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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Diretoria de Licenciamento II

Relatório SEI-GDF n.º 5/2019 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-II Brasília-DF, 09 de dezembro de 2019

 

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL - CONPLAN

 

PROCESSO Nº: 0429-004951/2015 (urbanís�co) e 00391-00012658/2017-28 (ambiental)

INTERESSADO:  Cidade Empreendimentos Imobiliários S/A e ARIA Soluções em Empreendimentos Imobiliários

ASSUNTO: Projeto Urbanís�co de parcelamento de solo denominado Quinhão 16, localizada na Região Administra�va do Jardim Botânico - RA XXVII,
consubstanciado pelo Projeto de Urbanismo – URB 109/19 e 110/19; Memorial Descri�vo – MDE 109/19 e 110/19; Norma de Uso e Gabarito – NGB 109/19 e
110/19  (área total de 104ha 56a 23ca).

RELATORES: Edson Duarte membro �tular - Brasília Ambiental

                       Karine Karen Mar�ns Santos Campos - membro suplente - Brasília Ambiental

 

PREÂMBULO

Conforme dispõem os ar�gos 218 e 219 do PDOT da Lei Complementar n.º 803, de 25 de abril de 2009, atualizada pela Lei Complementar n.º 854,
de 15 de outubro de 2012 – e nas atribuições e competências con�das na Portaria n° 75, de 14 de outubro de 2014, que publica o regimento interno do
Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, o presente processo foi encaminhado a este Conselho para apreciação do Projeto
Urbanís�co do parcelamento de solo do empreendimento denominado Quinhão 16, localizado na Fazenda Taboquinha, Região Administra�va do Jardim
Botânico – RA XXVII, inserido em Zona Urbana de Uso Controlado II – ZUUC II conforme PDOT/DF.

Ressalta-se que as informações aqui descritas foram extraídas dos seguintes processos: 0429-004951/2015 (urbanís�co) e 00391-00012658/2017-
28 (ambiental).

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Trata-se de empreendimento para a a�vidade de parcelamento de solo urbano.

Conforme cronograma �sico, os condomínios serão implantados em 15 (quinze) fases, sendo previstos 02 (dois) anos para cada fase, totalizando
30 (trinta) anos de implantação.

Conforme o Parecer Técnico SEI-GDF n.º 327/2019 - SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR (32477355) as áreas que compõem o parcelamento não são
con�guas. Desta forma, o parcelamento será composto por duas poligonais, cada uma com um Projeto Urbanís�co específico, tratados no processo eletrônico
SEI-GDF nº 0429-004951/2015, composto pelos seguintes produtos:

Poligonal 1: Composta pelas matrículas 155.191, 131.164, 155.189, 115.310, 149.666, 155.190, 126.811, 152.396 e 152.397 que totalizam uma área de
90ha 45a 27ca - Projeto de Urbanismo – URB 109/19 (SEI 31872201, 31872392, 31872546, 31875184, 31875736, 31875880, 31876163, 31876634,
31877044, 31877204, 31877408, 31877557 e 31907693), Memorial Descri�vo – MDE 109/19 (SEI 31865512, 31868914, 31869054, 31869224, 31870174,
31870807, 31870940, 31871151 e 31871413) e Norma de Uso e Gabarito – NGB 109/19 (SEI).

Poligonal 2: Composta pelas matrículas 155.195 e 154.784 que totalizam uma área de 14ha 10a 79ca. - Projeto de Urbanismo – URB 110/19 (SEI
31895045, 31895179, 31895365, 31895577, 31895728, 31896083 e 31908093), Memorial Descri�vo – MDE 110/19 (SEI 31893334, 31894004) e Norma de
Uso e Gabarito – NGB 110/19 (SEI).

Figura 01. Glebas que compõem o parcelamento  Quinhão 16. Fonte: MDE 109/2019 e MDE 110/2019 

1.1 Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT-DF

A área do parcelamento encontra-se inserida em Zona Urbana de Uso Controlado II (ZUUC II) conforme PDOT, Lei Complementar n° 803/2009
(figura 02). Conforme estabelece o art. 70 esta zona “é composta por áreas predominantemente habitacionais de baixa e média densidade demográfica, com
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enclaves de alta densidade [...] sujeitas a restrições impostas pela sua sensibilidade ambiental e pela proteção dos mananciais des�nados ao abastecimento de
água”. O art. 71 dispõe que deverá compa�bilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da recuperação ambiental e da proteção dos
recursos hídricos.   

                        

Figura 02. Mapa de Zoneamento – PDOT-DF. Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)

 

Quanto a densidade demográfica ou populacional, o art. 39 do PDOT/2009 considera o valor resultante da divisão entre o número de habitantes e
a área total das porções territoriais indicadas no Anexo III, Mapa 5, daquela Lei Complementar.

A poligonal de projeto está inserida na mancha definida como baixa densidade cujos valores de referência são superiores a 15 (quinze) e até 50
(cinquenta) habitantes por hectare.

1.2 Hidrografia

A área do empreendimento está inserida na Região Hidrográfica do Paraná, na Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, na Unidade Hidrográfica
do Ribeirão Taboca. Ressalta-se que a área não afeta Área de Proteção de Manancial - APM.

 

1.3 Unidades de Conservação

As Unidades de Conservação afetadas pelo empreendimento (raio de até 3km e Zonas de Amortecimento) são: APA da Bacia do Rio São
Bartolomeu, APA Gama e Cabeça de Veado; APA do Lago Paranoá; REBIO do Cerradão;  Parque das Copaíbas; Parque Ecológico Bernardo Sayão; Parque Ecológico
e Vivencial Canjerana (figura 03).

 

Figura 03. Unidades de Conservação afetadas pelo empreendimento
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1.3.1 APA São Bartolomeu

A área está inserida na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu – APA da BRSB, criada pelo Decreto Federal nº 88.940 de 07
de novembro de 1983. O zoneamento e plano de manejo estão dispostos na Lei nº 5.344 de 19 de maio de 2014, a qual define as diretrizes de ocupação em
Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental (ZOEIA); Zona de Ocupação Especial de Qualificação – ZOEQ; Zona de Preservação da Vida Silvestre (ZPVS) e
Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS), zonas onde o empreendimento está inserido (figura 04).

 

Figura 04: Localização do empreendimento em relação ao zoneamento da APA São Bartolomeu. Em laranja, ZPVS. Em verde, ZCVS. Em Azul, ZOEIA. Em amarelo, ZOEQ. 
 

Fonte: Parecer Técnico SEI-GDF n.º 3/2018 - IBRAM/PRESI/SUC/DIRUC-I (11847419)

 

Em atenção a Área de Proteção Ambiental - APA do São Bartolomeu, a Lei nº 5.344 de 19 de maio de 2014 dispõe:

Art. 9º São normas específicas para a ZPVS:
I – a pesquisa cien�fica e as coletas a ela associadas são permi�das desde que autorizadas pelo órgão ambiental responsável pela gestão da
unidade de conservação;

II – o uso público é permi�do desde que compa�vel com a categoria e o respec�vo plano de manejo das unidades de conservação;
III – as a�vidades e as ocupações desenvolvidas dentro de outras unidades de conservação devem ser compa�veis com os respec�vos planos
de manejo e não podem comprometer a integridade dos recursos naturais;
IV – apenas as a�vidades de baixo impacto são permi�das;

V – é proibido na zona de que trata este ar�go:
a) edificação de qualquer �po, salvo se prevista no plano de manejo, des�nada à administração, à pesquisa cien�fica e ao uso público da
unidade de conservação;
b) abertura de vias, exceto aquelas previstas no plano de manejo da unidade de conservação, des�nadas à administração, à pesquisa
cien�fica e ao uso público da unidade de conservação;

c) instalação de infraestrutura de água, esgoto, drenagem pluvial, energia elétrica e cabos aéreos ou subterrâneos de transmissão de dados
e imagens, exceto se prevista no plano de manejo da unidade de conservação e des�nada à administração, à pesquisa cien�fica e ao uso
público da unidade de conservação;
d) introdução de espécies exó�cas da flora e da fauna;
e) coleta de espécimes da fauna e da flora na�vas, bem como folhas, frutos e flores, ressalvada aquela com finalidades cien�ficas;

f) u�lização de agrotóxicos e outros biocidas;
g) disposição de resíduos de qualquer natureza;
h) prá�ca de esportes motorizados em trilhas;

i) corte de árvores na�vas e supressão de vegetação na�va em qualquer estágio de regeneração;
j) instalação de indústrias.
Art. 10. A ZCVS é des�nada à conservação dos recursos naturais e à integridade dos ecossistemas.

§ 1º A ZCVS compõe o corredor ecológico da APA da BRSB.
§ 2º A compensação de reserva legal extrapropriedade de imóvel rural, inserida na APA, é ad mi�da, preferencialmente, na ZCVS.
Art. 11. São normas para a ZCVS:

I – as a�vidades de baixo impacto ambiental e de u�lidade pública são permi�das;
II – as a�vidades existentes na data de publicação do ato de aprovação do plano de manejo podem ser man�das desde que cumpridas as
demais exigências legais;
III – as a�vidades desenvolvidas devem respeitar as normas estabelecidas para o corredor ecológico;

IV – as prá�cas sustentáveis nas a�vidades agropecuárias devem ser incen�vadas;
V – a pecuária de pequenos animais na forma de confinamento deve ser incen�vada prioritariamente;
VI – a pecuária extensiva deve u�lizar prioritariamente a pastagem na�va;

VII – a silvicultura de espécies arbóreas e arbus�vas na�vas deve ser incen�vada;
VIII – o Manejo Integrado de Pragas – MIP deve ser obrigatoriamente empregado nas a�vidades agropecuárias;
IX – o estabelecimento de Reserva Legal deve ser priorizado;

X – a criação de Reserva Par�cular do Patrimônio Natural deve ser priorizada;
XI – a instalação de hortos para produção de mudas de espécies na�vas deve ser incen�vada e permi�da;
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XII – é proibido:
a) disposição de resíduos de qualquer natureza;

b) supressão de vegetação na�va, em qualquer estágio de regeneração, sem autorização do órgão ambiental;
c) prá�ca de esportes motorizados;
d) instalação de indústrias de produtos alimentares do �po matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e de derivados de origem
animal.

Art. 12. A ZOEIA tem o obje�vo de disciplinar a ocupação de áreas con�guas às ZPVS e às ZCVS, a fim de evitar as a�vidades que ameacem
ou comprometam efe�va ou potencialmente a preservação dos ecossistemas e dos demais recursos naturais.
Art. 13. São estabelecidas as seguintes normas para a ZOEIA:
I – as normas de uso e gabarito de projetos de parcelamento urbano devem ser condizentes com os obje�vos definidos para a ZOEIA;

II – as a�vidades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e ar�ficial de aquíferos;
III – os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir processos erosivos e assoreamento de
nascentes e cursos d’água;
IV – os novos parcelamentos urbanos devem u�lizar infraestrutura de drenagem difusa e trata mento de esgoto a nível terciário para fins de
reuso de água e devem adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos
d’água;

V – a impermeabilização máxima do solo nos novos empreendimentos urbanos fica restrita a, no máximo, 50 por cento da área total da
gleba parcelada;
VI – as áreas não impermeabilizadas devem ser compostas de, no mínimo, 80 por cento de área com remanescentes do cerrado já existentes
na gleba a ser parcelada e protegidas a par�r da criação de Reservas Par�culares do Patrimônio Natural ou Áreas de Servidão Ambiental;
VII – no licenciamento ambiental, deve ser avaliada a solicitação de exigências adicionais de mi�gação e monitoramento de impactos
compa�veis com as fragilidades específicas da área de interesse;

VIII – as a�vidades e empreendimentos urbanos devem executar projetos de contenção de en costas, drenagem de águas pluviais, sistema de
coleta e tratamento de águas servidas, sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, recomposição da cobertura vegetal na�va,
pavimentação dos acessos, coleta de lixo e des�nação adequada dos resíduos sólidos;
IX – a implantação de parcelamentos urbanos é permi�da mediante a aprovação do projeto urbanís�co pelo órgão competente, que deve
priorizar os conceitos do planejamento urbano e da sustentabilidade ambiental;
X – os projetos de expansão, duplicação ou construção de novas rodovias devem prever a insta lação de disposi�vos de passagem de fauna,
inclusive para grandes mamíferos;

XI – as áreas com remanescentes de cerrado devem ser man�das no parcelamento do solo e des�nadas à criação de Reservas Par�culares
do Patrimônio Natural, a serem man�das e geridas pelo empreendedor ou condomínio, se for o caso.
Art. 14. A ZOEQ tem o obje�vo de qualificar as ocupações residenciais irregulares existentes, ofertar novas áreas habitacionais e
compa�bilizar 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 permi�do o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade demográfi ca, com comércio, prestação de serviços,
a�vidades ins�tucionais e equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação urbana;
II – as áreas degradadas ocupadas por assentamentos informais devem ser qualificadas e recu peradas de modo a minimizar danos
ambientais;
III – devem ser adotadas medidas de:

a) controle ambiental voltado para o entorno imediato das unidades de conservação, visando à manutenção de sua integridade ecológica;
b) controle da propagação de doenças de veiculação por fatores ambientais;
IV – para o licenciamento ambiental de empreendimentos, deve ser avaliada a solicitação de exigências adicionais de mi�gação e
monitoramento de impactos compa�veis com as fragilidades específicas da área de interesse;

V – os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir processos erosivos e assoreamento de
nascentes e cursos d’água.

Sobre a manifestação da Superintendência de Unidades de Conservação - SUCON responsável pela gestão da unidade de conservação - APA do Rio
São Bartolomeu, foi emi�do o Parecer Técnico favorável ao empreendimento (11847419) onde fez recomendações de condicionantes da Licença Prévia, dentre
elas a re�rada da projeção de lotes em ZCVS e ZPVS.

 

1.4. Zoneamento Ecológico e Econômico - ZEE/DF

O Zoneamento Ecológico Econômico é um instrumento de planejamento e gestão ambiental definido pela Polí�ca Nacional de Meio Ambiente. No
Distrito Federal, foi ins�tuído pela Lei Distrital 6.269/2019. As figuras abaixo apresentam a poligonal do empreendimento e os mapas de 05 a 09 do ZEE-DF:

 

Figura 05. Poligonal do empreendimento aprovada pela SEDUH (Plano de Uso e Ocupação) e os mapas do ZEE-DF
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O Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM-DF solicitou à empresa de consultoria responsável pelo Estudo de Impacto Ambiental
- EIA/RIMA a elaboração das  complementações ao produto visando a contextualização do empreendimento frente ao ZEE.

 O IBRAM elaborou o Parecer Técnico 81 (27906259) em atendimento ao O�cio 1974 (25818369) objeto do processo 00390-00005275/2019-93,
exarado pelo Coordenador do Grupo de Trabalho (GT) responsável pela relatoria do processo de aprovação do parcelamento de solo "Quinhão 16" junto ao
Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal (CONAM/DF). O Parecer apresenta informações con�das na Nota Técnica (26682468).                           

Quanto ao ZEE-DF, o empreendimento Quinhão 16 está situado na Zona Ecológica-Econômica de Dinamização Produ�va com Equidade – ZEEDPE
que dentre os seus obje�vos encontra-se:

a) Promover a geração de emprego e renda consoante à vocação desta zona;
b) Promover a redistribuição das a�vidades produ�vas nos núcleos urbanos consolidados, buscando a geração de emprego e renda para
inclusão das populações vulneráveis;
c) Garan�r a mul�funcionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de áreas e lotes ins�tucionais para qualificação e expansão do
sistema de mobilidade e suas infraestruturas, propiciando a formação de núcleos urbanos compactos;

d) Implementar a interligação viária entre as novas centralidades propostas, assegurando a integração entre os diferentes modais de
transportes, priorizando os não- motorizados;
e) Es�mular a adoção de novas tecnologias edilícias e arquitetônicas referentes à eficiência energé�ca e ao reuso de água;
f) Assegurar a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intra-urbanas, como parte da estratégia de manutenção da
permeabilidade do solo, infiltração, recarga, manejo de águas pluviais e melhoria do microclima urbano, atendendo às especificidades de
cada subzona.

          Está situado na Subzona de Dinamização Produ�va com Equidade 7 – SZDPE 7, onde tem como obje�vos:

a) Garan�r a mul�funcionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de áreas e lotes ins�tucionais para qualificação e expansão do
sistema de mobilidade e suas infraestruturas, propiciando a formação de núcleos urbanos compactos;

b) Consolidar um Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intra-urbanas, com o uso preferencial de espécies na�vas, assegurado o
estabelecimento do respec�vo Plano de Implantação, definindo, dentre outras estratégias, alterna�vas à supressão de áreas verdes, a
compensação florestal em áreas crí�cas urbanas e medidas de maximização da infiltração de águas pluviais;
c) Proteger os córregos tributários do Rio São Bartolomeu e estudar a viabilidade de implantação de infraestrutura de apoio ao
desenvolvimento de pesquisas ambientais e geológicas no Vale do Rio Paranoá;



10/12/2019 SEI/GDF - 32547063 - Relatório

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38252922&infra_siste… 6/23

d) Assegurar o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compa�vel com os riscos ecológicos, os padrões e intensidade de
ocupação humana e a capacidade de suporte ecológica dos recursos hídricos.

       Quanto o Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero, o Quinhão 16 está situado, predominantemente, nas classes de Riscos Muito Baixa a
Baixa.

O Parecer 81 apresenta a informação con�da na Nota Técnica (26682468), no qual afirma que o empreendimento encontra-se fora das áreas de
recarga, no entanto, foi concebido de forma a permi�r a máxima infiltração da água pluvial no solo, garan�ndo a recarga do aquífero. Cerca de 69% da gleba do
empreendimento será cons�tuída por área permeável/área verde, em consonância com as premissas estabelecida pelo ZEE-DF e pelo Rezoneamento da APA.
Cerca de 54% da gleba permanece como área verde pública e integralmente permeável.

Em atenção ao Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo, o Parecer informa que o empreendimento está situado, predominantemente, nas
classes de Riscos Muito Baixo e Médio. Quanto ao Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão, o empreendimento está situado nas classes de Riscos Médio e
Muito Alto. E quanto ao Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Na�vo está situado nas classes de Ausência de Cerrado e Risco Médio. A
Nota técnica destaca:

(...) para evitar e inibir o desenvolvimento dos processos erosivos, o Empreendimento Quinhão 16 será implantado por meio de projetos de
urbanismo e de infraestrutura que garantem a execução das obras de forma planejada; a adoção de critérios técnicos e norma�vos de
engenharia e de planejamento urbano é a premissa do empreendimento; o planejamento ambiental também é parte do conceito do
empreendimento, que se traduz nos Programas Ambientais a serem implementados durantes as obras e durante a operação do
empreendimento, a saber: Programa de Monitoramento e Recuperação de Processos Erosivos, Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD), Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal e Programa de Conservação e Monitoramento da Flora.
Adicionalmente, vale ressaltar que cerca de 69% da gleba do empreendimento será cons�tuída por área permeável/área verde,
contribuindo para a preservação da cobertura vegetal na�va e garan�ndo, assim, a proteção do solo contra o surgimento dos processos
erosivos. As áreas ocupadas serão exatamente os trechos de menor declividade e, portanto, com menor susce�bilidade a erosão, enquanto
os trechos de maior declividade são exatamente os que serão man�dos com cobertura vegetal na�va. Aliado aos Programas de
Monitoramento Ambiental, o Empreendimento assegurará a proteção dos solos e da sua cobertura vegetal.
(...)

Vale ressaltar que está previsto a criação de uma RPPN na área de estudo, servindo como uma área de proteção da vegetação na�va
existente.

Com relação ao impacto de perda de remanescentes de vegetação na�va decorrente da supressão de vegetação para implantação de
infraestrutura do parcelamento, serão aplicadas as exigências de compensação florestal previstas no Decreto 39.469/2018. Já em relação aos demais impactos
não mi�gáveis, os mesmos ficam sujeitos à  compensação ambiental, nos termos das Instruções Norma�vas do Brasília Ambiental.

O referido Parecer aborda quanto às alterna�vas locacionais do empreendimento: “De acordo com a Nota Técnica (26682468), a não-implantação
do empreendimento, conforme o projeto apresentado, poderia reverberar em pelo menos dois cenários: a possibilidade de ocupação irregular, aos moldes do que
ocorreu no Setor Habitacional Jardim Botânico (SHJB) ou; que os proprietários das glebas que compõem a poligonal de projeto fizessem requerimentos
autônomos, desvinculados e desconectados entre si. Ambos cenários tanto são fac�veis como, de fato, acontecem (ou aconteceram) naquela região. Assim,
concordamos com os argumentos expostos pela empresa consultora quando a mesma afirma que a implantação do empreendimento conforme o projeto
apresentado é tanto mais vantajosa sob o aspecto urbanís�co, como, sobretudo, pelo viés ambiental. Nessa perspec�va, torna-se possível a avaliação sinérgica
dos impactos ambientais, aspecto este que é o mais visado dentro de um empreendimento em que há depleção de recursos naturais. É possível garan�r
diagnós�cos mais abrangentes, robustos e, ao mesmo tempo, mais detalhados sobre determinados aspectos a serem desenvolvidos. Também é possível (e, de
fato, foi feito) realizar melhor aproveitamento das áreas impermeabilizadas, a alocação mais adequada das áreas verdes (para que funcionem como conectores
ambientais às Zonas de Vida Silvestre), entre outros. A alterna�va locacional, vale destacar, deve ser considerada dentro de um conjunto espacial previamente
definido, qual seja ele dentro do imóvel objeto de análise. (...) no processo de aprovação, foram analisados vários cenários de ocupação com diferentes desenhos
e alterna�vas de solução de projetos, que resultou no projeto final aprovado. Comprovam o fato o Parecer Técnico nº 279.000.541/2017-COURB/CAP e o Parecer
Técnico SEI-GDF nº 16/2018-SEGETH/CAP/COURB/DIPAR, elaborados pela SEGETH, referentes às alterna�vas de Planos de Uso e Ocupação do Solo da referida
porção territorial. Outras versões dos Planos de Uso e Ocupação do Solo do Projeto Urbanís�co de Parcelamento do Quinhão 16 foram apresentados, em
períodos anteriores e posteriores aos Pareceres elencados acima, e foram discu�dos por meio de reuniões técnicas setoriais na SEGETH.”

Diante das informações exaradas, o Parecer 81 considera que os riscos previstos no ZEE, quando confrontados com a concepção do
empreendimento, contêm adequada indicação de medidas mi�gadoras e restrições de uso pelo proponente do projeto e que os programas ambientais previstos
levam o empreendimento a uma concepção para além do estrito cumprimento ao dever legal.

Em atenção às Áreas de Preservação Permanente, haverá intervenção em APP para a implementação de equipamentos de infraestrutura,
caracterizada como U�lidade Pública e permi�da pela Resolução CONAMA nº 369/2006 e Lei Federal n° 12.651/2012. Quanto aos canais de escoamento (grotas
secas), o Parecer Técnico SEI-GDF n.º 3/2018 - IBRAM/PRESI/SUC/DIRUC-I (11847419), apresenta que deverá adotar como padrão de faixa non aedificandi o raio
de 15 metros para todas as grotas secas inseridas nos limites do empreendimento.

 

2. 2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O Licenciamento Ambiental para o empreendimento Quinhão 16 foi objeto de  Estudo de Impacto Ambiental e seu respec�vo Relatório de
Impacto Ambiental - EIA /RIMA, a empresa de consultoria PROGEPLAN apresentou o EIA/RIMA em março de 2017, dividido em apresentação, descrição do
empreendimento, diagnós�co ambiental, prognós�co ambiental, acervo de mapas, dados brutos da fauna, acervo técnico e ins�tucional, anotação de
responsabilidade técnica.

Conforme prevê a Resolução CONAMA nº 09/1987 e a Lei Distrital nº 5.081/2013, o estudo ambiental foi apresentado em Audiência Pública.
Foram realizadas 2 audiências públicas, a primeira em 16 de abril de 2018, no shopping Jardim Botânico, às 15h. A segunda em 10 de dezembro de 2018 no
Brasília Imperial Hotel e Eventos, às 19h. Ressalta-se que também foi realizada uma reunião pública em 31 de outubro de 2019.

A respeito do IPHAN, foi apresentado o Parecer nº 033/2015 - IPHAN (6390997) com relação à Licença Prévia e quanto à licença de instalação
haverá a necessidade de apresentação de nova manifestação do IPHAN, uma vez que deverá ser realizado o Programa de Prospecção e Resgate, que realizará a
intensificação das prospecções nas áreas de maior potencial arqueológico e o resgate de eventuais sí�os arqueológicos iden�ficados.

Para análise do estudo ambiental, foi criada comissão de análise que concluiu pela aprovação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, conforme consta no Parecer Técnico - IBRAM - Parecer Técnico SEI-GDF n.º 28/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-II
(16488783).

Após aprovação, o processo foi subme�do ao Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM-DF e, em atendimento à Decisão nº
02/2019, do CONAM (25813061), foi cons�tuído um Grupo de Trabalho – GT para relatoria do processo de licenciamento ambiental do parcelamento do solo
urbano Quinhão 16, conforme publicação constante no Diário Oficial do Distrito Federal, de 9 de maio de 2019, DODF nº 86, p. 11. O GT foi composto pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH (coordenação), pela Agência Reguladora de Águas e Saneamento do
Distrito Federal – ADASA, pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, pela Universidade de Brasília – UNB, pelo Fórum das ONG’s ambientalistas do
Distrito Federal e Entorno – Fórum das ONGs, pelo Ins�tuto Oca do Sol, pelo Sindicato da Indústria e da Construção Civil do Distrito Federal – SINDUSCON/DF e
pela Associação do Mercado Imobiliário do Distrito Federal – ADEMI. Foram realizadas 05 (cinco) reuniões  e após debates foi aprovado pela maioria dos
membros do Grupo de Trabalho que considerou os estudos suficientes e as informações e conclusões extraídas aptas a serem subme�das à votação direta e
obje�va, sem necessidade de novas discussões acerca do mérito da matéria em análise, conforme consta da Ata id. 29014009. Como resultado do GT, foi
elaborado o Relatório SEI-GDF n.º 2/2019 - SEDUH/SUPAR (29268308). Abaixo constam algumas informações relevantes apresentadas no Relatório:
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Outorga de Uso de Água

Os poços correspondem à 58% da reserva hídrica renovável e podem atender até 5 fases do empreendimento, a depender da sequência de
implantação das fases. Nesse sendo, considerando os estudos apresentados, nos primeiros anos, o empreendimento poderá operar com sistema próprio, até que
a Caesb possa fazer a interligação com seu sistema, atendendo à uma população residente esmada de 2.057 e população flutuante de 3.162 habitantes. Nesse
ponto, importante registrar que a outorga de uso da água se refere somente às cinco primeiras fases do empreendimento, devendo estar claro nos estudos que
se seguem, conforme etapas, vazão e prazo, conforme limite da outorga, tal como devidamente destacado no item 3 e na conclusão do voto.

Relatório de Impacto no Sistema de Trânsito - RIST

Relatório de Impacto no Sistema de Trânsito - RIST Foi apresentado RIST, que está em fase de análise pelos órgãos competentes. A PROGEPLAN
informa que as medidas migadoras a serem apontadas na análise do RIST serão integralmente cumpridas para implantação do empreendimento. Ressalte-se
que, nos termos do termo de referência para apresentação do EIA/RIMA, deve haver “Apresentação do Estudo de Pólo Gerador de Tráfego, segundo os preceitos
do Manual de Estudos de Tráfego do DNIT, contendo toda a problemá�ca atual e futura e todas as respec�vas soluções migadoras para o impacto no trânsito
local, com parecer conclusivo dos órgãos responsáveis pelo tráfego local (DER e DETRAN).

Ações migadoras ou compensatórias

Foi apresentado um conjunto de programas ambientais como medidas des�nadas à prevenção, correção ou compensação dos impactos
ambientais nega�vos e potencialização dos posi�vos, sendo eles:

3.5.1 Programas do Meio Físico

a) Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);

b) Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS);

c) Programa de Monitoramento de Águas Superficiais e Subterrâneas;

d) Programa de Monitoramento e Recuperação de Processos Erosivos;

e) Programa de Adequação de Infraestrutura de Apoio às Obras;

f) Programa de Monitoramento de Gases e Par�culas Sólidas.

3.5.2 Programas do Meio Bió�co

a) Programa de Compensação Florestal;

b) Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);

c) Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal;

d) Programa de Criação de Reservas Par�culares do Patrimônio Natural (RPPN);

e) Programa de Conservação e Monitoramento da Flora;

f) Programa de Monitoramento de Fauna;

g) Programa de Prevenção e Monitoramento de Danos à Fauna;

h) Programa de Educação Ambiental;

i) Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;

j) Programa de Monitoramento dos Ruídos Gerados.

3.5.3 Programas do Meio Socioeconômico

a) Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos;

b) Programa de Adequação de Infraestrutura de Apoio às Obras;

c) Programa de Comunicação Social;

d) Programa de Educação Ambiental;

e) Programa de Monitoramento de Águas Superficiais e Subterrâneas;

f) Programa de Monitoramento dos Ruídos Gerados;

g) Programa de Saúde e Segurança dos Trabalhadores.

 

MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃOS FEDERAIS RELACIONADOS AO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios recomendou a realização de nova audiência pública para informação sobre o projeto de
parcelamento e seus impactos ambientais e discussão do RIMA. Tal recomendação foi atendida com a realização da Audiência Pública do dia 10 de dezembro de
2018, acima especificada.

O IPHAN manifestou-se, em 18 de junho de 2015, por meio do O�cio nº 33/2015 (6390997), no qual apresenta o seguinte posicionamento: O
Projeto de Diagnós�co Arqueológico e Educação Patrimonial no Parcelamento de Solo da RA Jardim Botânico (Processo nº 01551.0000066/2015-11) foi
desenvolvido, conforme o projeto aprovado, e atende às exigências legais, estando apto à Licença Prévia. 

 

MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - DIVAL

Consta dos autos parecer, datado de 26 de abril de 2018, (7866925) em que a DIVAL se posiciona favoravelmente ao prosseguimento do processo
para obtenção da Licença Prévia e aguarda a apresentação dos programas recomendados para liberação da Licença de Instalação, junto ao IBRAM. Ressalte-se,
nesse ponto, que o termo de referência para apresentação do EIA/RIMA estabelece a necessidade de “Apresentação de manifestação favorável da DIVAL à
implantação do empreendimento, com base no estudo ambiental e estudo específico que porventura venha a ser exigido por essa Diretoria, conforme art. 7° da
Lei n° 5.027/1966.” Nesse caso, deve ser incluído aos autos o documento devidamente assinado pela autoridade competente.

A Licença Prévia - LP SEI-GDF n° 23/2019 - IBRAM/PRESI - 32032147 foi emi�da em 28/11/2019 com base no IBRAM - Parecer Técnico SEI-GDF n.º
11/2019 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-II (31753076), contendo 38 (trinta e oito) condicionantes,  com validade de 05 (cinco) anos. Cabe destacar que as
condicionantes foram determinadas considerando-se as sugestões exaradas pela comissão e análise do EIA/RIMA, pelo GT do CONAM, pelos ques�onamentos
levantados pelo MPDFT frente à demanda da população local, bem como pela análise da equipe técnica que analisou o requerimento de licença ambiental,
emi�ndo o parecer final. As condicionantes da  Licença Prévia emi�da constam no anexo 01 deste Relatório. 

Ressalta-se que em 19 de novembro foi solicitada Mudança de Titularidade (31537009). Após mudança de �tularidade, foram realizadas novas
publicações em 20/11/2019 referente ao Aviso de Requerimento de Licença Prévia, no Jornal de Brasília e no Diário Oficial do DF (31423892). Devido esta
mudança, a licença emi�da em nome da INCO Empreendimentos Imobiliários S/A. 
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Ressalta-se quanto a condicionante nº 03 da Licença Prévia - LP 23/2019, foi definido um raio prévio de proteção da Caverna Toca da Mata da
Anta de 250 metros com base na Resolução CONAMA nº 347/2004. Já a condicionante nº 4, estabeleceu que esse “... raio de proteção [...] poderá ser alterado
conforme prevê legislação vigente a par�r de Estudo de Relevância de Cavidade e [sua] aprovação pelo IBRAM”.  O Parecer Técnico SEI-GDF n.º 3/2018 -
IBRAM/PRESI/SUC/DIRUC-I (11847419), dispõe:

Conforme o plano de manejo da APA, um dos mo�vos para o estabelecimento da ZPVS na região foi a existência de uma caverna no local,
denominada Toca da Mata da Anta (foto 1). Ocorre que o polígono adotado para a ZPVS (em laranja, na figura 2) não atende plenamente a
legislação vigente referente à proteção do patrimônio espeleológico visto que o estudo apresentado durante a revisão do zoneamento da
APA não contemplou em sua totalidade o requerido nas seguintes normas: Instrução Norma�va nº 02/2009 do Ministério do Meio
Ambiente, Resolução CONAMA nº 347/2004 e o Decreto nº 6640/2008. Como resultado, o rezoneamento da APA considera APP a faixa de
100 metros, em projeção horizontal, no entorno das cavidades subterrâneas existentes na UC.
No entanto, a Resolução CONAMA nº 347/2004 determina como área de influência sobre o patrimônio espeleológico o raio de 250 metros
no entorno de caverna até que se efe�ve os estudos necessários para subsidiar o estabelecimento do grau de relevância e a faixa de
proteção da caverna.

Portanto, o setor de licenciamento ambiental deverá adotar o raio de proteção de 250 metros. Caso a interessada tenha interesse em
diminuir o raio de proteção estabelecido deverá apresentar um estudo específico conforme as normas elencadas no parágrafo acima.

Foto 1: entrada da caverna Toca da Mata da Anta. Fonte: Parecer Técnico SEI-GDF n.º 3/2018 - IBRAM/PRESI/SUC/DIRUC-I

 
Figura 06: Em roxo, ponto de localização da caverna. Em amarelo, raio de 250 metros. Fonte: Parecer Técnico SEI-GDF n.º 3/2018 - IBRAM/PRESI/SUC/DIRUC-I

 

Em 04 de dezembro de 2019, foi protocolado o estudo de Cavidades Naturais na AID do parcelamento com a proposta de redução deste raio para
100,00m (SEI 32304163). Conforme estudo: Com o intuito de proteger a Toca da Mata da Anta, sua biodiversidade e demais aspectos �sicos e etno históricos,
sugere-se um raio de proteção de 100 metros ao redor da caverna. A definição dos 100 metros de proteção teve como base critérios técnicos e cien�ficos,
fundamentando-se ainda com o critério preconizados pelo Zoneamento da APA da Bacia do rio São Bartolomeu (LEI nº 5.344 de 19 de maios de 2014), que traz a
seguintes prerroga�vas no que se refere a cavidades naturais subterrâneas.  “Art. 4º São normas gerais de proteção da APA da BRSB: V – na APA da BRSB,
consideram-se como Áreas de Preservação Permanente aquelas definidas pela Lei federal nº 12.651, de 2012, e as seguintes: e) as cavidades subterrâneas, sua
projeção em super�cie e uma faixa de 100 metros, em projeção horizontal, no entorno delas;”

Ressalta-se que o estudo será objeto de análise no âmbito do Brasília Ambiental.

Ressalta-se, também,  que a LP aplica-se a duas Etapas do empreendimento (figura 07): Etapa 1: composta pela URB 109/2019, MDE 109/2019 e
NGB 109/2019; e URB 110/2019, MDE 110/2019 e NGB 110/2019, tratados no processo eletrônico SEI-GDF nº 0429-004951/2015. A respeito da Etapa 2, a
equipe técnica considerou que deverá ser aprovada pela SEDUH. O processo urbanís�co é tratado por meio do processo eletrônico SEI-GDF nº 00390-
00004180/2018-71 e atualmente está em fase de documentação inicial.

Figura 07: Mapa de localização do parcelamento urbano do solo Quinhão 16 – Etapas 1 e 2. Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)
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3. DIRETRIZES URBANÍSTICAS

O Plano de Ocupação do parcelamento foi aprovado por meio do Parecer Técnico SEI-GDF n.º 48/2018 - SEGETH/CAP/COURB/DIPAR (SEI 6754962)
elaborado pela equipe técnica da Diretoria de Parcelamentos da Coordenação de Urbanismo da Central de Aprovação de Projetos - DIPAR/COURB/CAP/SEGETH.

A análise foi realizada com base na Lei Complementar nº 803/2009 que trata do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/2009, atualizada
pela Lei Complementar nº 854/2012; nas Diretrizes Urbanís�cas para a Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebas�ão – DIUR 01/2019; nas
Diretrizes Urbanís�cas Específicas para o parcelamento Quinhão 16 – DIUPE 34/2016, e demais legislações urbanís�cas per�nentes e está consubstanciado na
URB - 109/19 e URB - 110/19.    

               

3.1 Diretrizes Urbanís�cas para a Região São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebas�ão

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano Habitacional – SEDUH emi�u as Diretrizes Urbanís�cas para a Região do São Bartolomeu, Jardim
Botânico e São Sebas�ão no Distrito Federal – DIUR 06/2014, no qual foi aprovada por meio da portaria n° 85, de 18 de dezembro de 2014 e posteriormente
sucedida pela DIUR 01/2019, aprovada pela Portaria n° 27, de 1° de abril de 2019. A área do empreendimento está integralmente inserida na Zona B definida
pela DIUR 01/2019, conforme figura 08.

 

Figura 08. Mapa de Zoneamento – DIUR 01/2019. Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)
 

 

O uso preferencial desta zona deve ser des�nada ao residencial, os demais usos são admi�dos, desde que sejam compa�veis com o uso
residencial. Abaixo segue a tabela de parâmetros de ocupação do solo previstos na DIUR 01/2019:

 

Figura 09. Tabela V de Parâmetros de ocupação do solo dos lotes - Fonte: DIUR 01/2019 / Parecer Técnico 327 (32477355)
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Sobre o sistema viário, incide sobre a área em questão o sistema viário estruturante previsto para a Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e
São Sebas�ão estabelecido na DIUR 01/2019 (figura 10).

 

Figura 10. Mapa do Sistema Viário Estruturante – DIUR 01/2019. Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)

 

3.2 Diretrizes Urbanís�cas Específicas para o Parcelamento Urbano do Solo Quinhão 16

Foram emi�das pela SEDUH as Diretrizes Urbanís�cas Específicas (DIUPE 34/2016) para as duas poligonais do empreendimento (Poligonal – URB
109/2019 e Poligonal 2 – URB 110/2019), em complementação às diretrizes de planejamento urbano constantes do PDOT/2009, a DIUR 01/2019 e legislação
ambiental per�nente.

Sobre o traçado viário, a DIUPE 34/2016 a figura 11 mostra como foi definida em complementação à DIUR 01/2019:

 

Figura 11. Interferência do sistema viário com a gleba. Fonte DIUPE 34/2016
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Conforme dispõem as diretrizes, a gleba “...deverá considerar o sistema viário proposto nos projetos de glebas vizinhas aprovados ou que
possuam pedido de parcelamento do solo protocolado...” com o fim de “... compa�bilizar os projetos do sistema viário e [...] manter a concordância entre as
vias”. Por fim, afirma que o “... desenho é indica�vo e poderá sofrer ajustes na elaboração do Projeto de Urbanismo desde que garan�das suas con�nuidades”.

Sobre às áreas públicas, a DIUPE 34/2016 reitera a previsão do quan�ta�vo mínimo de 15% - des�nado à criação de Equipamento Público
Comunitário - EPC, Equipamento Público Urbano - EPU e Espaço Livre de Uso Público - ELUP, não sendo computadas as áreas des�nadas ao sistema viário.

 

4. PROJETO DE URBANISMO

4.1 Usos e A�vidades

A Poligonal 1 - URB 109/2019 propõe a criação de 36 unidades imobiliárias, assim distribuídas:

1 lote de Uso Residencial Obrigatório 1 – RO 1, na categoria habitação unifamiliar, com área de 5.984,386m²;

4 lotes de Uso Comercial, Prestação de Serviço, Ins�tucional e Industrial, subcategoria 1, sendo proibido o uso residencial – CSII 1, com áreas variando de
1.006,17m² a 3.974,47m², somando um total de 11.180,836m²;

8 lotes de Uso Comercial, Prestação de Serviço, Ins�tucional e Industrial, subcategoria 2, sendo proibido o uso residencial – CSII 2, com áreas variando de
3.064,57m² a 9.608,56m², somando um total de 39.070,534m²;

4 lotes de Uso Comercial, Prestação de Serviço, Ins�tucional, Industrial e Residencial Não Obrigatório nas categorias habitação unifamiliar ou mul�familiar
(casas ou apartamentos) subcategoria 1 – CSIIR 1 NO, com áreas variando de 6.566,46m² a 13.851,04m², somando um total de 36.899,695 m²;

12 lotes de Uso Comercial, Prestação de Serviço, Ins�tucional, Industrial e Residencial Não Obrigatório nas categorias habitação unifamiliar ou
mul�familiar (casas ou apartamentos) subcategoria 2 – CSIIR 2 NO, com áreas variando de 5.916,12m² a 15.564,09m², somando um total de
129.408,293m²

2 lotes de uso Ins�tucional – INST, com áreas de 9.965,653m² e 22.915,607m², somando uma área de 32.881,260m²;

4 lotes de uso Ins�tucional Equipamento Público – INST EP, com áreas de 2.913,11m² a 11.816,393m², somando uma área de 23.213,135m²

Também são previstos nove Espaços Livres de Uso Público – ELUP que perfazem uma área de 54.197,138m² des�nados a implantação de
equipamentos de lazer e áreas verdes.

 
Figura 12.  Mapa de usos. Fonte: MDE 109/19 / Parecer Técnico 327 (32477355)

Quanto à Poligonal 2 – URB 110/2019, é proposta a criação de 06 unidades imobiliárias, assim distribuídas:

3 lotes de Uso Residencial Obrigatório 1 – RO 1, na categoria habitação unifamiliar, com áreas variando de 4.165,382m² a 5.838,801m² e área total de
15.470,390m²;
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1 lote de Uso Comercial, Prestação de Serviço, Ins�tucional, Industrial e Residencial Não Obrigatório nas categorias habitação unifamiliar ou mul�familiar
(casas ou apartamentos) subcategoria 1 – CSIIR 1 NO, com área total de 4.786,518m²;

2 lotes de Uso Comercial, Prestação de Serviço, Ins�tucional, Industrial e Residencial Não Obrigatório nas categorias habitação unifamiliar ou mul�familiar
(casas ou apartamentos) subcategoria 2 – CSIIR 2 NO, com áreas de 11.401,322m² e 14.827,813m² somando uma área de 26.229,135m²

2 lotes de uso Ins�tucional Equipamento Público – INST EP, com áreas de 607,346m² e 6.649,611m² somando uma área de 7.256,954m².

Será previsto um Espaço Livre de Uso Público – ELUP que perfaz uma área de 1.664,394m² des�nado a implantação de equipamentos de lazer e
áreas verdes.

 Figura 13.  Mapa de usos. Fonte: NGB 110/19 / Parecer Técnico 327 (32477355)

 

4.2 Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas

Destacam-se os Quadros Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas” - onde apresentam as áreas a serem des�nadas a Equipamentos
Públicos Comunitários (EPC), Equipamentos Públicos Urbanos (EPU) e Espaços Livres de Uso Público (ELUP); E os Quadros de Permeabilidade e seus respec�vos
percentuais de ocupação em relação à poligonal do projeto; o Quadro de Unidades Imobiliárias de Equipamentos Públicos e os sistemas viários apresentados
nos Memoriais Descri�vos MDE 109/19 e MDE 110/19.

 

Figura 14: Poligonal 1 – MDE 109/19. Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)

 

O Parecer Técnico SEI-GDF n.º 327/2019 - SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR (32477355) aborda a respeito da Lei nº 5.344 de 19 de maio de 2014, que
aprova o rezoneamento da APA do São Bartolomeu, no qual considera como APP a faixa de 100 metros, em projeção horizontal, no entorno das cavidades
subterrâneas existentes na Unidade de Conservação - UC. 

No entanto, para cumprimento integral da legislação ambiental foi solicitado, pelo IBRAM, estudo específico para a caverna denominada
Toca da Mata da Anta conforme determina a Resolução CONAMA nº 347/2004 e o Decreto nº 6.640/2008.        
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Considerando que o estudo específico figura na Licença Prévia – LP como condicionante para fins de emissão da Licença de Instalação - LI,
este deverá ser apresentado e aprovado pelo IBRAM. 
Por outro lado, figura também como condicionante da LI a apresentação dos projetos de urbanismo aprovados. Deste modo, o presente
projeto foi analisado e está sendo subme�do à aprovação do CONPLAN considerando o raio de 100 metros conforme estudo específico
apresentado pelo interessado e elaborado por responsável técnico capacitado, a ser aprovado.        

Diante do exposto, considerando a necessidade de cumprimento da legislação urbanís�ca em eventual necessidade de aumento do raio de
100 metros, foi solicitado ao parcelador que demonstrasse o atendimento dos percentuais de equipamentos públicos no cenário que
considera o raio de 250,00m:

Figura 15: Áreas passíveis de parcelamento Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)

Nota-se que ambos os cenários do projeto de parcelamento Quinhão 16 – Etapa I atendem ao percentual mínimo de 15% de equipamento público
previsto no PDOT/2009 e demais legislações urbanís�cas vigentes, bem como a permeabilidade mínima.

 

Figura 16: Poligonal 2 – MDE 110/19. Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)

 

O Parecer esclarece que quanto à distribuição dos equipamentos públicos no parcelamento, os 15% de áreas públicas previstas no PDOT/2009 foi
calculado para a totalidade do empreendimento, considerando as duas poligonais: Poligonal 1 – MDE 109/19 e a Poligonal 2 – MDE 110/19 que serão aprovadas
e registradas concomitantemente. A distribuição das áreas públicas está descrita na tabela abaixo:

Figura 17: Quadro de unidades imobiliárias de EPC e EPU. Fonte: MDE 109/2019 E MDE 110/2019
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 4.3 Quadro de Permeabilidade

O empreendimento Quinhão 16 está integralmente inserido na Zona B. A DIUR define que os parcelamentos deverão manter uma área “... não
impermeabilizada [de] 50% da gleba parcelada, sendo que: 80% da área não impermeabilizada deverão ser de vegetação de cerrado, existente ou recuperada,
des�nados à conservação e preservação; e os 20% restantes de áreas verdes públicas permeáveis, sendo que essas poderão ser computadas em espaços públicos
no parcelamento do solo (inciso VI e VII, do art. 13, da Lei nº 5.344/2014)”

Abaixo são apresentados os Quadros de Permeabilidade para a Poligonal 1 – URB 109/2019 e Poligonal 2 – URB 110/2019:

 

Figura 18: Quadro de Permeabilidade – Poligonal 1 - MDE 109/19 – Raio de 100,00m / Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)

Figura 19: Quadro de Permeabilidade – Poligonal 1 - MDE 109/19 – Raio de 250,00m / Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)

Figura 20: Quadro de Permeabilidade – Poligonal 2 - MDE 110/19 / Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)

4.4 Sistema Viário

Abaixo é apresentada a proposta do sistema viário do parcelamento Quinhão 16:

Figura 21. Mapa da hierarquia viária proposta no MDE 109/19 e MDE 110/19. Fonte: Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)
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O Parecer Técnico 327 (32477355) destaca que o projeto do sistema viário do parcelamento prevê uma Via Arterial, classificada como Via de
Circulação, conforme a Nota Técnica nº 02/2015, e é denominada Avenida Jardim Botânico. Ela está localizada na parte central do parcelamento, no sen�do
leste/oeste, e se conecta à via do Setor Habitacional Jardim Botânico – Etapa IV [denominada Avenida Village] objeto da URB 052/11 elaborado pela TERRACAP e
registrado no cartório de registro de imóveis. Também são previstas ainda 2 (duas) vias coletoras, classificadas como Vias de Circulação de Vizinhança 1. A
primeira via coletora, denominada Avenida Quinhão 16, está localizada a nordeste da poligonal de projeto. Já a segunda, está localizada na parte central da área
do projeto, no sen�do norte /sul.Por fim, o projeto prevê 7 (sete) vias locais, classificadas como Vias de Circulação de Vizinhança 2, segundo a Nota Técnica nº
02/2015.

Destaca-se, também,  que o projeto prevê a implantação de ciclovias ao longo de toda a extensão das principais vias do parcelamento (figura 22).

Figura 22.  Mapa do sistema cicloviário proposto no MDE 109/19 e MDE 110/19. Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)

Quanto ao sistema de transporte cole�vo, a DIUR 01/2019 apresenta que a área do parcelamento Quinhão 16 está inserida no Corredor Eixo Leste
de transporte cole�vo que liga a região do Jardim Botânico e São Sebas�ão com o Plano Piloto no qual dispõe na diretriz:

[...] sugere-se linha circular no trajeto que percorre o Anel de A�vidades, estabelecendo ligação entre os Setores Habitacionais do Jardim Botânico
e Estrada do Sol com São Sebas�ão e Mangueiral. Outras linhas circulares e de ligação deverão ser planejadas visando favorecer as conexões da região com o
núcleo urbano de São Sebas�ão.

Figura 23.  Modelo esquemá�co de transporte cole�vo – linhas circulares e alimentadoras. Fonte: ARIA Soluções em empreendimentos imobiliários. Fonte: Parecer Técnico
327 (32477355)
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4.5 Densidade

 O parcelamento está consubstanciando nos Projetos Urbanís�cos URB 109/19 e URB 110/19. A Poligonal 1 - URB 109/19 tem área de 90ha 45a
27ca e a Poligonal 2 – URB 110/19 tem área de 14ha 10a 79ca. Com base na densidade de 50hab/ha e aplicando-se o índice de 3,3 moradores por domicílio
(Fonte: PDAD/CODEPLAN 2015) a SEDUH obteve os seguintes dados:

POLIGONAL ÁREA POPULAÇÃO MÁXIMA N° MÁXIMO DE DOMICÍLIOS

Poligonal 1 – URB 109/19 90ha 45a 27ca 4522,64 1370,49

Poligonal 2 – URB 110/19 14ha 10a 79ca 705,40 213,75

Memória de cálculo – URB 109/19 - Poligonal 1:

População: 90,4527ha x 50hab/ha¹ = 4522,64hab

Domicílios: 4522,64 hab / 3,3² hab/UH = 1370,49 domicílios

Memória de cálculo – URB 110/19 - Poligonal 2:

População: 14,1079ha x 50¹hab/ha = 705,40hab

Domicílios: 705,40 hab / 3,3² hab/UH = 213,75 domicílios

¹. Fonte: PDOT/2009

². Fonte: DIUR 01/2019

 

Ainda destacou que para fins de controle da densidade permi�da pelo PDOT, o MDE 109/2019 e o MDE 110/2019 foi estabelecido o número
máximo de unidades imobiliárias residenciais por lote, a par�r dos cálculos apresentados anteriormente, a ser considerado no ate de aprovação dos projetos de
arquitetura.

As aplicações da densidade para previsão habitacional e domiciliar para as Poligonais 01 e 02, encontram-se nos quadros abaixo:

 

Poligonal 1 – URB 109/2019. Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)
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Poligonal 2 – URB 110/2019. Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)

4.6 Parâmetros de Uso e Ocupação do solo

Com base no PDOT, DIUR 01/2019 e na Lei Complementar nº 948 de 16/01/2019 (LUOS) foram definidos os parâmetros de uso e ocupação do solo
do projeto de urbanismo (Norma de Uso e Gabarito – NGB 109/19 e Norma de Uso e Gabarito – NGB 110/19).

Figura 24: PLANILHA DE PARÂMETROS DA POLIGONAL 1 - NGB 109/19. Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)

 

 Figura 25: PLANILHA DE PARÂMETROS DA POLIGONAL 2 - NGB 110/19. Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)

 

O Parecer Técnico SEI-GDF n.º 327/2019 - SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR (32477355)  informa que o projeto de parcelamento para o Quinhão 16 –
Etapa 1 foi analisado com base no raio de 100,00m estabelecido pelo Estudo de Relevância de Cavidade. Dessa forma, visando garan�r que o percentual de
equipamentos públicos será atendido em qualquer situação, foi solicitada a apresentação do Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas e do
Quadro de Permeabilidade da Poligonal 1 – MDE 109/2019, onde o raio de proteção da caverna está inserido, considerando os seguintes cenários:

Cenário 1: apresentar os ajustes do projeto considerando o raio de 250,00m para preservação da Caverna Toca da Mata da Anta previsto na Condicionante
nº 04 da LP nº 23/2019; e

Cenário 2: apresentar ajustes do projeto com base no Estudo de Relevância de Cavidade, adotando o raio de 100,00m para a preservação da Caverna.

RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL – RPPN

A Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que ins�tuiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza define em seu art. 21 que:

A Reserva Par�cular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o obje�vo de conservar a diversidade biológica

O art. 21 §1º esclarece que o:

... gravame [...] constará [em] termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será
averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.

Por fim, o art. 21, §2º esclarece que:

Só poderá ser permi�da, na Reserva Par�cular do Patrimônio Natural [...]

I - a pesquisa cien�fica;
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II - a visitação com obje�vos turís�cos, recrea�vos e educacionais;

 

No âmbito do Projeto Urbanís�co de parcelamento urbano do solo Quinhão 16 – MDE 109/2019 e MDE 110/2019 – é informado que será criada
RPPN dentro do perímetro do projeto.

Esta irá abranger a totalidade da área que cons�tui a Zona de Preservação da Vida Silvestre – ZPVS e a Zona de Conservação da Vida Silvestre –
ZCVS do zoneamento da Área de Proteção Ambiental – APA da Bacia do Rio São Bartolomeu (Lei nº 5.344, de 19 de maio de 2014).

Figura 26: Poligonal da RPPN proposta para o parcelamento Quinhão 16. Fonte: MDE 109/2019 e MDE 110/2019. Fonte: Parecer Técnico 327 (32477355)

 

O Parecer Técnico SEI-GDF n.º 327/2019 - SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR (32477355) conclui que o Projeto de Urbanismo do parcelamento Quinhão
16, consubstanciado na URB 109/2019, MDE 109/2019 e NGB 109/2019, bem como na URB 110/2019, MDE 110/2019 e NGB 110/2019, atende às diretrizes e
parâmetros estabelecidos na Lei Complementar nº 803/2009 que trata do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/2009, atualizada pela Lei
Complementar nº 854/2012; às Diretrizes Urbanís�cas para a Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebas�ão – DIUR 01/2019; às Diretrizes
Urbanís�cas Específicas para o parcelamento Quinhão 16 – DIUPE 34/2016, e demais legislações urbanís�cas per�nentes, estando apto a ser subme�do à
apreciação do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano – CONPLAN. Também informa que após apreciação e deliberação por parte do Conselho serão
necessários os seguintes procedimentos antes da aprovação do projeto por Decreto Governamental:

Celebração de Termo de Compromisso para possibilitar a criação da Reserva Par�cular de Patrimônio Natural – RPPN em rito próprio;

Ajustes formais no MDE, URB e NGB.

Aprovação pelo IBRAM, do Estudo Específico da Caverna Toca da Mata da Anta.

5. CONSULTAS AOS ÓRGÃOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Foram realizadas consultas aos órgãos e concessionárias de serviços públicos do Distrito Federal para verificação quanto à possibilidade de atendimento e/ou
interferências em redes projetadas e/ou instaladas para as duas poligonais da área do parcelamento Quinhão 16, sendo:

 

5.1 CAESB

A Carta nº 26.230/2019 – EPR/DE de 24/07/2019 (SEI 31452875) encaminha o Termo de Viabilidade de Atendimento – EPR – 19/014-1 (SEI
31452875, 31452997, 31453104), no qual informa:

Com relação ao Abastecimento de Água, “...será viável o atendimento do empreendimento com sistema e abastecimento e água da Caesb
somente após o início de operação do Sistema Produtor do Lago Paranoá, ainda em fase de projeto” e complementa que “para viabilizar o atendimento anterior,
será necessário que o empreendedor opte por solução independente de abastecimento, com sistema de poços tubulares profundos”.

Quanto ao esgotamento sanitário, “Não há sistema de esgotamento sanitário implantado ou projetado para a área do empreendimento”.
Esclarece que “para viabilizar o atendimento, será necessário que o empreendedor execute toda a infraestrutura de coleta e transporte de esgotamento
sanitário”. Complementa, por fim, informando que “será necessário que o empreendedor opte por solução independente de esgotamento sanitário com a
implantação de estação de tratamento de esgoto compacta, que estará condicionada aos resultados apresentados nos estudos de depuração de corpos
receptores a serem elaborados pelo empreendedor. Esta também deverá estar em conformidade com a respec�va outorga de lançamento, devidamente
autorizada pelos órgãos competentes”.

Solução adotada para o parcelamento Quinhão 16 no MDE 109/2019 e MDE 110/2019: Abastecimento de água: “abastecimento das cinco fases
iniciais (que corresponde aos primeiros dez anos de implantação do empreendimento) por meio de poço conforme outorga da ADASA [...] A água explotada será
des�nada à estação de tratamento e armazenamento e depois distribuída por gravidade no empreendimento”.

Esgotamento sanitário: serão implantadas no parcelamento “... duas Estações de Tratamento compactas (uma na Poligonal 1 – URB – 109/2019 e
outra na Poligonal 2 – URB 110/2019) com capacidade para tratamento dos efluentes em nível terciário, cuja água resultante será des�nada, prioritariamente,
para reuso”.

 

5.2 ADASA

Despacho nº 538 de 03/08/2017 – SISGED – 9095/2017 (SEI 31452463).  Quanto ao lançamento de efluentes, é concedida a outorga prévia para o
lançamento de efluentes tratados no Ribeirão Taboca e estabelece o prazo de 2 anos para a validade da outorga, podendo ser renovada, suspensa parcial ou
totalmente, em defini�vo ou por tempo indeterminado.
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Despacho nº 640 de 29/08/2017 – SISGED – 10310/2017 (SEI 31452229).  Quanto ao abastecimento humano de água é concedida a outorga previa
para a perfuração de 6 poços tubulares para fins de abastecimento humano e estabelece o prazo de 1 ano de validade da outorga, podendo ser renovada.
Esclarece que a outorga será revogada quando houver a ligação da rede de água à medida em que es�ver sendo instalada e colocada em carga pela
Concessionária de saneamento básico.

Despacho nº 1.139 de 27/12/2017 – SISGED – 15.312/2017 (SEI 31452623). Quanto ao lançamento de águas pluviais, é concedida outorga para
lançamento de águas pluviais em 85 pontos de descarga no Ribeirão Taboca, na Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu com o prazo de validade de 3 (três)
anos.

O interessado protocolou junto à ADASA requerimentos para prorrogação de prazo da outorga de lançamento de efluentes (SEI 31865003) e da
outorga de perfuração de poços (SEI 31865129) e está aguardando manifestação da Autarquia.

Destaca-se a informação elencada no Relatório do GT do CONAM-DF: “A outorga de uso da água se refere somente às cinco primeiras fases do
empreendimento, a depender da sequência de implantação, equivalente à uma população residente es�mada de 2.057 e população flutuante de 3.162
habitantes, devendo estar claro nos estudos que se seguem, a reserva hídrica conforme etapas, vazão e prazo, observado o limite da outorga”.

 

5.3 NOVACAP

O Despacho S/N de 20/07/2016 (SEI 30054438 – Fl. 76), informa que “Baseado em dados constantes deste Arquivo Técnico de águas pluviais da
NOVACAP, informamos que existe interferência com rede pública de águas pluviais projetada...”

Como alterna�va adotada para o parcelamento Quinhão 16 no MDE 109/2019 e MDE 110/2019, foi elaborado o Projeto Básico de Drenagem do
Parcelamento que foi subme�do à apreciação da NOVACAP.

Por meio do Despacho SEI-GDF NOVACAP/PRES/DU (SEI 31455083), emi�do em 02 de agosto de 2019, a NOVACAP informou que “após análise o
Projeto (...) está de acordo com o Termo de Referência para Elaboração do Projeto de Sistema de Drenagem Pluviais (outubro de 2012) adotada a época por esta
companhia”.

 

5.4 CEB  

Conforme a Carta de viabilidade nº 028/2017 – GCAC/DC de 20/11/2017 (SEI 3657667), a CEB informou “há viabilidade de atendimento ao
parcelamento, desde que sejam atendidas condições de fornecimento a serem definidas em estudo técnico que será elaborado após formalização de pedido por
parte do interessado Laudo nº 29/2018 de 23/02/2018 (SEI 31453883)” Também informou que há interferência de rede aérea.

Como alterna�va acostada no MDE 109/2019 e MDE 110/2019: “Foram elaborados os Projetos de Rede Aérea interna de distribuição, projeto dos
alimentadores e projeto da iluminação pública. Os respec�vos projetos foram aprovados pela CEB por meio do Processo nº 2019-CEB-0448, em 27/08/2019, que
aprova a rede interna de distribuição da distribuição da rede aérea (SEI 31454009); Processo nº 2019-CEB-0331, em 03/06/2019, que aprova o projeto dos
alimentadores da rede aérea (SEI 31454154); e aprovação do Gerente de Projetos e Implantação de Iluminação da CEB, em 25/09/19, que aprova o projeto de
iluminação pública (SEI 31454280).

 

 5.5 SLU

Por meio do O�cio nº 829/2016 – DIGER/SLU de agosto de 2016 (SEI 30054438 – Fls. 71 e 72), o SLU informou que “O SLU já realiza serviços de
coleta de resíduos sólidos na região do Jardim Botânico e afirma sobre a viabilidade de atendimento ao presente parcelamento tendo em vista que ele não irá
gerar impacto significa�vo quanto a capacidade de realização de seus serviços. O gerador deverá providenciar por meios próprios recipientes necessários ao
acondicionamento dos resíduos gerados, observando as caracterís�cas dos resíduos e seus quan�ta�vos.

No Despacho nº 195 – DITEC/SLU de 12/08/2016 (SEI 30054438 – Fls. 74 e 75) consta: Para a realização con�nua das coletas domiciliar e sele�va
em vias e logradouros públicos deverá ser previsto sistema viário pavimentado e com dimensões adequadas para manobra dos caminhões compactadores. Não
permi�r a instalação de contêineres em vias e logradouros públicos. Os resíduos sólidos deverão ser armazenados dentro dos estabelecimentos geradores,
cabendo a ele a separação e armazenamento provisório do lixo gerado, e ainda cabe a ele planejar espaço para tal finalidade. Esta exigência válida para os
condomínios.

Já no Despacho nº 198 - DITEC/SLU de 15/08/2016 (SEI 30054438 – Fl. 73) é informado que o SLU atende o Setor com a coleta de resíduos
domiciliares, sendo eles encaminhados à instalação de manejo de resíduos sólidos (Núcleo Regional de Limpeza); Além de informar que o SLU está realizando
parcerias com as Administrações Regionais para implantação de Pontos de Entrega Voluntária – PEV para recebimento de até 1m³ de resíduos sólidos da
construção civil em diversas localidades do Distrito Federal.

 

5.6 DER

Por meio do O�cio nº 150/2013 – SUTRAN de 16/04/2013 (SEI 30035046 – Fls. 41 a 52), solicita que sejam enviados os projetos com o respec�vo
instrumento de análise de trânsito para devida aprovação quanto aos impactos na circulação viária devido a implantação de Polos Atra�vos de Trânsito. O
Relatório de Impacto sobre o Sistema de Tráfego – RIST do parcelamento Quinhão 16 está sendo tratado no processo 00390-00004546/2018-11. O Despacho SEI-
GDF DER-DF/DG/SUTRAN/DITRA/GEAPO de 13/09/2019 (SEI 31454875) é informado que a proposição das medidas de mi�gação do Quinhão 16 será realizada
somente em pontos e trechos específicos das rodovias distritais DF-001, DF-025, DF-027 e DF-035 e esclarece “... que [não foi] iden�ficada a necessidade de
medidas que interfiram no sistema viário interno do parcelamento”

5.7 TERRACAP

Por meio do Despacho nº 1850/2017 – NUANF da TERRACAP de 17/11/2017 (SEI 3424447) a Terracap informa que Gleba está inserida no imóvel
Taboquinha em terras não pertencentes ao patrimônio da TERRACAP.

Figura 27: Mapa de localização do empreendimento. Fonte - TERRACAP
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6. VOTO

Diante do exposto, nos termos propostos pelo Parecer Técnico SEI-GDF n.º 327/2019 - SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR (32477355) e tendo como
referência a documentação apensada aos autos dos processos 0429-004951/2015 (urbanís�co) e 00391-00012658/2017-28 (ambiental), com base nos
processos urbanís�co e de licenciamento ambiental, encaminho meu voto pela aprovação do Projeto de Urbanismo do parcelamento de solo denominado
Quinhão 16, consubstanciados pelas URB 109/19 e URB 110/19, uma vez que este projeto se compromete a atender às diretrizes e parâmetros estabelecidos no
PDOT/2009 e sua atualização, as legislações ambientais e demais legislações per�nentes ao parcelamento do solo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO 01 - CONDICIONANTES LICENCIAMENTO

1. Esta Licença Prévia atesta a viabilidade ambiental do empreendimento condicionada à disponibilidade hídrica des�nada ao abastecimento público;

2.  Esta Licença não autoriza a supressão vegetal  e nem a execução de qualquer obra na área do empreendimento;

3. Em razão do raio prévio de proteção da Caverna Toca da Mata da Anta de 250 metros, oriundo da Resolução CONAMA nº 347/2004, os lotes 4, 5 e 16
deverão ter os seus limites redefinidos para fora da área abrangida por esta faixa de proteção, além de quaisquer outros lotes localizados na mesma, de
acordo com a figura abaixo:
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4. O raio de proteção da Caverna Toca da Mata da Anta poderá ser alterado conforme prevê a legislação vigente, a par�r da realização do Estudo de
Relevância da cavidade e aprovação do mesmo pelo IBRAM;

5. Apresentar Projeto Urbanís�co (consubstanciado em Plantas URB, Memorial Descri�vo – MDE e Normas de Gabarito - NGB) etapa 1 e 2 aprovado pela
SEDUH, respeitando todas as restrições (APPs, áreas com declividade superior a 30%, o raio de preservação da cavidade Toca da Mata da Anta, Lei Distrital
6364/2019), ZEE, os ajustes elencados no Parecer Técnico 3 (11847419) e a proposta de RPPN que será criada pelo empreendimento;

6. O sistema viário do empreendimento deve respeitar a DIUR 06/2014 e a DIUPE 34/2016. Caso sejam previstas vias ou equipamentos públicos fora da
poligonal do empreendimento, devem ser apresentadas as anuências e autorizações necessárias;

7. Os projetos de infraestrutura de cada fase de implantação do empreendimento devem contemplar a totalidade das soluções de: disposi�vos de
escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar,
equipamentos públicos e vias de circulação; 

8. Apresentar Projeto Básico de Drenagem Pluvial, com anotação de responsabilidade técnica - ART, seguindo os parâmetros elencados no estudo ambiental
e da Resolução nº 09/2011 da ADASA. O projeto deverá estar aprovado pela NOVACAP, bem como deve ter a outorga de lançamento de águas pluviais
expedida pela ADASA. Destaca-se a previsão, no interior de cada lote do parcelamento, de disposi�vos que promovam o favorecimento da recarga de
aquíferos, considerando a Lei Complementar nº 929/2017.

9. Apresentar Projeto Básico de Abastecimento de Água, com anotação de responsabilidade técnica - ART, bem como as outorgas de captação de água
emi�das pela ADASA, prevendo a possibilidade de interligação à rede da CAESB, quando em operação;

10. Apresentar Projeto Básico de Esgotamento Sanitário, com anotação de responsabilidade técnica - ART, bem como as outorgas de lançamento de
efluentes emi�das pela ADASA, conforme solução apresentada no estudo ambiental,  aprovado pela CAESB e com previsão da possibilidade de interligação
à rede da CAESB, quando em operação;

11. Apresentar mapa das áreas de emprés�mo, canteiros de obra e vias de acesso;

12. Apresentar planejamento dos canteiros de obras, de maneira a especificar a logís�ca da obra, como a disposição das instalações provisórias,
armazenamento de materiais, movimentação de trabalhadores e máquinas, entre outros itens que se julgar necessários. Deve ainda, especificar:
localização das instalações sanitárias dos canteiros de obras e des�nação dos efluentes sanitários gerados; regras de manutenção das máquinas e descarte
de resíduos, nos casos que possam vir a causar algum impacto ao meio ambiente;

13. Cumprir as diretrizes elencadas no Parecer Técnico 3 (11847419), em especial:

Corrigir as sobreposições de projeções imobiliárias sobre a Zona de Conservação da Vida Silvestre da APA do Rio São Bartolomeu, pois esta zona não
permite ocupação urbana;

Re�rar o lote residencial mul�familiar 3 e a praça previstos na Zona de Preservação da Vida Silvestre da APA do Rio São Bartolomeu, uma vez que esta
zona não permite ocupação urbana;

Adotar como padrão de faixa non aedificandi 15 metros para todas as grotas secas inseridas no empreendimento;

Interditar a via de circulação, destacada na figura abaixo, devido a proximidade de uma grota seca ou inves�r em estruturas que diminuam o escoamento
de água superficial;
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14. Para cada fase de implantação do empreendimento, o interessado deverá apresentar Outorga de direito de uso de recursos hídricos, da ADASA, para
captação de água, com vazão compa�vel com a demanda hídrica dos projetos. Além disso, também deverá apresentar atualização em relação ao
atendimento da demanda hídrica es�mada para cada etapa, considerando a(s) vazão(ões) outorgada(as) e a quan�dade u�lizada;

15. Apresentar manifestação do IPHAN favorável à concessão de Licença de Instalação para o empreendimento;

16. Requerer junto ao IBRAM a Autorização de Supressão  de Vegetação (ASV), apresentando o Inventário Florestal e respec�vo Plano de Supressão de
Vegetação, considerando a área de supressão para a implantação do empreendimento, incluindo-se a infraestrutura, atentando-se para o Termo de
Referência e orientações disponíveis no site do IBRAM, bem como para o Decreto n° 39.469/2018 e legislações per�nentes;

17. Apresentar mapa detalhado com as áreas passíveis de supressão vegetal com declividade superior a 20%, casou houver;

18. Apresentar as coordenadas das espécies de interesse conservacionista passíveis de supressão e apresentar a proposta de compensação das mesmas;

19. Os compradores de cada um dos lotes deverão ser informados que cada um destes lotes está sujeito à Compensação Florestal, caso não seja firmado
Termo para toda a gleba;

20. Apresentar Programa de Recuperação das áreas verdes detalhado, contemplando metodologia das ações de preservação, recuperação e monitoramento
da vegetação na�va. Para recomposição da flora ou projeto paisagís�co do condomínio deverá ser observado a Instrução Norma�va SEI-GDF n.º 409/2018
- IBRAM/PRESI que reconhece a lista oficial de espécies exó�cas invasoras do Distrito Federal e dá outras providências;

21. Apresentar mapa do projeto de uso e ocupação do empreendimento com as Áreas de Preservação Permanentes - APPs discriminadas dentro de cada um
dos lotes;

22. Apresentar mapas de área prioritária para conservação e preservação de fauna (para cada grupo taxonômico e um mapa final considerando todos os
grupos terrestres). O mapa deverá ser construído com base nos resultados encontrados no EIA/RIMA.  Os dados brutos coletados no estudo deverão ser
disponibilizados em meio digital e planilha editável;

23. Apresentar proposta do Programa de Monitoramento de Fauna. A proposta deverá observar o que preconiza o Termo de referência da Diretoria de Fauna,
disponível no site do IBRAM. Recomenda-se que sejam realizadas, no mínimo, campanhas trimestrais com cinco dias de amostragem,  início concomitante
ao início das obras do empreendimento, e com duração de até dois anos do funcionamento com condomínio. Além disso, conforme sugerido no
diagnós�co de fauna do EIA, a proposta deverá incluir (no mínimo) os seguintes grupos taxonômicos: herpetofauna, mastofauna, ornitofauna,
entomofauna (poderá ter foco no grupo dos lepidópteras e dos insetos vetores) e macroinvertebrados aquá�cos;

24. Apresentar o programa de sanidade e o controle populacional de animais domés�cos do condomínio;

25. Apresentar estudo de viabilidade de alocação de passagens  de fauna;

26. Apresentar proposta de Programa de Monitoramento de Fauna atropelada;

27. Apresentar todos os programas previstos no volume de Prognós�co Ambiental do EIA (6390215), com ART, nos itens: 1.5.1 Programas do Meio Físico, 1.5.2
Programas do Meio Bió�co e 1.5.3 Programas do Meio Socioeconômico;

28. Apresentar planilha de cálculo de compensação ambiental oficial disponibilizada no site do IBRAM, preenchida de acordo com o método de cálculo
ins�tuído por meio da Instrução IBRAM n° 076/2010, e nos termos do disposto na Instrução IBRAM n° 075/2018, bem como, no que couber, na Instrução
IBRAM n° 001/2013;

29. Elaborar e executar Programa de Educação Ambiental, conforme a Instrução IBRAM nº 58, de 15 de março de 2013 (DODF de 19/03/2013), em
conformidade com Termo de Referência a ser expedido por este Ins�tuto que deverá ser solicitado, pelo empreendedor, à EDUC/IBRAM;

30. Apresentar anuência da Superintendência de Unidades de Conservação - SUCON quanto ao atendimento da área de proteção prevista no inciso VI, art. 13,
da Lei 5.344/2014;

31. Apresentar proposta de Programa de Monitoramento de recursos hídricos, com sugestão dos pontos a serem monitorados, que deverá ser aprovado pelo
IBRAM. O cronograma deve prever todo o período de implantação do empreendimento, sendo a primeira campanha de monitoramento realizada antes do
início das obras;

32. Apresentar Cronograma Físico Financeiro de execução das obras do empreendimento atualizado;

33. Apresentar relatório de cumprimento das condicionantes, exigências e restrições desta Licença Prévia junto ao requerimento de Licença de Instalação;

34. Os Termos de Compromisso de Compensação Florestal e Ambiental deverão ser firmados antes da concessão da Licença de Instalação;

35. As condicionantes, exigências e restrições apontadas nesta licença deverão ser cumpridas e constar no processo antes do requerimento da Licença de
Instalação;

36. Esta licença diz respeito as questões ambientais e não subs�tui outras licenças, autorizações, manifestações, relatórios ou laudos que sejam necessárias
para aprovação do empreendimento;

37. Outras condicionantes, exigências e restrições, assim como a anulação das existentes, poderão ser estabelecidas por este Ins�tuto, a qualquer tempo;

38. Toda e qualquer alteração do empreendimento deverá ser solicitada/requerida junto a este órgão.
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