 
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demais informações básicas listadas no Art. 27 da REN No404/2010 – ANEEL. 

Outras informações poderão ser solicitadas, conforme o caso.  

Informa que o estudo técnico avaliará a capacidade de atendimento da rede 

existente e poderá indicar a necessidade de expansão e reforços do sistema de 

distribuição para viabiliza a sua conexão ao empreendimento, bem como a 

necessidade de se disponibilizar área interna ao empreendimento para instalação de 

equipamentos do serviço de distribuição de energia elétrica.  

Após isso, serão elaborados os projetos e orçamentos das obras de conexão, 

cujas responsabilidades pelos custos estão definidas na regulamentação vigente. 

Sendo que, de acordo com o Art. da REN Nº 414/2010 – ANEEL, o interessado 

poderá optar pela execução direta das obras. Havendo esta opção, tais projetos 

deverão ser previamente apresentados e aprovados pela Distribuidora.  

Informa também que, para o início das obras, o local em questão deverá estar 

devidamente licenciado pelos órgãos ambientais, sendo a obtenção das licenças de 

responsabilidade com empreendedor.  

Destaca a necessidade do atendimento às distâncias mínimas de segurança 

entre edificações e redes elétricas (nos casos das redes de 15kV, esse afastamento 

deve ser, no mínimo, 1,5 metros a contar do último condutor da rede) e, ainda, a 

observância de espaços suficientes que permitam a implantação das redes em 

obediência à Lei de Acessibilidade.  

Conforme Carta SEGETH Nº 016/2017 – GCAC/DC, de 11 de agosto de 2017 

(Anexo 05), em resposta ao Ofício No 625.000.104/2017 – GIURB/CAP/SEGETH, 

registrada pelo controle 06584/2017 – CEB, que solicita informações acerca de 

interferências, a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A informa que as distâncias de segurança 

consideradas para análise de interferência com redes elétricas são de 1,00 a 1,50 

metros. Dessa forma, considerando (1) que a CEB-D é obrigada por força normativa 

a manter o cadastro técnico georreferenciado de acordo com o sistema geodésico 

brasileiro e (2) que a precisão posicional desses dados geográficos está na faixa 

entre 3 e 10 metros para que seja possível a análise de interferência é necessário 

que se encaminhe: 1. Para lotes/terrenos individuais com dimensões de até 

10.000m², projetos de arquitetura, projetos de paisagismo ou acréscimo de área: 

planta em escala adequada à visualização identificando claramente os limites da 
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área sob análise e os possíveis avanços em área pública (inclusive de tapumes, 

cercas ou canteiro de obras), com cotas de afastamento em relação às feições 

identificáveis em campo. 

1. Para lotes/terrenos individuais com dimensões de até 10.000m², projetos de 

arquitetura, projetos de paisagismo ou acréscimo de área: planta em escala 

adequada à visualização identificando claramente os limites da área sob análise e os 

possíveis avanços em área pública (inclusive de tapumes, cercas ou canteiro de 

obras), com cotas de afastamento em relação às feições identificáveis em campo.  

2. Para os lotes/terrenos maiores de 10.000m², projeto de parcelamento 

habitacionais, estradas, ferrovias, viadutos, etc: arquivo digital em formato SIG (.shp) 

georreferenciado de acordo com o Sistema Cartográfico do Distrito Federal, 

estabelecido pelo Decreto-DF Nº4.008, de 26 de dezembro de 1977, e atualizado 

pelo Decreto-DF Nº32.575, de 10 de dezembro de 2010 (o qual determina adoção 

obrigatória do referencial geodésico do SICAD “para todos os trabalho, estudos, 

projetos e anteprojetos de topografia, cartografia, urbanismo, demarcação, 

implantação e acompanhamento de obras de engenharia em geral, bem como para 

o controle de uso do solo no Distrito Federal”).  

Informa, por fim, que a CEB-D não faz revalidação de laudos de interferência, 

pois as redes elétricas passam por constantes modificações e adaptações, sendo 

necessário, em qualquer caso, nova vistoria em campo.  

Juntamente à Carta em questão, a CEB-D encaminhou o Laudo Nº 322/2017, de 

09 de agosto de 2017, onde indica que existe interferência entre redes da CEB e a 

Etapa 3 do Setor Habitacional Arapoanga. 

 Resíduos sólidos 

Conforme Ofício n° 633/2017-DIGER/SLU (Anexo 06), em atenção ao Ofício n° 

625.000.108/2017-GIURB/CAP/SEGETH, no qual solicita manifestação quanto a 

capacidade de atendimento ao projeto urbanístico da Etapa 3 do Setor Habitacional 

Arapoanga, a empresa esclarece que realiza atualmente nas proximidades do 

projeto urbanístico a coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais. Por essa 

razão pode-se afirmar que não haverá impacto significativo quanto à capacidade de 

realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 
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resíduos domiciliares gerados, uma vez que o SLU se encontra equipado e 

preparado para executar a coleta na área de ocupação prevista.  

O SLU informa que por se tratar de projeto de Regularização a coleta e 

transporte dos resíduos sólidos urbano, gerados nas edificações do Sistema deverá 

se limitar a que favoreça a realização contínua das coletas domiciliares e seletiva em 

vias e logradouros públicos, não impedindo a manobra dos caminhões 

compactadores e observando as normativas existentes.  

Informa também que não será permitida a locação e instalação de contêineres e 

outros recipientes de armazenamento provisório de resíduos em vias e logradouros 

públicos, portanto, o projeto urbanístico e paisagístico não deverá contemplar áreas 

específicas de armazenamento de resíduos nesses locais.  

Em relação aos resíduos sólidos domiciliares esclarece que eles devem ser 

armazenados dentro dos estabelecimentos geradores e retirados nos dias e horários 

estabelecidos para cada tipo de coleta e informa que o SLU fornece orientação 

mínima sobre os tipos de cestos coletores de resíduos em calçadas e passeios 

públicos, sempre em consonância com os padrões a serem adotados no DF.  

A empresa comunica ainda que outros tipos de coletas poderão estar sendo 

destacadas para os locais em análise, tais como: coleta de resíduos de serviço de 

saúde, coleta de entulho, coletas em grandes fontes geradoras, etc., porém essas 

coletas não estão no escopo dos serviços oferecidos pelo SLU e são de 

responsabilidade do gerador de resíduos.  

Por fim informa que o SLU possui instalações de manejo dos resíduos sólidos no 

Núcleo de Limpeza Urbana de Planaltina/DF – RA VI NUPLA, localizado na Área 

Especial nº 11 e 12 – Setor Norte e que a coleta realizada na região administrativa 

de Planaltina – RA VI acontece conforme quadro abaixo: 

Coleta Lote Contrato Empresa Frequência 
Total 

Coleta 

Convencional 01 012/2012 Sustentare Diária 
39.956 

T/mês 

Seletiva Coleta Suspensa Temporariamente 
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3.5.3 Identificação das vias públicas 

A malha viária que atende a região do Setor Habitacional Arapoanga envolve a 

rodovia federal BR 020, principal via de acesso, rodovia distrital DF 230 que, por sua 

vez, faz ligação a outras malhas que passam pelo Setor, as DF 130 e DF 345. 

Dessas rodovias de responsabilidade do Distrito Federal, a única duplicada é a DF 

130. A DF 230 liga-se à DF 345 que leva a área do empreendimento. 

 

Figura 39: Rodovias que atendem a região do Setor Habitacional Arapoanga  

 

A rodovia DF 230 tem mão dupla, sem acostamento definido é estreita, com 

rolamento para apenas um carro em cada faixa. Tal fato favorece a acidentes se não 

há atenção nas ultrapassagens. Esta via é iluminada em toda a sua extensão e a 

velocidade máxima é de 80km. Está bem sinalizada. A DF 345 tem iluminação 

apenas na faixa que inicia o perímetro urbano do Setor Habitacional Arapoanga. 

Possui um acostamento definido, mas a via de mão dupla tem rolamento para 

apenas um carro de cada vez. Esta é a DF que dá acesso direto à área do 

empreendimento, vindo pela DF 230 e as demais formas de acesso são pelas ruas 
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internas do Setor. Ambas as vias, DF 230 e DF 345, privilegiam o automóvel, não 

tem ciclovia e nem calcadas para pedestre, até mesmo por serem, em longo trajeto, 

margeadas por zonas rurais. 

 

Figura 40: Rodovia DF 230 - Acesso ao Setor Habitacional Arapoanga 

 

 

Figura 41: Rodovia DF 345 - Área do empreendimento 

A DF 130 está inteiramente duplicada, com calçadas para pedestre nas laterais e 

retornos que dão acesso às vias vicinais. Há rotatórias que ligam às avenidas 
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principais do Setor Habitacional Arapoanga, algumas permitindo chegar à área do 

empreendimento. A via é de 60km e possui controle eletrônico de velocidade. Esta 

rodovia está inteiramente iluminada, a partir do canteiro central. Os pontos de 

parada ficam próximos às rotatórias, sem recuos, obrigando o ônibus a parar na via. 

As faixas de pedestres, embora sinalizada por placas, não tem iluminação específica 

e a pintura é apagada. Não foram avistadas nenhuma ciclovia ou sinalização para 

ciclistas 

 

Figura 42: Rotatória que dá acesso à entrada ao Setor Habitacional Arapoanga - Rodovia DF 130 
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Figura 43: Via de ligação do Setor Habitacional Arapoanga com os bairros mais antigos de Planaltina 

 

Figura 44: Parada de ônibus ao fundo - DF 130 
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Figura 45: Faixa de pedestre com pintura apagada - DF 130. 

 

3.5.4 Plano de requalificação do pavimento 

Cabe esclarecer que através do Contrato de Financiamento 0262.250-51/2009, o 

GDF executou as obras de infraestrutura (vias de circulação, escoamento de águas 

pluviais, rede de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e energia 

elétrica) para área de regularização, atualmente consolidada por ocupações da 

Etapa 3 - Arapoanga.  

Dessa forma, a requalificação do pavimento da AIDV não cabe ao ente particular, 

uma vez que essa estrutura já se encontra executada, operada e deve ser mantida 

pelas concessionárias/companhias competentes.  

Na parte que se encontra desocupada, registra-se como obrigação do particular 

(e não mitigação) a aprovação dos projetos de drenagem pluvial e pavimentação 

junto à NOVACAP, bem como a execução dessas obras nos termos do projeto que 

será aprovado. 
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3.6 PAISAGEM URBANA, PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL 

3.6.1 Relações morfológicas do empreendimento 

O novo parcelamento observou os parâmetros urbanísticos e ambientais 

estabelecidos para o Setor definidos pela DIUR 02/2018 e determinou critérios para 

estruturação viária, endereçamento e localização de equipamentos comunitários e 

de espaços livres de uso público. Conforme as condicionantes legais e a situação de 

consolidação existente no o empreendimento tomou como diretrizes gerais:  

 Lote habitacional unifamiliar mínimo para regularização de 88m² e 

máximo de 500m², conforme estabelecido pelo PDOT/2009; \ 

 Destinação da área prioritariamente para oferta habitacional, com 

manutenção das características de uso existentes e introdução de usos 

complementares;  

 Preservação do maior número de ocupações existentes possíveis 

considerando o impacto social das desconstituições;  

 Qualificação do espaço urbano e amenização dos impactos ambientais e 

sociais da ocupação irregular;  

 Destinação de áreas desocupadas para equipamentos públicos e espaços 

livres de uso público que tragam melhorias as características urbanas 

locais e o atendimento ao percentual mínimo estabelecido pelo 

PDOT/2009;  

 Adequação e hierarquização do sistema viário existente conforme usos, 

volumes de tráfego e necessidades de deslocamento;  

 Proposição dos eixos prioritários de circulação e de transporte coletivo 

que permitam melhor atendimento à população; e 

 Instituição do sistema cicloviário, e incentivar o uso da bicicleta como tipo 

de transporte local pela população. 

 Uso do Solo 

A área em processo de regularização se encontra em avançado estágio de 

consolidação e é ocupada, em sua maioria, por população de baixa renda. 

Embora o uso dessa área seja majoritariamente habitacional unifamiliar, algumas 
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partes apresentam uso Misto (residencial e comercial), especialmente ao longo 

das vias longitudinais no sentido leste-oeste e na marginal da DF-130. Essa 

tendência natural foi gerada pela demanda da população que reside no Setor. A 

identificação desse processo contribuiu para hierarquia das vias e determinação 

das vias atividades e das vias secundárias.  

Além do uso Residencial e do uso Misto (residencial e comercial) a área já 

possui alguns equipamentos públicos e partes ainda desocupadas onde estão 

previstas as complementações desses serviços.  

 

Figura 46: Mapa do Setor Habitacional Arapoanga - Regularização e Novo Parcelamento 

 

No que tange a área do novo parcelamento foi proposta a destinação do uso 

Residencial – habitação unifamiliar, com maioria dos lotes de dimensão de 

aproximadamente de 200m², o uso Residencial – habitação multifamiliar com 

lotes de dimensão a quantidade de unidades habitacionais variável e o usos 

Comercial e Misto (residencial - habitação multifamiliar + comércio), institucional 

e lazer.  

O projeto posiciona o uso Misto, o uso Institucional e áreas livres de lazer ao 

longo da Via de Atividades, que transpõe todo o parcelamento, com 

concentração maior na parte sudoeste conectada a área já consolidada. 
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Nesse sentido, a área do novo parcelamento centraliza a verticalização do 

empreendimento (26 metros), com a distância de aproximadamente 50 metros da 

área de regularização, criando uma zona de amortização que a fim de evitar 

qualquer impacto de conforto ambiental sobre a área residencial existente. 

 Sistema viário 

No que tange ao sistema viário, na área em regularização - o processo de 

ocupação ocorreu gradativamente ao longo de vários anos e sem aplicação de 

critérios técnicos adequados - o sistema viário possui inúmeros problemas, como: 

a falta de hierarquia, caixa de via com dimensionamento inadequado, falta de 

mecanismos de retorno causando pontos de risco de acidentes, pontos de 

retenção de tráfego, dentre outros. Ou seja, o Setor Habitacional Arapoanga – 

SHA não é dotado de um sistema viário hierarquizado e condizente com as 

normas viárias ou mesmo com a demanda de tráfego interno, tanto no que diz 

respeito à demanda atual quanto a da futura consolidação da ocupação.  

Considerando que o sistema viário é o elemento estruturante do desenho 

urbano e que este deve manter relação direta com uso e a ocupação do solo, 

houve a necessidade de adequá-lo de modo a hierarquizar as vias e com isso 

facilitar o deslocamento pelo parcelamento, além de criar eixos prioritários de 

circulação e de transporte coletivo que permitam a maior fluidez do tráfego local, 

a fim de minimizar a dificuldade de locomoção e facilitar a orientação espacial 

dos moradores e usuários.  

Na área do novo parcelamento, o partido do sistema viário baseou-se na 

declividade suave do terreno e conexões com a área consolidada. Em relação ao 

traçado, a via arterial, denominada Via de Atividades, perpassa o parcelamento 

no sentido diagonal caracterizando uma avenida com canteiro central, com a 

finalidade de integrar o acesso da DF-345 ao parcelamento e às vias que cruzam 

o córrego Atoleiro, fazendo a ligação com a cidade de Planaltina. 

Com base nas diretrizes acima foi moldada a proposta de projeto urbanístico, 

levando em consideração os parâmetros urbanísticos definidos pela DIUR  02/2018, 

como pode ser observado nas figuras a seguir que ilustram o parcelamento proposto 

e seu entorno. 
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Figura 47: Imagem aérea antes do parcelamento novo (Norte e Oeste – Área de Regularização) 

 

 

 

Figura 48: Imagem aérea com a implantação do parcelamento novo 
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Figura 49: Imagem aérea antes do parcelamento novo (Norte e Leste - Regularização e Sul - Cond. Marisol) 

 

 

 

Figura 50: Imagem aérea com a implantação do parcelamento novo 

 

3.6.2 Empreendimento e a legislação do patrimônio 

Este item tem por objetivo identificar e caracterizar as interferências do 

empreendimento sobre a paisagem urbana em que ele está inserido, bem como 

sobre o patrimônio natural e cultural. 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA | abril/2020 
Parcelamento Arapoanga| Planaltina/RA VI 

 

72 

 Patrimônio cultural 

O patrimônio cultural protegido pelo Iphan, com base em legislações específicas 

é composto por um conjunto de bens culturais classificados e estão divididos em 

bens imóveis como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens 

individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos museológicos, 

documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e 

cinematográficos. 

Já o patrimônio natural é um setor técnico especializado que lida mais 

diretamente com elementos naturais, os quais constituem a matéria-prima da 

produção cultural. A preservação do patrimônio natural exige, ainda que de forma 

sucinta, conhecimentos ligados ao meio físico e biológico, como geologia, 

paleontologia, espeleologia, hidrologia, biologia e ecologia. 

Em 1987, o Conjunto Urbanístico de Brasília foi inscrito pela UNESCO na Lista 

do Patrimônio Mundial, na qual foram estabelecidos parâmetros para as 

intervenções propostas no sítio e na área de entorno do Conjunto Urbanístico de 

Brasília, visando preservar a ambiência e a visibilidade do bem tombado e inscrito na 

Lista do Patrimônio Mundial. 

Assim, pelos estudos desenvolvidos pelo do IPHAN, visando à delimitação da 

área de ambiência e proteção da visibilidade do Conjunto Urbanístico, estabeleceu 

um limite da poligonal de entorno de Brasília, conforme Figura 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Mapa da Delimitação da Poligonal de Entorno do Conjunto 
Urbanístico de Brasíl ia 
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Segundo a Portaria nº 68 do IPHAN, datada de 15 de fevereiro de 2012, é 

considerada como parte da área de entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília uma 

faixa de 500 (quinhentos) metros no lado oposto da rodovia DF-001, contados a 

partir de seu eixo, ao longo de toda a poligonal acima delimitada.  

A cidade de Sobradinho e adjacências não aparecem contempladas na área 

definida como entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília. Assim, na área de estudo 

não existem obstáculos do ponto de vista de patrimônio cultural. 

No que tange ao patrimônio natural, não existe na Região Administrativa de 

Sobradinho elementos ambientais tombados como patrimônios naturais pelo IPHAN, 

porém a área encontra-se inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) da bacia 

do Rio São Bartolomeu, todavia com seus parâmetros urbanísticos em congruência 

com as diretrizes adotadas pela APA.  

 Patrimônio natural  

Apesar de não existir em Planaltina (RA VI) elementos ambientais tombados 

como patrimônios naturais pelo IPHAN existem áreas onde estão sendo preservados 

exemplares da fauna e flora do cerrado, bem como rios e córregos importantes para 

o abastecimento de água de Planaltina e demais cidades do DF. 

A Área de Proteção Ambiental (APA) da bacia do rio São Bartolomeu, localizada 

em Sobradinho, foi criada pelo Decreto Federal número 88.940, de 07/11/83, é a 

maior do Distrito Federal e desempenha importante papel de corredor ecológico de 

ligação entre a Estação Ecológica de Águas Emendadas, APA do Cafuringa, APA do 

Lago Paranoá e APA das bacias do Gama e Cabeça-de-Veado. O Santuário 

Ecológico Sonhém, área com 126 hectares localizada na Fazenda Recreio Mugy, é 

uma RPPN, área protegida por iniciativa do proprietário. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: APA São Bartolomeu - DF 
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O Mapa Ambiental do Distrito Federal apresenta as delimitações de todas as 

reservas ecológicas, Floresta Nacional, Áreas de Relevante Interesse Ecológico 

(ARIE), o Jardim Botânico, Áreas de Preservação de Mananciais (APM), Parques 

Ecológicos e de Uso Múltiplo, Faixa de Proteção (Resolução CONAMA), Parque 

Nacional e Brasília e as Áreas de Proteção Ambiental. Em relação à área de estudo 

deste EIV, localizada em Sobradinho, percebe-se que apesar de se encontrar dentro 

da APA do São Bartolomeu, mas fora de qualquer área de importância ambiental 

significativa para o Distrito Federal. 

 
 

Figura 53: Mapa ambiental do Distrito Federal (PDOT, 2009) 
 

 

 
Figura 54: Mapa síntese da problemática ambiental (PDOT, 2009) 
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Já em relação à problemática ambiental do DF, a área de estudo não se localiza 

em área de risco de processo erosivo ou de fragilidade ambiental, bem como não 

apresenta vegetação significativa para preservação (cerrado ou mata), uma vez que 

já é uma área urbanizada. Neste sentido, as medidas devem ser de reabilitação da 

vegetação e contribuição para melhoria da qualidade ambiental, principalmente na 

questão da drenagem pluvial. 

 

Figura 55: Mapa síntese do sistema ambiental  (PDOT, 2009) 

 

A grande importância da área de estudo está na sua inserção na bacia do rio São 

Bartolomeu, que possui uma área de drenagem de cerca de 1500km², o que 

corresponde a 23% de todo o território do DF. Esta bacia localiza-se imediatamente 

a leste da bacia do Lago Paranoá, que abriga o Plano Piloto de Brasília. A bacia do 

Lago Paranoá é uma sub bacia do Rio São Bartolomeu, pois a barragem do lago 

Paranoá alimenta o rio de mesmo nome e este é um dos principais tributários do Rio 

São Bartolomeu, depois segue pelo estado do Goiás até a Bacia do Corumbá.  

No entanto, devido à importância político-administrativa do Lago Paranoá ela é 

considerada uma unidade hidrográfica separada. Além da sub bacia do rio Paranoá, 

a APA engloba total ou parcialmente outros cinco rios: Piripipau, Mestre d´armas, 

Sobradinho, Taboca e Papuda. 
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Figura 56: Mapa das Bacias Hidrográficas do DF (PDOT) 
 

Segundo o PDOT, existe uma preocupação com a água para abastecimento do 

Distrito Federal, que remonta ao Relatório Belcher e permanece, ainda hoje, de 

forma bastante enfática.  

“A capacidade limitada dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos para fins de abastecimento da população, confere 

a estes recursos a condição de atributo ambiental estratégico. 

A capacidade hídrica do Distrito Federal e de sua região é, de 

um modo geral, suficiente para atender à demanda de água, 

tanto para abastecimento da população, como para as 

atividades econômicas e de lazer e turismo, segundo dados do 

Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do 

Distrito Federal – PGIRH. No entanto, ressalta-se, já são 

enfrentadas situações de conflitos relativos ao uso múltiplo da 

água, decorrentes de dificuldades para o atendimento de 

demandas em aspectos quantitativos e qualitativos. Além disso 

características climáticas, com um longo período de estiagem, 

afetam a disponibilidade hídrica, concorrendo para significativa 

redução de vazão dos rios nos períodos mais críticos.” 

Neste sentido, alerta-se para a importância da manutenção do ciclo hidrológico, e 

de forma mais específica, nos problemas causados pela implementação de projetos 

de drenagem urbana inadequados. 
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3.7 CONFORTO AMBIENTAL 

3.7.1 Características do microclima 

 Condições climáticas  

O Distrito federal (DF) está situado aproximadamente a 16º de latitude sul (entre 

os paralelos 15º30’ e 16º03’, acima dos 1000 metros de altitude (1.070m), com uma 

temperatura média de 21,1ºC, se enquadrando dentro dos limites da região tropical. 

(FERREIRA, 1965, p.12). 

Ferreira (1965) conceitua clima como um conjunto de elementos que em sua 

sucessão habitual, no curso de um período determinado – caracterizam a atmosfera 

e concorrem para dar a cada ponto da Terra sua individualidade. 

O clima do DF pertence às categorias CWA e CWB de Köpper, que 

correspondem aos climas mesotérmicos úmidos de verão quente e de verão fresco. 

Pode ser classificado como Tropical de Altitude e é marcado por dois períodos 

distintos ou duas estações do ano bem definidas: 

Período quente-úmido – verão chuvoso, de outubro a abril, com uma 

temperatura média de 22ºC. A partir da primavera, uma massa de ar quente, 

proveniente da Amazônia, atua sobre o Centro-Oeste e traz umidade para o Distrito 

Federal, cobrindo a cidade de nuvens e gerando fortes pancadas de chuva. O ápice 

da ação dessa massa ocorre nos meses de dezembro e janeiro. 

Período quente-seco – inverno seco, de maio a setembro, com temperaturas 

mais baixas no seu início, a partir de fins de maio a agosto, com cerca de 19ºC 

média, mas que crescem acentuadamente ao longo do período. A massa quente e 

seca de ar tropical que vem da extensão paraguaia do Pantanal chega ao Centro-

Oeste, impedindo a entrada de frentes frias da Argentina e do Uruguai. Devido ao 

insuficiente vapor de água presente na atmosfera, o céu fica sem nuvens e a 

estiagem se instala, é um período de baixa nebulosidade. 

Setembro, com uma temperatura média de 23ºC e uma média de 30,4ºC para 

suas temperaturas máximas que ocorrem por volta de 15 horas, se apresentam 

como o mês mais quente e seco, entretanto, nos últimos dias marcam o início das 

chuvas. Julho é o mês mais frio com uma temperatura média de cerca de 18ºC. 

(FERREIRA, 1965). 
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 Radiação Solar  

A forte incidência de radiação solar ofusca as estações intermediárias, assim, a 

primavera e o outono mal são notados na região. Com relação à insolação, os 

valores ficam em torno de 2.600 horas mensais, sendo a média no verão (chuvoso) 

de 160 horas mensais e no inverno (período seco) de 290 horas mensais. A 

radiação solar apresenta valores elevados durante quase o ano todo. A radiação 

difusa é mais intensa no verão. Já a radiação direta é mais acentuada no inverno, 

que são meses secos com baixíssima nebulosidade, sendo mais forte que a 

radiação direta em igual latitude, ao nível do mar. 

 Precipitações  

De acordo com a CODEPLAN e com os dados das Normais Climatológicas de 

1960-1990 (Instituto Nacional de Meteorologia - INMET), o período mais chuvoso 

corresponde aos meses de novembro a janeiro (média mensal de 242,67mm), e o 

período seco ocorre no inverno (média mensal de 11,13mm), especialmente nos 

meses de junho a agosto.  

Na região oriental de Goiás, da qual o Distrito Federal faz parte, mais de 70% do 

total de chuvas acontece de novembro a março. O inverno é extremamente seco, as 

chuvas são raras e em pelo menos um mês não há registro de nenhum dia de 

chuva. O período seco dura de 4 a 5 meses. Não somente o trimestre de inverno 

(junho, julho e agosto) é seco, mas também o mês que o antecede (maio) e o que o 

sucede (setembro). Observa-se que o regime pluviométrico anual é de 1552 mm e 

dezembro é o mês mais chuvoso com cerca de 248mm. 

A espacialização dos totais anuais da precipitação pluviométrica fica obtida por 

meio dos dados apresentados por Baptista (1997) para Estações Pluviométricas da 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), no período de 

1979 a 1995 – sendo interpolados em método geoestátistico de krigagem, por ser 

considerado um dos mais flexíveis métodos para quaisquer dados que apresentem 

uma estrutura de correlação espacial.  
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Figura 57:Mapa de isoietas da precipitação pluviométrica do Distrito Federal . 

 

A distribuição espacial dos totais anuais de precipitação pluviométrica apresenta 

maiores valores nas porções noroeste e sudoeste. A variação sazonal da 

precipitação pluviométrica, sob o aspecto da Estação Brasília registra, sob a forma 

de totais mensais, um regime de chuvas característico da região dos Cerrados, 

distinto em duas estações bem definidas: verão chuvoso e inverno seco.  

 Temperatura do Ar  

A temperatura média situa-se entre 19ºC e 26ºC durante o dia, ocorrendo uma 

forte perda noturna por radiação. As amplitudes térmicas diárias podem alcançar 

valores consideráveis, principalmente na época da seca, como mostra a figura 

abaixo. É comum a sensação de desconforto decorrente da temperatura elevada 

durante o dia e que diminui abaixo dos limites de conforto à noite. Devido à 

localização na área central do país e à sua altitude, essas amplitudes diárias de 
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temperatura são consideráveis, especialmente no período seco sendo de 

aproximadamente 14ºC. Na estação chuvosa as amplitudes diárias de temperatura 

são aproximadamente 10ºC.  

 

Figura 58: Valores médios das temperaturas de bulbo seco (TBS) e da umidade relativa (UR) 
para a cidade de Brasíl ia (1982–1997) 

 

 

Figura 59: Limites de temperatura para o conforto 

 

 Umidade do Ar  

A umidade média anual é de 67%. De abril a setembro a umidade relativa do ar 

sofre uma diminuição considerável, alcançando níveis inferiores a 25%. O mês mais 

seco é o mês de agosto, com 56% de umidade relativa média. A umidade relativa 

mínima absoluta registrada é de 8% no mês de setembro, como mostra a Figura 60. 

Vale ressaltar que a série histórica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 

mostra a queda dos índices de umidade relativa do ar no Distrito Federal. 

 

Figura 60: Limites de umidade para o conforto 

 Velocidade do ar  

A cidade está situada em um sítio convexo e de acordo com a CODEPLAN: 

“este sítio caracteriza-se por estar aberto a toda influência dos 

ventos predominantes, e durante os períodos de calmaria, tem 

uma topografia ideal para promover a drenagem do ar através 
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do sítio da cidade... A área do sítio é bem drenada, condição 

esta que reduzirá a umidade a um mínimo”. 
Assim, ventos moderados e constantes sopram de leste (frequência média 

anual), sendo que são mais constantes nas direções leste e sudeste no inverno e 

noroeste no verão, como mostra a Figura 61. Sua velocidade média anual varia 

entre 2 e 3 m/s, sendo caracterizado como brisa, como mostra a Figura 62. 

  

Figura 61: Rosa dos ventos – 
Ventos por frequência de ocorrência. 

 

 

Figura 62: Rosa dos ventos – Velocidades 
predominantes por direção 

No parâmetro de velocidade dos ventos (m/s), considera-se a seguinte escala de 

conforto: 

 

Figura 63: Escalas de ventilação. 

 

Após a breve caracterização do clima da cidade de Brasília, o tópico a seguir 

apresenta as análises dos parâmetros de qualidade ambiental urbana; as quais 

foram baseadas nos resultados das simulações realizadas nos programas ENVI-met 

4.43. 

 Qualidade visual e arborização urbana 

A análise da qualidade visual e a arborização urbana do empreendimento foi 

realizada por meio por meio da simulação de dois aspectos fundamentais: o Fator de 

Visão do Céu e Índice de Arborização Urbana. Destaca-se de início o Fator de Visão 

Fonte: Software Sol-Ar, LABEEE – UFSC. Fonte: Software Sol-Ar, LABEEE – UFSC. 
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do Céu, caracterizado para efeito deste estudo como o percentual do quanto de 

abóbada celeste é vista antes e depois da implantação de um empreendimento.  

O Fator de Visão do Céu é uma medida apropriada para verificar a geometria de 

radiação de determinado local, pois representa a fração de céu disponível para a 

troca de calor (OKE, 1981, apud SOUZA et al., 2010).  

O FVC é uma estimativa da área visível do céu a partir de um ponto de 

observação na malha urbana e está relacionado com diversos processos ambientais 

urbanos, sendo, portanto, um parâmetro adimensional que indica a quantidade do 

céu visível em um ponto. A área de visão de céu resulta de limites impostos pelos 

elementos urbanos e suas inter-relações (SOUZA et al., 2010). 

A geometria urbana descrita pelo fator de visão do céu é um importante 

parâmetro para avaliação no estudo de ilhas de calor assim como a disponibilidade 

da luz natural, pois está diretamente relacionado com a insolação e iluminação 

recebida em um determinado ponto. Assim, as implicações desta variável estão 

relacionadas à luz natural que chega aos ambientes internos e à visão do céu 

(AMORIM, 2007). Quanto maior a área de abóbada celeste (céu) visível a partir de 

um ponto na superfície terrestre, maior é a capacidade de iluminar naturalmente 

(MASCARÓ, 2009).  

Em termos ambientais, no contexto do clima do Distrito Federal, a visibilidade 

plena da abóbada celeste não é desejável, tendo em vista a exposição demasiada a 

níveis elevados de carga solar. Além disso, percentuais elevados de FVC podem 

indicar a ocorrência de ofuscamento e desconforto visual em alguns períodos do dia. 

Por outro lado, a obstrução excessiva desta visibilidade também é prejudicial ao 

ambiente urbano, uma vez que o bloqueio reduz o potencial do uso da luz natural 

sobre o trecho urbano. Dessa forma, é desejável que o nível de fator de visão do céu 

seja equilibrado, ou seja, situe-se entre 50% e 75% das áreas do empreendimento. 

Para a análise da arborização urbana, tomou-se como parâmetro um dos 

principais aspectos ambientais trazidos pela arborização, que é o aumento da 

umidade relativa do ar por meio do processo de evapotranspiração vegetal. Tendo 

em vista as características climáticas da cidade de Brasília, a contribuição da 

arborização para o aumento da umidade do ar representa um fator primordial para a 

qualidade ambiental urbana. 
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3.7.2 Análise dos condicionantes ambientais do entorno 

A implantação do empreendimento irá criar algumas possíveis interferências na 

condição de temperatura e ventilação da AID, conforme analisado a seguir. 

 Temperatura do ar sobre o empreendimento e entorno  

Para a análise da qualidade ambiental urbana é fundamental identificar a 

alteração na temperatura do ar gerada pela implementação do empreendimento. 

Deve-se destacar que a alteração dos materiais superficiais de um determinado 

recorte urbano pode influenciar fortemente a alteração da temperatura do ar e, 

consequentemente, afetar o conforto térmico dos usuários deste espaço.  

 

Figura 64: Temperatura do ar e deslocamento do vento 

 

No que tange o parâmetro de temperatura do ar pode-se concluir que o impacto 

causado pela implementação do empreendimento foi levemente positivo ao seu 

entorno, uma vez que há um processo de diminuição das temperaturas do ar do 

setor com a implantação das edificações, devido a criação de sombras e canalização 

de vento. Diferente do cenário sem o parcelamento que é definida por uma vasta 

área sem vegetação. 

Dessa forma, a modificação do microclima se processará pelo aumento do 

gabarito dos edifícios e a natural projeção de sombra criada por essas massas 

edificadas.  
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Com o aumento da área edificada ocorre o estreitamento da massa de ar entre 

as edificações projetadas na área do empreendimento, reduzindo assim a 

temperatura relativa do ar durante o período de maior emissão de luz solar (11h).  

Alerta-se que, apesar do sombreamento das edificações, o setor ainda 

apresenta áreas com temperaturas acima do nível de conforto do usuário o que 

deverá ser observado no desenvolvimento das medidas mitigadoras, no que se 

refere ao desenvolvimento de um projeto paisagístico para as áreas verdes do 

empreendimento. 

Pode-se observar ainda que a implantação do empreendimento não apresenta 

nenhum fenômeno de Ilha de Calor, pois internamente ao parcelamento não 

apresenta elevação de temperatura em concordância com a ausência ou baixa 

variação de fluxo de vento. 

 Ventilação sobre o empreendimento e entorno  

As alterações no escoamento e velocidade dos ventos no espaço urbano são 

influenciadas principalmente pelo adensamento provocado pela construção de 

edificações. Além disso, a distribuição e altura destas edificações pode representar 

uma significante alteração da ação dos ventos no traçado urbano; tendo rebatimento 

direto na qualidade ambiental do espaço  

 

Figura 65: Ventilação do ar e deslocamento do vento 
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Em termos de velocidade do vento pode-se concluir que o impacto causado pela 

implementação do empreendimento tem influência levemente negativa com a 

redução da velocidade do vento no entorno após a construção do empreendimento. 

No entanto, observa-se que as áreas do entorno situadas a oeste do 

empreendimento serão afetadas com a diminuição do fluxo do ar e velocidade dos 

ventos, ao contrário do que ocorre a leste que apresenta capacidade elevada de 

fluxo de ar e velocidade dos ventos devido à ausência de edificações nessa porção 

do empreendimento.  

A barreira física criada pelo empreendimento, de forma geral, canaliza o 

deslocamento do ar vindo da porção leste – ou seja, do fluxo de ar com 

predominância dos ventos em Brasília/DF. 

Importante destacar a infiltração do fluxo de ar vindo da porção leste pelo eixo 

viário estruturante, permitindo com que a corrente de vento circule por todo o 

empreendimento de forma homogênea. 

 Qualidade visual e arborização urbana  

A análise da qualidade visual e a arborização urbana do empreendimento foi 

realizada por meio por meio da simulação de dois aspectos fundamentais: o Fator de 

Visão do Céu e Índice de Arborização Urbana.  

O Fator de Visão do Céu é uma medida apropriada para verificar a geometria de 

radiação de determinado local, pois representa a fração de céu disponível para a 

troca de calor (OKE, 1981, apud SOUZA et al., 2010).  

O FVC é uma estimativa da área visível do céu a partir de um ponto de 

observação na malha urbana e está relacionado com diversos processos ambientais 

urbanos, sendo, portanto, um parâmetro adimensional que indica a quantidade do 

céu visível em um ponto. A área de visão de céu resulta de limites impostos pelos 

elementos urbanos e suas inter-relações (SOUZA et al., 2010).  

A geometria urbana descrita pelo fator de visão do céu é um importante 

parâmetro para avaliação no estudo de ilhas de calor assim como a disponibilidade 

da luz natural, pois está diretamente relacionado com a insolação e i luminação 

recebida em um determinado ponto. Assim, as implicações desta variável estão 

relacionadas à luz natural que chega aos ambientes internos e à visão do céu 

(AMORIM, 2007). Quanto maior a área de abóbada celeste (céu) visível a partir de 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA | abril/2020 
Parcelamento Arapoanga| Planaltina/RA VI 

 

86 

um ponto na superfície terrestre, maior é a capacidade de iluminar naturalmente 

(MASCARÓ, 2009).  

Em termos ambientais, no contexto do clima do Distrito Federal, a visibilidade 

plena da abóbada celeste não é desejável, tendo em vista a exposição demasiada a 

níveis elevados de carga solar. Além disso, percentuais elevados de FVC podem 

indicar a ocorrência de ofuscamento e desconforto visual em alguns períodos do dia. 

Por outro lado, a obstrução excessiva desta visibilidade também é prejudicial ao 

ambiente urbano, uma vez que o bloqueio reduz o potencial do uso da luz natural 

sobre o trecho urbano. Dessa forma, é desejável que o nível de fator de visão do céu 

seja equilibrado, ou seja, situe-se entre 50% e 75% de Umidade Relativa dos 

ambientes do empreendimento.  

Para a análise da arborização urbana, tomou-se como parâmetro um dos 

principais aspectos ambientais trazidos pela arborização, que é o aumento da 

umidade relativa do ar por meio do processo de evapotranspiração vegetal. Tendo 

em vista as características climáticas da cidade de Brasília, a contribuição da 

arborização para o aumento da umidade do ar representa um fator primordial para a 

qualidade ambiental urbana.  

 

Figura 66: Umidade Relativa do ar e o deslocamento do vento 
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Em relação à qualidade visual, a aumento do FVC com a implementação do 

empreendimento pode ser considerada positiva para o empreendimento; uma vez 

que permite maior controle à exposição ambiental do espaço construído.  

Em termos de arborização urbana, com a implantação do empreendimento, 

nota-se uma leve redução do nível de umidade relativa do ar no período da manhã 

(11h). Neste sentido, é desejável que o empreendimento traga soluções 

paisagísticas para sanar esta deficiência como a implantação de espécies arbóreas 

no setor com a finalidade de equilibrar os níveis de umidade nos horários críticos.  

Destacam-se dois pontos positivos na análise da umidade relativa: (1) aumento 

da umidade relativa na praça localizada no quadrante norte ao centro das 

edificações de habitação unifamiliar; (2) aumento do fluxo de ar, bem como aumento 

da umidade relativa do ar advindo do eixo viário estruturante até a praça central 

ligada ao referido eixo viário. 

3.8 CIRCULAÇÃO E TRANSPORTE 

Os esclarecimentos apontados no item 3.8 do Termo de Referência nº 01/2019 – 

CPA/EIV, estão contemplados no Relatório de Impacto sobre o Sistema de Tráfego 

(Anexo 02). 

3.9 VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

A elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV prevista para a 

implantação, na área urbana, de empreendimentos e atividades privadas ou públicas 

específicas, exige a avaliação mínima de algumas questões urbanas, dentre essas a 

valorização imobiliária. 

As análises realizadas no EIV apresentam aspectos subjetivos, como os 

impactos gerados a vizinhança, interferência com a paisagem natural, valorização 

imobiliária e efeitos sobre o patrimônio natural e cultural, tornando-se difícil o 

estabelecimento de parâmetros para análise do incremento nos imóveis lindeiros. 

Parte-se do princípio de que a valorização natural dos espaços urbanos 

acontece com base em algumas ações apurados a partir do valor venal do imóvel, 

conforme exposto anualmente na base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana – IPTU: 

o Padrão ou tipo de construção; 
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o Área construída; 

o Valor unitário do metro quadrado; 

o Idade do imóvel e estado de conservação; 

o Destinação de uso; 

o Parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e 

posição em que estiver situado o imóvel; 

o Valores aferidos no mercado imobiliário; 

o Serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações. 

Especificamente na área de influência direta, depreende-se que a área foi objeto 

de ocupações irregulares de baixa renda, sendo na presente data, objeto de 

processo de regularização fundiária, sendo caracterizada por uma área consolidada, 

com poucos espaços vazios e com alta densidade demográfica.  

Em função disso, é possível afirmar que a inclusão do parcelamento afetará 

beneficamente a área de influência direta e indireta tanto pela oferta de produtos, 

serviços, geração de empregos, quanto pelo aumento da segurança e consolidação 

do setor através da construção de novas vias de acesso e melhoria na iluminação 

pública, bem como de estímulo ao surgimento de um novo perfil de moradores. Isso 

se reflete na valorização dos imóveis das áreas vizinhas, que serão positivamente 

impactados por essa dinamização. 

Importante destacar que concomitante com o surgimento do parcelamento em 

questão está em aprovação conjunta a regularização fundiária dos lotes localizados 

no Setor Habitacional Arapoanga, definidos na Área de Influência Direta e Indireta, 

sendo assim, o projeto urbanístico de regularização fundiária incorpora e amplia 

novos usos para lotes localizados em vias coletoras na área de regularização, 

permitindo que os moradores da região tenham a condição de aumentar a renda e 

diversificar as atividades econômicas de uso comercial. 

3.9.1 Fatores que provocam a valorização 

Quanto a valorização, a implantação do parcelamento irá ocasionar a 

dinamização das atividades que ocorrem no Setor Habitacional Arapoanga, 

possibilitando que o setor tenha condição de manter um volume de densidade 

adequado para que o setor não fique desabitado em períodos diurnos, bem como 
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um aumento relativo na geração de emprego para o setor e um incremento de 

investimentos e benfeitoria na região. 

O presente Estudo de Impacto de Vizinhança realiza a análise da matriz SWOT 

para obter um diagnóstico sobre o ambiente que o cerca. O resultado da análise é a 

criação da matriz, que ajuda a identificar os principais fatores internos a serem 

trabalhados e os pontos externos que demandam atenção. 

A formação da matriz SWOT consiste em: 

o Identificação dos fatores internos: Forças e Fraquezas 

o Identificação dos fatores externos: Oportunidades e Ameaças 

o Análise de todos os pontos destacando os fatores positivos e os fatores 

negativos 

 

Figura 67: Matriz SWOT 

 

A partir da análise da matriz SWOT, podem ser identificadas pontos fortes e 

fracos na Área de Influência Direta – AID, assim como oportunidades e ameaças 

advindas da implantação do parcelamento. 

A análise da matriz SWOT parte do diagnóstico identificado para a situação 

fática e um prognóstico da condição das áreas de influência após a implantação do 

parcelamento.  

3.9.2 Fatores internos na AID 

Antes do Parcelamento 

 Forças: Baixo fluxo de veículos na região. 

 Fraquezas: Baixa capilaridade de atividades econômicas, fazendo com que se 

mantenha o baixo índice de segurança na região, devido à ausência de usuários em 

https://www.bemacash.com.br/blog/planejamento-e-negocio/analise-swot
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determinados períodos do dia, em especial, no período diurno. Baixa frequência de 

rede de transporte público nas partes internas da área de influência direta. 

Manutenção do vazio urbano na área do parcelamento. 

Depois do Parcelamento 

 Forças: Consolidação da estrutura urbana, com vasta amplitude de sistema viário 

e ampliação do abastecimento do sistema de transporte coletivo. A criação de novos 

lotes com usos diversificados, bem como o aumento de Áreas Públicas (EPC, EPU e 

ELUP). 

 Fraquezas: Aumento do fluxo de veículos de carga e aumento da poluição do ar 

e sonora.  

3.9.3 Fatores externos na AID e seus reflexos na AII 

Antes do Parcelamento 

 Oportunidades: Baixa densidade demográfica. 

 Ameaças: Insegurança ocasionada pela ausência de fluxo de pedestres e 

veículos na área de influência, bem como a subutilização dos lotes localização na 

AID, ou seja, espaços públicos de baixa qualidade, sem rotas ciclavéis e caminhos 

de pedestres. 

Depois do Parcelamento 

 Oportunidades: Com a implantação do parcelamento haverá um aumento direto 

na geração de emprego, bem como propiciará um maior dinamismo funcional para o 

Setor Habitacional Arapoanga - com a ampliação de atividades econômicas, 

valorização imobiliária e aumento da renda familiar em função do surgimento de 

diversos usos. 

Complementarmente ao crescimento das atividades econômicas, a AID permitirá a 

requalificação dos espaços urbanos na área de influência.  

 Ameaças: O parcelamento aumentará o fluxo de veículos de passeio e de carga 

e descarga, ocasionando um incremento de poluição sonora e do ar. 

Com a criação do parcelamento acrescenta-se o fluxo de pedestre que trará a 

necessidade de revitalização do sistema viário troncal da AID.  
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3.9.4 Fatores que provocam a desvalorização 

No que se refere a desvalorização, a implantação do parcelamento acarretará 

uma sobrecarga ao sistema viário, contudo tal sobrecarga será compensada com as 

medidas mitigadoras. 

4. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

O presente EIV tem a função de indicar os impactos gerados com a implantação 

do projeto de parcelamento a partir da análise do conjunto das informações 

apresentadas. 

4.1  Identificação dos impactos 

A identificação e a análise dos impactos gerados pelo empreendimento parte da 

exploração das dimensões urbanística, ambiental e socioeconômica. 

 Dimensão urbanística 

A presença do novo parcelamento no Setor Habitacional Arapoanga – SHA irá 

garantir para a área desocupada a sua função social na medida em que 

disponibiliza à sociedade novas potencialidades para a região. Com isso, haverá 

um aumento da densidade demográfica da região (19.688 habitantes), 

consecutivamente, um aumento no fluxo de pedestre e de veículos, bem como 

aumento na demanda por transporte coletivo, conforme apresentado pelo Estudo 

de Tráfego – Anexo 02. 

Tais aumentos nos níveis de deslocamento ocasionam algumas 

transformações na região, como: aumento da poluição do ar devido ao acréscimo 

de meios de transporte e a necessidade da revitalização do sistema de circulação 

(calçadas e vias) existente na AID. 

No que se refere aos espaços públicos, o incremento da população no Setor 

Habitacional Arapoanga permite ao empreendimento proporcionar um aumento 

da quantidade de áreas verdes com a criação de praças, aumentando o número 

de mobiliários urbanos (lixeiras, pontos de ônibus, bancos, PEC e parquinhos), 

sucessivamente melhorando os níveis de mobilidade urbana e de acessibilidade. 

No que tange ao atendimento, as concessionárias CAESB, CEB NOVACAP e 

SLU por meio de consulta, informaram, em tempo, que não há pontos de 

inviabilidade do quanto à infraestrutura de abastecimento. 
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 Dimensão ambiental 

Quanto aos aspectos ambientais, o empreendimento foi projetado em 

concordância aos melhoramentos ambientais, com a promoção da redução do 

Fator de Visão do Céu  a partir da disposição dos lotes e suas atividades, uma 

vez que permite maior controle à exposição ambiental do espaço construído.  

Em termos de arborização urbana, com a implantação do empreendimento, 

nota-se uma leve redução do nível de umidade relativa do ar, porém não foi 

identificado surgimento de ilhas de calor. Contudo, observa-se a necessidade 

que as áreas verdes apresentadas no novo parcelamento devem ampliar a 

densidade da arborização.  

Tendo como base os resultados das simulações realizadas, pode-se concluir 

que o empreendimento (analisado isoladamente) não interfere de forma negativa 

sobre a incidência de iluminação natural no entorno imediato, pois a 

verticalização do parcelamento encontra-se em um eixo central e estruturante, 

reduzindo a altura a medida que se aproxima da área de regularização fundiária. 

Contudo, destaca-se que mesmo sem a implantação do edifício, os níveis de 

umidade são abaixo dos valores desejáveis para a zona de conforto, dada as 

características do clima de Brasília.  

Para o parâmetro de temperatura do ar pode-se concluir que o impacto 

causado pela implementação do empreendimento foi indiferente ou levemente 

negativo, uma vez que há claro processo de aumento das temperaturas do ar do 

setor. Esta modificação do microclima se processará pelo aumento do gabarito 

dos edifícios e a natural projeção de sombra criada por esta massa edificada. 

Alerta-se que, apesar do sombreamento das edificações, o setor ainda apresenta 

áreas com temperaturas acima do nível de conforto do usuário o que deverá ser 

observado.  

Em termos de velocidade do vento, pode-se observar uma influência positiva 

no aumento da velocidade do vento no entorno após a construção do 

empreendimento, devido a verticalização do empreendimento e o sentido das 

edificações. 
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 Dimensão socioeconômica 

Com a criação do novo parcelamento surge uma nova dinâmica social, com 

acréscimo de novas atividades econômicas para o setor habitacional, 

possibilitando um aumento da renda familiar  na região, consequentemente a 

valorização dos lotes devido ao incremento da demanda por vários usos e 

atividades. 

Atualmente, a área de regularização exerce a função de cidade dormitório, 

com baixo fluxo de pessoas durante o dia, contudo entende-se que a 

implantação do parcelamento irá contribuir para a extinção dos vazios urbanos 

existentes ocorridos pela função de cidade dormitório, bem como o para o 

aumento da segurança, com o aumento do fluxo de pessoas. 

Importante destacar que mesmo com a transformação da dinâmica social da 

região, dificilmente irá ocorrer o processo de gentrificação, pois durante o período 

de implantação do novo parcelamento a área de regularização existente irá 

atender as demandas decorrentes do processo de implantação do novo 

parcelamento, fazendo com que os moradores e proprietários das atividades 

econômicas existentes se adaptem a essa demanda, ofertando novos serviços e 

com isso não correndo o risco de deslocamento devido a pressão imobiliária. 

Com base na identificação das dimensões acima, pode-se analisar o cenário de 

sua ocorrência: Os cenários são: 

(1) cenário sem projeto de parcelamento;  

(2) cenário de implantação do projeto de parcelamento;  

(3) cenário de operação do projeto de parcelamento nos contextos de transporte, 

tráfego e sistema viário, infraestrutura, ambiental e imobiliário. 
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Tabela 7: Tabela de cenários e impactos 
 CENÁRIOS 

SEM PROJETO DE PARCELAMENTO 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE 

PARCELAMENTO 
OPERAÇÃO DO PROJETO DE PARCELAMENTO 

IM
P

A
C

T
O

S
 

URBANÍSTICOS 

Manutenção da densidade populacional, baixa 
dinâmica de atividade econômica, bem como 

não ampliação de áreas públicas de qualidade e 
do fornecimento de redes de infraestrutura. 
Manutenção do fluxo de pessoas e veículos. 

Baixa crescimento da densidade populacional, 
surgimento da dinâmica de atividade econômico 

na área de regularização próxima ao novo 
parcelamento.  

Elevação da movimentação de terra devido a 
implantação das redes de infraestrutura, do 

sistema viário e das edificações. 
Aumento gradual do fluxo de pessoas, veículos 

e caminhões devido a implantação do 
empreendimento. 

Crescimento da densidade populacional, 
crescimento da dinâmica de atividade 

econômico na área do parcelamento novo. 
Consolidação da rede de infraestrutura, do 

sistema viário e das edificações. 
Aumento do fluxo de pessoas e veículos e 

sobrecarga das vias da área de regularização 
fundiária. 

Grande oferta habitacional. 

AMBIENTAIS 

Aumento da degradação ambiental e elevação 
da temperatura do ar devido à ausência de 

arborização. 

Controle da degradação ambiental e 
manutenção da temperatura do ar. 

Manutenção e controle da degradação 
ambiental, bem como consolidação das áreas 

verdes visando a melhoria do conforto 
ambiental. 

SOCIOECONÔMICOS 

Manutenção da cidade dormitório com a 
ausência de pessoas durante o dia. 

Baixa distribuição de renda devido a não 
diversidade das atividades econômicas. 

Manutenção e possível elevação das taxas de 
criminalidade correspondente a ausência de 

pessoas circulando na região. 

Crescimento do fluxo de pessoas e elevação 
gradual da renda dos moradores devido ao 

atendimento da demanda por diversos serviços 
que surgiram com a implantação. 

Controle das taxas de criminalidade em 
decorrência ao fluxo de pessoas e veículos. 

Modificação constante da renda familiar dos 
moradores devido a consolidação da demanda 

de atividades comerciais e de serviços. 
Redução das taxas de criminalidade, 

repercutindo em maior segurança no Setor 
Habitacional Arapoanga. 
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4.2 Avaliação dos impactos sob aspectos 

Com base transposição interdisciplinar das ações do empreendimento e do 

diagnóstico das áreas de influência, estabeleceu-se uma metodologia para 

identificação dos impactos, utilizando-se como instrumento básico uma matriz de 

interação. A metodologia é baseada na matriz de Leopold (SUREHMA/GTZ, 1992), 

com reservadas as adaptações, devido as particularidades do empreendimento com 

respeito às atividades desenvolvidas na sua implantação e operação. 

Essa matriz de interação funciona com o cruzamento de diversos aspectos, 

como: (1)Econômico, social, cultural, ambiental e urbanístico; (2)Diretos e indiretos; 

(3) Imediatos e a média e longo prazos; (4) Temporários e permanentes; (5)Grau de 

reversibilidade; (7) Cumulativo e sinérgico; e (8) Natureza da distribuição dos ônus e 

benefícios sociais. 
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Tabela 8: Tabela de aspectos estruturantes e impactos 
 ASPECTOS 

 ECONÔMICO, 
SOCIAL 

CULTURAL, 

AMBIENTAL E 
URBANÍSTICO 

IMPACTOS 
POSITIVOS E 

NEGATIVOS 

DIRETOS E 
INDIRETOS 

IMEDIATOS E 
MÉDIO E 
LONGO 

PRAZOS 

TEMPORÁRIOS 
E 

PERMANENTES 

GRAU DE 
REVERSIBILIDA

DE 

CUMULATIVO 
OU SINÉRGICO 

DISTRIBUIÇÃO 
DOS ÔNUS E 
BENEFÍCIOS 

SOCIAIS 

IM
P

A
C

T
O

S
 

ACRÉSCIMO DA 
DENSIDADE 

POPULACIONAL 

Social/ 
Econômico 

Positivo Direto Médio prazo Permanente Baixo Cumulativo Benefício 

AUMENTO DAS 
ATIVIDADES 

ECONÔMICAS 
Econômico Positivo Direto Imediato Permanente Baixo Sinérgico Benefício 

POLUIÇÃO DO AR Ambiental Negativo Indireto Médio prazo Permanente Alto Sinérgico Ônus 

DIMINUIÇÃO DAS TAXAS 
DE CRIMINALIDADE 

Social/ 
Cultural 

Positivo Direto Imediato Permanente Baixo Sinérgico Benefício 

AUMENTO DO FLUXO DE 
PESSOAS E VEÍCULOS 

Urbanístico Negativo Direto Imediato Permanente Baixo Cumulativo Ônus 

ALTERAÇÃO DA RENDA 
FAMILIAR 

Econômico Positivo Indireto Médio prazo Permanente Baixo Sinérgico Benefício 

AUMENTO DA ÁREA 

VERDE 
Urbanístico Positivo Direto Médio prazo Permanente Baixo Cumulativo Benefício 

OFERTA HABITACIONAL Urbanístico Positivo Direto Médio prazo Permanente Baixo Cumulativo Benefício 

ALTERAÇÃO DO 
CONFORTO AMBIENTAL 

Ambiental Negativo Direto Longo Prazo Permanente Alto Sinérgico Ônus 

MOVIMENTAÇÃO DA 
TERRA 

Ambiental Negativo Direto Imediato Temporário Alto Cumulativo Ônus 
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5. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS 

O Estudo de Impacto de Vizinhança tem por objetivo formular propostas de 

redução ou eliminação dos impactos negativos e de potencialização dos impactos 

positivos, considerando: 

(1) medidas de adequação do projeto de parcelamento,  

(2) medidas de prevenção, recuperação e mitigação,  

(3) medidas de compensação, nos termos da Lei 5.022/2013, nos contextos de 

transporte, tráfego e sistema viário, mobilidade ativa, valorização imobiliária, 

infraestrutura urbana, ambiental, dentre outros avaliados no âmbito do EIV. 

5.1 MEDIDAS MITIGADORAS 

5.1.1 Medidas na fase de implantação do empreendimento 

 Retirada de cobertura vegetal, poeira, escoamento superficial e 

impermeabilização do solo 

Será prevista a redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos seguindo 

alguns parâmetros: 

o O gerenciamento de resíduos deverá ser pontuado em dois momentos 

distintos: obras de instalação do empreendimento e durante as etapas 

de operação. 

o Em ambos os casos deverão ser obedecidas às normas técnicas 

vigentes a respeito do tema e o pleno atendimento a legislação 

vigente. Os resíduos de construção civil gerados nas obras serão 

gerenciados conforme Resolução CONAMA nº 307, de 05 de Julho de 

2002 e suas alterações, segundo o Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil – PGRCC elaborado para o 

parcelamento. O PGRCC contemplará as medidas cabíveis para o 

sistema de coleta de resíduos in loco, dimensionamento de central de 

segregação de resíduos, metodologias de armazenamento temporário, 

metodologias de aproveitamento de materiais (ex: reaproveitamento de 

restos de concreto oriundos de demolição como rachão.), organização 

de central de resíduos, sistema de manifestos de resíduos em acordo 

com Resolução INEA 1310 R7 e entre outras informações. 
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o Em relação ao parcelamento em pleno funcionamento, deverá seguir 

as mesmas bases legais para o gerenciamento de resíduos de 

construção civil (RCC), entretanto, com aplicação maior focada em 

resíduos comuns gerados pelas atividades do parcelamento.  

o Para a etapa operacional do parcelamento, o lixo gerado deverá ser 

coletado e transportado por empresa devidamente licenciada e 

destinado para locais igualmente licenciados com a emissão dos 

respectivos manifestos de resíduos. 

 

 Proteção das nascentes, cursos d’água e lagoas 

Não se aplica ao empreendimento. 

 Patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico 

Não se aplica ao empreendimento. 

 Impermeabilização do solo 

Será prevista a manutenção de área permeável superior ao estabelecido pela 

legislação, além da implantação de reservatórios de retenção de águas pluviais com 

volume útil mínimo, conforme legislação aplicável. 

 Destinação final dos resíduos sólidos 

O gerenciamento de resíduos deverá ser pontuado em dois momentos distintos: 

obras de instalação do empreendimento e durante as etapas de operação. 

o Em ambos os casos deverão ser obedecidas às normas técnicas 

vigentes a respeito do tema e o pleno atendimento a legislação 

vigente. Os resíduos de construção civil gerados na obra serão 

gerenciados conforme Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 

2002 e suas alterações, segundo o Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil – PGRCC elaborado para o 

parcelamento. O PGRCC contemplará as medidas cabíveis para o 

sistema de coleta de resíduos in loco, dimensionamento de central de 

segregação de resíduos, metodologias de armazenamento temporário, 

metodologias de aproveitamento de materiais (ex: reaproveitamento de 

restos de concreto oriundos de demolição como rachão.), organização 

de central de resíduos, sistema de manifestos de resíduos em acordo 

com Resolução INEA 1310 R7 e entre outras informações. 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA | abril/2020 
Parcelamento Arapoanga| Planaltina/RA VI 

 

99 
 

 

o Em relação ao parcelamento em pleno funcionamento, deverá seguir 

as mesmas bases legais para o gerenciamento de resíduos de 

construção civil (RCC), entretanto, com aplicação maior focada em 

resíduos comuns gerados pelas atividades dos empreendimentos.  

o Para a etapa operacional do parcelamento, o lixo gerado deverá ser 

coletado e transportado por empresa devidamente licenciada e 

destinado para locais igualmente licenciados com a emissão dos 

respectivos manifestos de resíduos. 

Todo o material excedente que não puder ser aproveitado durante as obras de 

instalação do empreendimento deverá ser destinado para bota-fora devidamente 

licenciado e municiado de manifesto de resíduos em acordo com a legislação 

ambiental vigente. 

 Soluções de conforto ambiental 

Em relação ao conforto térmico, as edificações serão construídas de forma a 

minimizar a dificuldade de circulação de ventos na região, permitindo assim maior 

índice de ventilação natural. Em relação ao conforto acústico, os ruídos gerados 

serão unicamente dos fluxos de usuários dos serviços de transporte e dos 

empreendimentos localizados no parcelamento. Sendo assim, são insignificantes as 

alterações em relação aos ruídos ambientais. 

Deve ser aplicada arborização nas rotas de calçadas até as paradas de ônibus, a fim 

de que transporte a circulação dos pedestres mais seguro e com mais conforto 

térmico. 

 Instrumentos de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano 

Não se aplica ao empreendimento. 

 Recuperação e preservação de bens 

Não se aplica ao empreendimento. 

 Qualificação, revitalização ou renovação de áreas comerciais e industriais 

Necessidade da implantação calçadas e de projeto de acessibilidade para as áreas 

comerciais do parcelamento e da área de uso misto limítrofe ao parcelamento. 

 Implantação, urbanização e requalificação de área pública 

Necessidade da implantação de projetos paisagísticos nas praças da AID e do 

parcelamento, bem como de projeto de acessibilidade para as áreas comerciais do 

parcelamento e da área de uso misto limítrofe ao parcelamento. 
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 Implantação de obras de arte e outros equipamentos urbanos 

Não se aplica ao empreendimento. 

 Implantação de obras e serviços para facilitar a circulação 

Será implantada uma faixa exclusiva de transporte coletivo e de transporte 

cicloviário na via arterial do parcelamento. 

 Recuperação da infraestrutura urbana e espaço público 

Não se aplica ao empreendimento. 

5.1.2 Medidas na fase de operação do empreendimento 

 Incremento de população 

Buscar parcerias com moradores e comerciantes do Setor Habitacional Arapoanga 

para atendimento crescente das demandas dos novos moradores e usuários do 

parcelamento. 

 Atendimento por equipamentos públicos e privados.  

Para a área do novo parcelamento, as Diretrizes Urbanísticas do Setor Habitacional 

Arapoanga – SHA (pág. 19) determinam que 20% da área parcelável devem ser 

destinados a Equipamentos Públicos Comunitários e Urbanos e Espaços Livres de 

Uso Público com o objetivo de complementar o déficit desses espaços e 

equipamentos da área em processo de regularização e assim atender os 10% 

exigidos pelo PDOT/2009 para o Setor. 

Dessa maneira, o plano de ocupação do Setor Habitacional Arapoanga – SHA – 

Etapa 3 também computou áreas ainda desocupadas ou subutilizadas que possam 

distribuídas atender parte das demandas por equipamentos. 
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Figura 68: Espaços Públicos no Parcelamento 

 Valorização imobiliária 

Haverá valorização imobiliária dos imóveis na Área de Influência Direta – AID do 

parcelamento, contudo tal valorização ocorrerá de forma gradual, no decorrer do 

período de implantação do parcelamento, permitindo que a população atual se 

organize ao ponto de atender as demandas por atividades comerciais e de serviço, 

possibilitando um aumento de renda familiar. 

 Rotas acessíveis aos pontos de transporte público 

Implantação de calçadas nas rotas de desejo das viagens de pedestres do 

parcelamento no sentido das paradas de ônibus mais próximas a AID, conforme a 

ABNT NBR 9050:2015, NBR 16537:2016 e Cartilha de Acessibilidade do Governo 

do Distrito Federal. 

Especificamente, com a adoção das seguintes medidas: 

1. Calçadas e vias exclusivas de pedestres devem garantir uma faixa livre 

(passeio) para a circulação de pedestres sem degraus; 

2. A inclinação transversal da faixa livre (passeio) das calçadas ou das 

vias exclusivas de pedestres não pode ser superior a 3 %.  

Implantar sinalização tátil em conformidade com a NBR 9050:2015 e NBR 

16537:2016: 
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1. A sinalização tátil deve ocorrer em áreas de circulação onde seja 

necessária a orientação do deslocamento da pessoa com deficiência 

visual deve haver sinalização tátil no piso, desde a origem até o 

destino, passando pelas áreas de interesse, de uso ou de serviços, ou 

seja, dos acessos do empreendimento até o ponto de ônibus localizado 

na DF . 

2. O projeto da sinalização tátil direcional no piso deve: 

a. Considerar todos os aspectos envolvidos no deslocamento de 

pessoas com deficiência visual, como fluxos de circulação de 

pessoas e pontos de interesse; 

b. Seguir o fluxo das demais pessoas, evitando-se o cruzamento e 

o confronto de circulações; 

c. Evitar interferências com áreas de formação de filas, com 

pessoas sentadas em bancos e demais áreas de permanência 

de pessoas; 

d. Considerar a padronização de soluções e a utilização de relevos 

e contraste de luminância semelhantes para um mesmo edifício. 

3. A sinalização tátil direcional, deve haver informação redundante sobre 

a origem, o percurso e o respectivo destino da sinalização tátil 

direcional, sendo sua veiculação realizada de forma tátil e visual. 

4. A largura e a cor das faixas que compõem a sinalização tátil direcional 

devem ser constantes. A sinalização tátil de alerta utilizada nas 

mudanças de direção deve possuir a mesma cor da sinalização tátil 

direcional. Se houver variação de cor do piso adjacente nos diferentes 

ambientes pelos quais passa a sinalização tátil direcional, deve ser 

utilizada uma única cor que contraste com todas elas ao mesmo 

tempo. 

5. É recomendada a largura L entre 0,25 m e 0,40 m para a faixa de 

sinalização tátil direcional e de alerta, conforme figura a seguir 
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Figura 69: Modelo para implantação de sinalização tátil 

 

 Rearranjos das linhas de transporte público atuais 

Em relação ao transporte público coletivo do Setor Habitacional Arapoanga – SHA 

foram identificados os atuais percursos e propõe a ampliação do sistema de forma a 

integrá-lo ao novo parcelamento, conforme Figura 70, complementando as rotas do 

sistema existente. Esta proposta deverá ser submetida e aprovada pela 

SEMOB/DFTrans.  

O trajeto foi proposto para possibilitar o atendimento da demanda gerada pelo novo 

parcelamento e melhorar o atual atendimento à população já residente na área de 

regularização do Setor. 
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Figura 70: Percurso de transporte público na Etapa 3  

 Planos ou Programas de Monitoramento dos Impactos 

Os planos e programas de controle e monitoramento e implementação (PPMI) são 

documentos norteiam as ações mitigadoras contidas nos projetos executivos de 

minimização dos impactos gerados pelo empreendimento. 

1. Plano para Construção das Obras  

a. Objetivo: O Plano Ambiental para Construção das Obras 

apresenta os cuidados a serem tomados para preservação da 

qualidade ambiental dos meios abiótico, biótico e antrópico das 

áreas que vão sofrer intervenção humana e para minimização 

dos impactos sobre as comunidades vizinhas e os trabalhadores. 

b. Justificativa: O conjunto das obras principais, acessórias e de 

apoio para implantação do empreendimento pode afetar o meio 

ambiente devido à ação dos seguintes agentes: supressão 

vegetal, erosão, assoreamento, resíduos, poeira e ruídos. Tais 

agentes podem causar poluição do solo, água e ar, instabilidade 

de taludes, alterações da fauna e da flora e incômodos às 
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comunidades do entorno. Assim, faz-se necessária a adoção de 

procedimentos e medidas para minimizar os possíveis impactos. 

c. Escopo: O plano deverá ser seguido pelo empreendedor, 

descrevendo em seus procedimentos executivos todas as 

práticas que se tornarem necessárias à melhoria do desempenho 

ambiental da obra, tais como os métodos especializados de 

construção, medidas de prevenção, contenção e controle de 

vazamentos dos equipamentos utilizados na obra, impactos 

ambientais significativos e medidas mitigadoras para os impactos 

significativos identificados na fase de implantação do projeto.  

Será responsabilidade do empreendedor minimizar ou mitigar os 

danos ambientais durante todas as atividades de construção. 

2. Plano de Comunicação e Responsabilidade Social 

a. Objetivo: O plano tem como objetivo principal o repasse de 

informações sobre as principais etapas e ações do 

empreendimento, estabelecendo diálogo franco e transparente 

entre empreendedor e as comunidades atingidas, minimizando 

eventuais situações de conflito, buscando construir imagem 

positiva do empreendimento através da integração entre 

empreendedor e sociedade local, informando sobre a 

necessidade de mão de obra a ser utilizada em cada fase do 

empreendimento, mantendo a população informada sobre as 

diferentes atividades necessárias à implantação do 

empreendimento, criando canais de comunicação direta entre 

sociedade e empreendedor, com o objetivo de esclarecer a 

população local sobre a ocorrência de possíveis transtornos 

durante as obras e os meios que serão utilizados para mitigá-los, 

mantendo canal permanente de comunicação entre 

empreendedor e comunidades situadas na Área de Influência, 

dando suporte a todas as ações ligadas ao empreendimento que 

demandem o desenvolvimento de processos educativos. 
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b. Justificativa: A implantação de novos empreendimentos impacta 

a comunidade adjacente de diferentes formas. Assim, preconiza-

se que o desenvolvimento econômico deve estar fundamentado 

na exploração racional dos recursos naturais, gerando empregos 

e riquezas para uma região, minimizando o impacto ambiental. 

Nesse contexto, a inserção de novo empreendimento deve ser 

seguida do entendimento da comunidade sobre as atividades 

que serão desenvolvidas e os benefícios econômicos e sociais, 

assim como o conhecimento das medidas que serão adotadas 

para prevenir possíveis danos ambientais A interação entre as 

partes envolvidas deverá ser foco do Plano de Comunicação e 

Responsabilidade Social, que estabelecerá a efetiva participação 

da população, estimulada a partir de informações que permitam 

esclarecer a realidade dos impactos, suas mitigações e 

consequências, de forma a não causar descontinuidade às ações 

do empreendedor. 

c. Escopo: Para desenvolvimento e implantação do Plano de 

Comunicação e Responsabilidade Social deverão contatadas as 

seguintes instituições: 

 Empresas contratadas para as obras e serviços dos 

projetos. 

 Administração Regional de Planaltina. 

 Entidades governamentais e não governamentais com 

atuação na área. 

 A responsabilidade de execução do referido plano é da 

gerência de cada empreendimento. 

3. Programa de Educação Ambiental 

a. Objetivo: O Programa de Educação Ambiental objetiva fornecer 

informações sobre a preservação e controle do meio ambiente a 

todos os envolvidos no empreendimento, além da comunidade 

do entorno, sendo seus objetivos: 
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 Difundir os princípios e práticas da educação ambiental; 

 Promover a adoção de valores e atitudes que possibilitem 

a preservação e conservação de ambientes naturais, 

melhorando a qualidade de vida; 

 Divulgar aspectos da legislação ambiental; 

 Incentivar a geração e aplicação de políticas 

governamentais de meio ambiente; 

 Orientar sobre o relacionamento entre saneamento básico 

e qualidade de vida; 

 Orientar sobre a importância das áreas de interesse 

ambiental na região, alertando sobre consequências da 

degradação; 

 Fomentar ações referentes à coleta seletiva; 

 Destinação adequada de efluentes líquidos e resíduos 

sólidos; 

 Boas práticas de uso dos banheiros químicos e áreas de 

uso comum. 

b. Justificativa: As informações transmitidas aos trabalhadores 

através do Programa de Educação Ambiental influenciarão de 

forma significativa o comportamento destes no ambiente de 

trabalho, o que se estenderá à sua vida pessoal, pois a 

conservação ambiental resulta em melhoria da qualidade de 

vida. 

c. Escopo: O programa será dividido em duas partes distintas e 

complementares, uma voltada para os operários do canteiro de 

obras, e durante a construção, e outra para os usuários, durante 

a implantação do parcelamento. 

A aplicação do programa de educação ambiental ficará a cargo 

do empreendedor de cada lote, que deverá dispor de técnicos 
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qualificados para realizar tais atividades, podendo contratar 

serviços especializados de terceiros para sua execução, estando 

à execução deste programa sujeita a fiscalização dos órgãos 

competentes. 

 

4. Plano de Proteção do Trabalhador e Segurança do Ambiente de 

Trabalho 

a. Objetivo: O Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do 

Ambiente de Trabalho possui como característica principal o 

caráter preventivo, considerando que, no seu escopo, referido 

plano contém um conjunto de ações que objetivam evitar 

acidentes e enfermidades ocupacionais ou minimizar os danos 

sofridos pelo trabalhador e população da área de influência do 

empreendimento quando necessário. 

b. Justificativa: As normas e regulamentações a serem 

estabelecidas para controle e prevenção de acidentes do 

trabalho, melhoria das condições do ambiente e promoção da 

saúde envolvem capacitação; certificações e inspeções; 

investigação e análise de acidentes e incidentes; e identificação 

e prevenção de riscos, entre outras. O plano é essencial para 

diminuição dos acidentes de trabalho na instalação da obra. 

c. Escopo: O empreendedor de cada lote deverá certificar o 

cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalhador e 

do ambiente estabelecidas pela Lei Federal n°. 6.514, de 22 de 

dezembro de 1977, e das normas regulamentadoras aprovadas 

pela Portaria n°. 3.214 do MTE. 

As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e 

medicina do trabalho são de observância obrigatória pelas 

empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da 

administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos 

Poderes Legislativo e Judiciário que possuam empregados 
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regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. O não 

cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre 

segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a 

aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. As 

Normas Regulamentadoras vigentes aplicáveis ao 

empreendimento estão listadas abaixo: 

 NR 01 - Disposições Gerais 

 NR 02 - Inspeção Prévia 

 NR 03 - Embargo ou Interdição 

 NR 04 - Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho 

 NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

 NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

 NR 07 - Programas de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional 

 NR 08 - Edificações 

 NR 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 

 NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade 

 NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e 

Manuseio de Materiais 

 NR 12 - Máquinas e Equipamentos 

 NR 17 - Ergonomia 

 NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção 

 NR 20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis 

 NR 21 - Trabalho a Céu Aberto 
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 NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 

Trabalho 

 NR 26 - Sinalização de Segurança 

 NR 28 - Fiscalização e Penalidades 

Deve-se salientar que, na fase de implantação, o responsável 

pelo cumprimento das normas de segurança e saúde dos 

trabalhadores por parte das contratadas será o empreendedor de 

cada lote, o que não desobriga a empresa contratada do 

cumprimento das disposições relativas às condições e meio 

ambiente de trabalho determinadas na legislação federal, 

estadual e/ou municipal, ou ainda em outras estabelecidas em 

negociações coletivas de trabalho. 

5. Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

a. Objetivo: O conceito de gestão de resíduos sólidos abrange 

atividades referentes à tomada de decisões estratégicas e à 

organização do setor para esse fim, envolvendo instituições, 

políticas, instrumentos e meios. 

Já o termo gerenciamento de resíduos refere-se aos aspectos 

tecnológicos e operacionais da questão, envolvendo fatores 

administrativos, gerenciais, econômicos, ambientais e de 

desempenho: produtividade e qualidade, por exemplo, e 

relaciona-se à prevenção, redução, segregação, reutilização, 

acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, recuperação 

de energia e destino final de resíduos sólidos. 

Dessa maneira, entende-se por gerenciamento de Resíduos 

Sólidos um “conjunto de referências político-estratégicas, 

institucionais, legais e financeiras capaz de orientar a 

organização do setor”. São elementos indispensáveis na 

composição de um modelo de gestão: 
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 Reconhecimento dos diversos agentes sociais envolvidos, 

identificando os papéis por eles desempenhados e 

promovendo a sua articulação; 

 Consolidação da base legal necessária e dos 

mecanismos que viabilizem a implementação das leis; 

 Mecanismos de financiamento para a auto 

sustentabilidade das estruturas de gestão e do 

gerenciamento; 

 Informação à sociedade, empreendida tanto pelo poder 

público quanto pelos setores produtivos envolvidos, para 

que haja controle social; 

 Sistema de planejamento integrado, orientando a 

implementação das políticas públicas para o setor. 

Dessa forma, o gerenciamento de resíduos exige o emprego das 

melhores técnicas na busca do enfrentamento da questão. A 

solução do problema dos resíduos pode envolver uma complexa 

relação interdisciplinar, abrangendo os aspectos políticos e 

geográficos, o planejamento local e regional, entre outros. 

O plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tem como 

objetivo estabelecer procedimentos e obrigações que deverão 

ser adotados, tendo como meta fundamental a minoração dos 

impactos que os resíduos sólidos são capazes de gerar durante 

a implantação do parcelamento. 

b. Justificativa: Segundo a classificação estabelecida pela 

CONAMA 307/02, os resíduos sólidos devem ser separados e 

armazenados em locais apropriados, para posterior destinação 

final, que pode ser a coleta pública, por empresa terceirizada, 

para os casos de resíduos perigosos, ou venda para reciclagem. 

O empreendedor de cada lote tem como obrigação cumprir as 

normas legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, observando 
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a proteção dos recursos naturais e ecossistemas, sendo 

competência do gestor do PGRS as seguintes 

responsabilidades: 

 Implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos; 

 Indicação de um funcionário para ser o responsável pela 

gestão do plano; 

 Capacitação da equipe técnica responsável pelo 

gerenciamento dos resíduos sólidos da empresa; 

 Acompanhamento e fiscalização das atividades realizadas 

pelas empresas contratadas para a execução de 

serviços, observando o rigoroso cumprimento de todos os 

procedimentos relacionados a segurança do trabalho e 

meio ambiente; 

 Cumprir todos os procedimentos estabelecidos no PGRS. 

c. Escopo: O gerenciamento dos resíduos sólidos gerados durante 

a implantação do empreendimento será normatizado pelas 

seguintes Resoluções e Normas: 

 Lei 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos sólidos. 

 Lei nº. 9605/98 – Lei de Crimes Ambientais. 

 Resolução CONAMA nº. 257/99 – Dispõe sobre a 

destinação final de pilhas e baterias. 

 Resolução CONAMA nº. 263/99 – Inclui o inciso IV no Art. 

6º da Resolução CONAMA 257/99. 

 Resolução CONAMA nº. 237/97 – Licenciamento 

Ambiental. 

 Resolução CONAMA nº. 275/01 – Estabelece o código 

das cores para os diferentes tipos de resíduos. 

 NBR 10004/04 – Resíduos Sólidos – Classificação. 
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 NBR 10005/04 – Lixiviação de Resíduos – Procedimento. 

 NBR 10007/04 – Amostragem de Resíduos – 

Procedimentos. 

 NBR 12235/87 – Armazenamento de resíduos perigosos. 

 NBR 7500/00 – Dispõe sobre simbologia de risco e 

manuseio para o transporte e armazenamento de 

materiais. 

 NBR 7500/03 – Identificação para transporte terrestre, 

manuseio, movimentação e armazenamento de produtos. 

 NBR 8285/96 – Preenchimento de ficha de emergência. 

 NBR 11174/89 – Armazenamento de resíduos não inertes 

e inertes. 

 NBR 13221/94 – Transporte de resíduos sólidos –

Procedimentos. 

 NBR 13463/95 – Coleta de resíduos sólidos – 

Procedimentos. 

 NBR 9191/00 – Especificação de sacos plásticos para 

acondicionamento de lixo. 

d. A preocupação com as medidas utilizadas no PGRS deve existir 

já na fase inicial do projeto. O planejamento das ações deve ser 

realizado com os responsáveis pela obra, bem como com os 

funcionários, visando: 

 Levantamento de informações junto às equipes, 

identificando a quantidade de funcionários e equipes 

(distribuição de espaços, atividades, fluxo de resíduos e 

materiais), resíduos predominantes, locais de destinação 

dos resíduos utilizados pela empresa/coletor; 

 Preparação e apresentação de proposta para aquisição e 

distribuição de dispositivos de coleta; 
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 Definição dos responsáveis pela coleta dos resíduos nos 

locais de acondicionamento inicial e transferência para 

armazenamento final; 

 Qualificação dos coletores; 

 Definição dos locais para destinação dos resíduos, e 

cadastramento dos destinatários; 

 Elaboração de rotina para registro da destinação dos 

resíduos; 

 Verificação das possibilidades de reciclagem e 

aproveitamento dos resíduos; 

 Prévia caracterização dos resíduos que poderão ser 

gerados durante o processo, com base em memoriais 

descritivos, orçamentos e projetos. 

e. A implantação do plano deverá ser efetivada após treinamento 

dos funcionários, com ênfase na instrução para o adequado 

manejo dos resíduos, visando, principalmente, sua completa 

triagem e a implantação de controles administrativos, 

principalmente da documentação relativa ao registro da 

destinação dos resíduos. 

As empresas contratadas para o transporte dos resíduos, 

quando necessário, deverão estar cadastradas nos órgãos 

competentes e isentas de quaisquer restrições cadastrais. 

Deverão ser estabelecidas condições específicas para 

acondicionamento inicial, transporte interno e acondicionamento 

final de cada resíduo identificado e coletado. Na definição do 

tamanho, quantidade, localização e tipo de dispositivo a ser 

utilizado para o acondicionamento final dos resíduos deve ser 

considerado este conjunto de fatores: volume e características 

físicas dos resíduos, facilitação para a coleta, controle da 

utilização dos dispositivos, segurança para os usuários e 

preservação da qualidade dos resíduos nas condições 
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necessárias para a destinação. No decorrer da execução da 

obra, as soluções para o acondicionamento final dos resíduos 

sólidos poderão variar. 

 Plano de requalificação do pavimento 

Não se aplica ao empreendimento. 
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Tabela 9: Medidas Mitigadoras 

Item 
Origem da 

medida 
Prazo Medidas Mitigadoras Responsável 

Elaboração do 
Projeto 

Aprovação do 
Projeto 

Coordenação 
da Ação 

Termo de 
Compromisso 

1 EIV 

Até o registro 

cartorial do 
parcelamento 

Projeto de paisagismo para as praças da AID e do 
parcelamento 

Empreendedor Empreendedor SEDUH SEDUH Sim 

2 EIV 

Até a Licença 

Operacional do 
parcelamento 

Implantação do projeto de paisagismo para as praças  
da AID e do parcelamento 

Empreendedor Empreendedor SEDUH SEDUH Sim 

3 EIV 

Até o registro 

cartorial do 
parcelamento 

Projeto de acessibilidade para as áreas comerciais do 

parcelamento e para os lotes de uso misto limítrofes 
na porção oeste do parcelamento. 

Empreendedor Empreendedor SEDUH SEDUH Sim 

4 EIV 

Até a Licença 

Operacional do 
parcelamento 

Implantação do projeto de acessibilidade para as 
áreas comerciais do parcelamento e para os lote s  de  

uso misto limítrofes na porção oeste do 
parcelamento. 

Empreendedor Empreendedor SEDUH SEDUH Sim 

5 EIV 

Durante todo o 

período de 
implantação do 

parcelamento 

Controle da mov imentação de terra deslocada pelos 

empreendimentos instalados na área do 
parcelamento 

Empreendedor Empreendedor AGEFIS AGEFIS Não 

6 EIV 

Até a Licença 

Operacional do 
parcelamento 

Arborização das v ias públicas Empreendedor Empreendedor SEDUH SEDUH Sim 
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6. CONCLUSÃO GERAL 

Após análise, pode-se destacar que a implantação do empreendimento 

multifuncional irá gerar uma gradual transformação do perfil da população existente, 

pois novas rotinas serão implementadas na área de influência direta com o 

surgimento de moradores e usuários, porém, tal transformação não modificará o 

cotidiano existente dos lotes já implantados. 

O perfil dos usuários tendencialmente deverá ser de moradores da Região 

Administrativa de Planaltina. Ou seja, não será gerado um aumento da demanda de 

transporte e de equipamentos comunitários, porém haverá a valorização imobiliária 

devido à requalificação do espaço urbano com a criação do parcelamento. 

Além disso, a análise permitiu concluir que devidos às baixas distâncias entre as 

rotas de desejo da AID e o parcelamento, vias coletoras e suas respectivas calçadas 

não possuem condição de atender à necessidade dos novos usuários com conforto. 

Verificam-se muitas calçadas danificadas nessas rotas prioritárias e até mesmo 

trechos sem calçamento, fazendo com que os pedestres se desloquem pelas vias 

até seus destinos. 

Cabe ressaltar que não há atualmente qualquer tipo de material empregado na 

AID que facilidade a acessibilidade de cadeirantes, idosos, deficientes e crianças, 

dificultando assim o deslocamento destes a área do parcelamento. 

Na área de influência direta ao empreendimento não existe quantidade de 

iluminação pública necessária para atender os usuários que acessarão ao 

parcelamento, dificultando o trânsito de pedestres e impossibilitando a passagem de 

cadeirantes. 

Neste sentido, entende-se que a implantação do parcelamento irá contribuir para 

a extinção dos vazios urbanos existentes ocorridos pela função de cidade dormitório, 

possibilitando uma urbanização ordenada e aumentando significativamente o fluxo 

de pessoas durante o horário comercial, favorecendo ao fim da desertificação do 

setor, atualmente propenso à criminalidade. 

Internamente ao parcelamento, importante destacar que o parâmetro urbanístico 

delimitador da altura máxima dos lotes de uso residencial (habitação coletiva) e de 

uso misto definidos pela DIUR 02/2018, dificulta a implantação de empreendimentos 
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residenciais de baixa renda, pois a altura estabelecida de 26 metros restringe a 

possibilidade de desenvolvimento de garagem no nível térreo e superiores, devido a 

falta de área útil para a disposição de apartamentos, fazendo com que tenha que ser 

adotado a opção de subsolo – opção que eleva os custos da obra e inviabiliza a 

venda de imóveis localizadas em baixas faixas de renda. 

Conclusivamente, pode-se verificar que existe viabilidade técnica para criação 

do parcelamento novo Arapoanga. Entretanto, há medidas mitigadoras que devem 

ser adotadas para que se tenha maior segurança aos moradores e usuários tanto no 

sentido pedonal como no fluxo de veículos, bem como medidas de adequação do 

projeto do parcelamento a fim de viabilizar o atendimento a baixas faixas de renda. 

7.  EQUIPE TÉCNICA 

 

Adriano Bueno Machado Arquiteto e Urbanista Coordenação e Execução 
Verena Felipe Mello Engenheira Florestal Execução 
Cristiano Goulart Simas Gomes 
Cláudio Leite de Freitas 
Giseli Aparecida Ortolani 

Geólogo 
Engenheiro Civil 
Engenheiro Civil 

Execução 
Execução - RIT 
Execução - RIT 
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ANEXO 1 – Estudo Preliminar e Memorial Descritivo 

Disponível em mídia digital, anexa.  
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ANEXO 2 – Estudo de Tráfego 

Disponível em mídia digital, anexa.  
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ANEXO 3 – Caesb 
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ANEXO 4 – Novacap 
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ANEXO 5 – CEB 
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ANEXO 6 – Resíduos Sólidos (SLU) 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA | abril/2020 
Parcelamento Arapoanga| Planaltina/RA VI 

 

127 
 

 

ANEXO 7 – RRTs 


