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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório, denominado Plano de Execução do Programa de 
Preservação Ambiental, corresponde ao produto de número 9(nove) previsto no 
contrato 003/2008 – SO, que trata da elaboração de estudos e projetos 
preparatórios à implantação do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal 
– PTU-DF, a ser parcialmente financiado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento BID. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Execução do Programa de Preservação Ambiental foi 
elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas constantes do 
Plano de Gestão Ambiental e Social – PGAS, constante do Relatório de Avaliação 
Ambiental Estratégica – RAAE, já disponível para consulta pública na página 
eletrônica do Governo do Distrito Federal e do próprio BID. 

O documento se divide em: 

� Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental; 

� Projeto de Compensação Ambiental. 
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3 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL 

Ao longo dos anos, as práticas relacionadas à infra-estrutura de 
transportes estiveram alicerçadas estritamente, em função de parâmetros técnicos 
e sócio-econômicos. 

Desde que foram disseminados conhecimentos sobre qualidade 
ambiental, começaram a ser adotados requisitos de atendimento a padrões de 
qualidade e de preservação ambiental. 

Em função desse novo quadro de referência, também se iniciou o 
processo de avaliação dos efeitos resultantes das práticas anteriores, levando à 
constatação de que há degradação dos componentes ambientais (solo, cobertura 
vegetal, água e ar) e de ecossistemas, acumulada há anos, que demandará o 
comprometimento de recursos econômicos para sua reparação ou compensação 
(Ribeiro e Lisboa, 2000). Este é o conceito de passivo ambiental adotado neste 
trabalho.  

 

3.1 Legislação Aplicável 

A relação da legislação ambiental aplicável ao contexto da 
recuperação de passivos ambientais fundamenta-se, em âmbito mais abrangente, 
com o que estabelece a Legislação Federal: 

� A Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo VI, Art. 225, 
estabelece o Princípio de que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado; 

�  A Lei 6.938/81, regulamentada pelo Decreto 99.274/90, define a 
Política Nacional do Meio Ambiente. Em seu Art. 2º, inciso VIII, define a 
recuperação de áreas degradadas como um objetivo da Política 
Nacional do Meio Ambiente. Por seu Art. 4º, inciso VII, a Lei obriga o 
poluidor a recuperar e/ou indenizar os danos causados; 

� A Resolução Conama Nº 237/97 define, em seu artigo 3º, que a licença 
ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio 
dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório 
de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual se dará 
publicidade, garantido a realização de audiências públicas, quando 
couber, de acordo com a regulamentação. Em seus artigos 4 º,5 º e 6 º, a 
Resolução define os órgãos competentes para o licenciamento; 

� A Resolução CONAMA nº 307/02, estabelece as diretrizes, os critérios e 
os procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, 
disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos 
ambientais. 
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3.2 Objetivo 

Recuperar, por meio de execução de obras civis, os passivos ambientais 
identificados nos corredores de transporte objeto de intervenção do Programa, que 
constituam risco para a segurança viária, os usuários, os habitantes que residam nas 
proximidades ou para o assoreamento de corpos hídricos. 

 

3.3 Desenvolvimento do Projeto 

 

3.3.1  Prospecção de pendências ambientais junto ao órgão ambiental 
competente 

Em reuniões realizadas com a SEDUMA constatou-se que naquele órgão 
não havia nenhum histórico relacionado a projetos de recuperação de passivos 
ambientais e, portanto, não existiam procedimentos definidos para a abordagem 
da questão. 

Diante desta informação, optou-se por realizar vistorias sumárias nos 
corredores de transporte beneficiados pelo Programa (EPTG, ESPM, EPIG, Av. Hélio 
Prates, Av. Comercial-Samdu) para se identificar e localizar os passivos ambientais 
ali existentes, o tipo de degradação e o tamanho das áreas afetadas. 

 

3.3.2  Levantamento, Caracterização, Análise e Classificação dos Passivos 
Ambientais 

O trabalho de levantamento dos passivos existentes concentrou-se na 
faixa de domínio das vias que serão objeto de intervenção e visou identificar e 
caracterizar os efeitos ambientais adversos, de natureza física, biológica e 
antrópica, presentes e os processos que deram origem aos itens de passivo (Tinoco 
e Kraemer, 2004). Nesse sentido, foram empreendidas as seguintes etapas: 

� Inspeção das vias e processos a serem analizados; 

� Documentação fotográfica dos itens de passivo ambiental 
encontrados; 

� Identificação dos processos que deram origem aos passivos; 

� Caracterização ambiental e classificação dos passivos. 

Com o trabalho de campo constatou-se que as tipologias de passivos 
identificadas nas áreas de intervenção do Programa (encontrados na Av. 
Comercial – Samdu /Av. Central e na EPTG), estão associadas às externalidades: 

a) Geradas pela implantação do sistema viário e de áreas de expansão 
da ocupação urbana, como deficiências ou colapso dos dispositivos 
de drenagem (ocasionando desvios ou direcionamentos indesejáveis 
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do fluxo das águas pluviais e erosões às margens da rodovia) e 
retirada de solo em áreas de empréstimo; 

b) Geradas por terceiros, decorrentes de: 

� acessos que se originaram ou se desenvolveram pela evolução sócio-
econômica da região; 

� invasão de áreas de faixas de domínio e de calçadas pelas atividades 
de comércio informal. 

Assim, pode-se afirmar que todos os processos de degradação ambiental 
identificados classificam-se, quanto à sua origem, como sendo “passivos normais”, 
que, segundo Paiva (2003), são aqueles cuja previsão e mensuração seriam 
possíveis, enquanto os passivos ambientais anormais, são aqueles que não podem 
ser previstos, originários de eventos anormais como sinistros ou acidentes. A 
classificação dos passivos quanto aos aspectos administrativos (normas ambientais, 
estudos técnicos, cumprimento de legislação, efetivação de estudo e relatório de 
impacto ambiental das atividades, entre outros) evidencia que, dado o contexto 
legal vigente quando da construção das vias, não foram definidas, à época, as 
medidas de controle ambiental necessáriás para se evitarem os efeitos adversos 
previsíveis sobre o meio-ambiente. Quanto à classificação dos passivos em relação 
aos aspectos físicos, observou-se que os mesmos estão essencialmente relacionados 
a processos erosivos que, por sua vez, originaram-se a partir da ausência de 
cobertura vegetal, da compactação do solo e da destinação inadedequada de 
águas pluviais. 

Cabe ressaltar que o levantamento in loco não teve caráter exaustivo, 
mas inicial, com descrição preliminar dos passivos encontrados para embasar e 
orientar as ações necessárias para a implantação do Projeto. Tendo e vista o 
caráter dinâmico dos processos de degradação ambiental, cujo quadro se altera 
no decorrer do tempo (intensificando-se ou regenerando-se), bem como a 
variação dos custos dos insumos e recursos necessários às obras de recuperação, 
ao decorrerem maiores prazos até sua plena execução, fazem-se necessárias novas 
avaliações. 

Também é importante registrar que esses passivos e outros que venham a 
ser identificados poderão, por conveniência econômica, ser objeto de tratamento 
juntamente com a execução da intervenção (ampliação de capacidade ou 
implantação de faixa adicional ou de vias marginais) na própria via em cujas 
adjacências se encontrem. Assim, os custos do Projeto, indicados no item  2.5.5. a 
seguir, foram estimados admitindo-se a premissa de que nas áreas em que houver 
intervenções físicas, parte dos  custos de correção dos problemas (movimentação 
de terra, reestruturação do sistema de drenagem pluvial) seria incorporada aos 
custos da própria obra. 

No levantamento de campo, com emprego de GPS (Sistema de 
Posicionamento Global), foram quantificados os passivos, bem como sugeridos 
métodos para sua recuperação. 
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Também foram propostas diretrizes para a recuperação dos passivos 
ambientais identificados, com cronograma e estimativa inicial dos recursos 
financeiros, para sua execução. 

2.2.2.1 Passivos Ambientais Identificados 

a) Área 1 – Avenida Central 

 

Localização: Avenida Central/Avenida do Estádio, próxima às Avenidas 
Comercial/SAMDU sentido Ceilândia. 

Coordenadas UTM: (23L 0171602/8246843) a (23L 0171754/8246869). 

Área de passivo: 2,2 ha, aproximadamente. 

Caracterização: Acesso paralelo irregular em declive para o córrego sob a linha do 
metrô. Processo avançado de erosão em sulcos, erosão laminar e solo exposto, 
acarretando em carreamento de sedimentos e assoreamento do córrego. 

Medidas de recuperação :  

� Obstrução do acesso ao córrego; 

� Construção de sistema de coleta e adução de águas pluviais;  

� Movimentação de terra (trator de lâmina) para fechamento dos 
sulcos;  

� Calagem (1 ton/ha); 

� Adubação química de superfície com 500 kg/ha; 

� Plantio de gramínea (Brachiaria decumbens) para estabilização do 
talude. 

� Visto que houve remoção da camada superficial do solo (camada 
fértil) em alguns pontos, sugere-se a adição (importe) de uma camada 
de 20 cm de espessura de solo de superfície (com maiores teores de 
matéria orgânica), que poderá ser proveniente das próprias obras de 
melhoria das vias objeto de intervenção, onde deverá se constituir 
medida usual de controle ambiental a separação do solo de camadas 
superficiais (0 20 cm) para uso posterior, quando empregadas ações de 
escavação e movimentação de terra.  

� Para cobertura de solo com gramínea, sugere-se a espécie Brachiaria 

decumbens, dada à sua rusticidade e adaptabilidade a solos 
degradados e de baixa fertilidade e ao relativamente baixo interesse 
paisagístico do local, que não demanda ações de ajardinamento. 

Tendo em vista a proximidade de área a ser trabalhada da linha do 
metrô, não é sugerido aqui o plantio de espécies arbóreas. Deverá ser utilizado 
calcário dolomítico (PRNT 90% ou maior) aplicado mecanicamente (espalhadeira) e 
posteriormente incorporado com garde aradora a 20 cm de profundidade. 
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Foto 1: Avenida Central / Samdu 

 

 
Foto 2: Avenida Central /Samdu 
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c) Área 2 – EPTG 

 

Localização: EPTG sentido Taguatinga, próximo ao trevo da entrada de Taguatinga. 

Coordenadas UTM: (23L 0173456/8247429) a (23L 0173407 a 8247454). 

Área de passivo: 0,34ha, aproximadamente. 

Caracterização: Solo exposto, compactado, com erosão laminar e princípio de 
erosão em sulcos; deposição de entulho em alguns pontos. 

Medidas de recuperação :  

� Regularização da via de acesso aos condomínios adjacentes; 

� Remoção do entulho e destinação a local apropriado; 

� Descompactação de solo por subsolagem a 40 cm de profundidade  ; 

� Adubação em covas (100g/ cova de NPK 4-14-8). O adubo deverá ser 
posicionado no fundo da cova, ligeiramente misturado ao solo para 
evitar danos às raízes das mudas, sendo aplicado manualmente. 
Adicionalmente, deverá ser feita a adubação de superfície para um mais 
rápido estabelecimento da gramínea, com aplicação mecanizada de 
500 kg/ha de NPK formulação 4-14-8; 

� Calagem (1 ton/ha). Considerando que as espécies utilizadas são 
tolerantes à acidez natural dos solos da região, a prática da calagem 
não visa à elevação significativa de pH e saturação por bases, mas 
apenas elevar os níveis de cálcio e magnésio no solo, sendo 
recomendada a dosagem de 1 tonelada de calcário dolomítico (PRNT 
90% ou maior) por hectare, aplicada mecanicamente (espalhadeira) e 
posteriormente incorporada com garde aradora a 20 cm de 
profundidade. 

� Plantio de arbóreas (Anexo I) em um espaçamento de 5m x5m, 
seguindo padrões de arborização urbana, totalizando 400 árvores por 
hectare, ou conforme planejamento paisagístico que venha a ser 
elaborado para o local. As covas serão abertas por coveador florestal 
tratorizado (“broca”) e terão as dimensões de 40 cm de profundidade e 
30 cm de largura. 

� Cobertura vegetal com grama batatais (Paspalum notatum), 
considerando ser esta uma área de maior interesse paisagístico, dada 
sua proximidade ao trevo da entrada de Taguatinga. 
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Foto 3: EPTG 

 

 

Foto 4: EPTG 
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d) Área 3 EPTG 

 

Localização: EPTG sentido Plano Piloto. 

Coordenadas UTM: (23L 0175955/8248226) a (23L 0176360/8248493). 

Área de passivo: Aproximadamente 1,4ha. 

Caracterização: Processo avançado de erosão em sulco; 

Medidas de recuperação : 

�  Movimentação de terra para fechamento dos sulcos (trator de 
lâmina); 

� Construção de sistema de coleta e adução de águas pluviais, com 
reforma das bacias de infiltração; 

� Adubação de superfície (500 kg/ha de 4-14-8) e em covas (100g/cova 
de 4-14-8); 

� Calagem (1 ton/ha); 

�  Plantio de grama batatais (Paspalum notatum); 

� Plantio de espécies arbóreas em espaçamento 5 m x 5 m(Anexo I). 

As covas serão abertas por coveador florestal tratorizado (“broca”) e 
terão as dimensões de 40 cm de profundidade e 30 cm de largura. O adubo 
deverá ser posicionado no fundo da cova, ligeiramente misturado ao solo para 
evitar danos às raízes das mudas, sendo aplicado manualmente. A adubação de 
superfície envolverá aplicação mecanizada do adubo. O calcário dolomítico será 
aplicado mecanicamente (espalhadeira) e posteriormente incorporado com garde 
aradora a 20 cm de profundidade. 
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Foto 5: EPTG 

 

Foto 6: EPTG 
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e) Área 4 EPTG 

 

Localização: EPTG sentido Taguatinga. 

Coordenadas UTM: (23L 0180818/8249682) a (23L 0180141/8249624). 

Área de passivo: 2,1ha, aproximadamente. 

Caracterização: Área de empréstimo, apresentando remoção da camada 
superficial do solo. Solo exposto, compactado e com erosão laminar. 

 Medidas  de recuperação:  

� Descompactação do solo por subsolagem a 40 cm de profundidade;  

� Adubação (500 kg/ha e 100g/cova); 

� Calagem (1 ton/ha)); 

� Plantio de grama batatais (Paspalum notatum); 

� Plantio de espécies arbóreas em um espaçamento de 5m x 5m, 
seguindo padrões de arborização urbana ou conforme planejamento 
paisagístico que venha a ser elaborado para o local; 

Nos pontos onde se observa a não ocorrência de vegetação adventícia, 
recomenda-se o importe e adição de uma camada de 15 cm de solo de superfície, 
oriundo das obras na rodovia (separação do solo de 0 a 20 cm nas operações de 
escavação ou movimentação de terra). 

As covas serão abertas por coveador florestal tratorizado (“broca”) e 
terão as dimensões de 40 cm de profundidade e 30 cm de largura. O adubo 
deverá ser posicionado no fundo da cova, ligeiramente misturado ao solo para 
evitar danos às raízes das mudas, sendo aplicado manualmente. A adubação de 
superfície envolverá aplicação mecanizada (espalhadeira) do adubo. O calcário 
dolomítico será aplicado mecanicamente e posteriormente incorporado com 
garde aradora a 20 cm de profundidade. 
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Foto 7: EPTG 
 

 

Foto 8: EPTG 
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f) Área 5 EPTG 

 

Localização: EPTG sentido Plano Piloto – Taguatinga. 

Coordenadas UTM: (23 L 0179399/8249790) a (23 L 0178609/8249504). 

Área de passivo: 2,5ha, aproximadamente;. 

Caracterização: Área de empréstimo, com morrostestemunha. Solo exposto, 
compactado, com erosão laminar. Acessos e construções irregulares à margem da 
rodovia.  

Medidas de recuperação :  

� Descompactação do solo por subsolagem a 40 cm de profundidade;  

� Regularização e pavimentação dos acessos laterais à rodovia;  

� Adubação de superfície (500 kg/ ha de 4-14-8) e em covas (100g/cova 
de 4-14-8); 

� Calagem (1 ton/ha); 

� Plantio de grama batatais (Paspalum notatum) e espécies arbóreas 
(Anexo I) em um espaçamento de 5m x 5m, seguindo padrões de 
arborização urbana ou conforme planejamento paisagístico que venha 
a ser elaborado para o local.. 

Nos pontos onde não se observa o surgimento de vegetação adventícia 
devido à ausência da camada superficial do solo (camada fértil), recomenda-se a 
adição de 15 cm de solo de superfície. 

As covas serão abertas por coveador florestal tratorizado (“broca”) e 
terão as dimensões de 40 cm de profundidade e 30 cm de largura. O adubo 
deverá ser posicionado no fundo da cova, ligeiramente misturado ao solo para 
evitar danos às raízes das mudas, sendo aplicado manualmente. A adubação de 
superfície envolverá aplicação mecanizada do adubo. O calcário dolomítico será 
aplicado mecanicamente (espalhadeira) e posteriormente incorporado com garde 
aradora a 20 cm de profundidade. 
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Foto 9: EPTG 

 

Foto 10: EPTG 
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g) Área 6 EPTG 

 

Localização: EPTG sentido Plano Piloto – Taguatinga. 

Coordenadas UTM: (22L 0819007/8248493) a (22L 0818706/8248307). 

Área de passivo: 1,2ha, aproximadamente. 

Caracterização: Solo exposto, compactado, com erosão laminar e processos de 
erosão em sulco. Acessos laterais irregulares à margem da rodovia. Colapso do 
sistema de adução de águas pluviais. 

Medidas de recuperação: 

� Regularização e pavimentação dos acessos laterais; 

� Movimentação de terra para fechamento dos sulcos (trator de lâmina) 

� Reconstrução de sistema de coleta e adução de águas pluviais; 

� Descompactação do solo por subsolagem a 40 cm de profundidade  ;  

� Adubação (500 kg/ha e 100g/cova de 4-14-8)  

� Calagem (1 ton/ha); 

�  Plantio de grama batatais (Paspalum notatum) e espécies arbóreas 
em um espaçamento de 5m x 5m, seguindo padrões de arborização 
urbana ou conforme planejamento paisagístico que venha a ser 
elaborado para o local. 

As covas serão abertas por coveador florestal tratorizado (“broca”) e 
terão as dimensões de 40 cm de profundidade e 30 cm de largura. O adubo 
deverá ser posicionado no fundo da cova, ligeiramente misturado ao solo para 
evitar danos às raízes das mudas, sendo aplicado manualmente. A adubação de 
superfície envolverá aplicação mecanizada do adubo. O calcário dolomítico será 
aplicado mecanicamente (espalhadeira) e posteriormente incorporado com garde 
aradora a 20 cm de profundidade. 
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Foto 11: EPTG 

 

 
Foto 12: EPTG 
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h) Área 7 EPTG 

 

Localização: EPTG sentido Plano Piloto – Taguatinga. 

Coordenadas UTM: (22L 0817173/8247622) a (22L 0816764/8247540). 

Área de passivo: 1,4ha, aproximadamente. 

Caracterização: solo exposto, compactado, com erosão laminar. Acessos laterais 
irregulares à margem da rodovia. 

Medidas de recuperação : 

� Regularização e pavimentação dos acessos laterais;  

� Descompactação do solo por subsolagem a 40 cm de profundidade;  

� Adubação (500 kg/ha e 100g / cova de 4-14-8) 

� Calagem (1 ton/ha); 

� Plantio de grama batatais (Paspalum notatum); 

� Plantio de espécies arbóreas em um espaçamento de 5m x 5m, 
seguindo padrões de arborização urbana ou conforme planejamento 
paisagístico que venha a ser elaborado para o local. 

As covas serão abertas por coveador florestal tratorizado (“broca”) e 
terão as dimensões de 40 cm de profundidade e 30 cm de largura. O adubo 
deverá ser posicionado no fundo da cova, ligeiramente misturado ao solo para 
evitar danos às raízes das mudas, sendo aplicado manualmente. A adubação de 
superfície envolverá aplicação mecanizada do adubo. O calcário dolomítico será 
aplicado mecanicamente (espalhadeira) e posteriormente incorporado com garde 
aradora a 20 cm de profundidade. 
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Foto 13: EPTG 

 

 
Foto 14: EPTG 
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3.4 Etapas do Plano de Ação para Recuperação dos Passivos Ambientais 

O Projeto foi concebido para ser executado em oito etapas: 

� Levantamento de informações; 

� Levantamento final de passivos ambientais; 

� Definição da estratégia de recuperação dos passivos identificados; 

� Elaboração dos Termos de Referência para Recuperação dos Passivos 
Ambientais; 

� Licitação das obras civis; 

� Realização das obras civis; 

� Monitoramento das obras de recuperação dos passivos ambientais; 

� Elaboração de Relatório Final. 

3.4.1 Etapa 1 – Levantamento de informações 

. Em particular deve-se atentar para o cronograma de obras, com vistas 
a priorizar as áreas de intervenção do Programa para identificação e avaliação 
definitiva dos passivos ambientais existentes. 

Compõe-se das seguintes tarefas: 

� Análise do Relatório da Avaliação Ambiental Estratégica; 

� Entendimento e avaliação das recomendações constantes da 
Licença Prévia do Programa; 

� Análise do cronograma geral de implantação do Programa; 

� Revisão e atualização do cronograma do Projeto. 

3.4.2 Etapa 2 Levantamento final de passivos ambientais 

Conforme descrito no item 2.4.2. o levantamento dos passivos realizado 
para fundamentar este trabalho não se propôs aprofundar no nível que permitisse, 
na seqüência, elaborar os projetos executivos para sua recuperação. Esta 
estratégia apoiou-se no fato de que não havia ainda, de forma consolidada e 
aprovada, os projetos executivos de expansão da capacidade das vias em que 
serão realizadas as intervenções do Programa, os quais, por si próprios, já poderiam 
corrigir parte dos passivos existentes – já que associados todos a processos erosivos. 

Por isto, nesta etapa serão realizadas novas vistorias de campo das quais 
deverá resultar, pelo menos: 

� Caracterização ambiental dos itens de passivo e de seus processos 
causadores; 

� Documentação fotográfica dos itens de passivo encontrados; 
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� Identificação dos processos de transformação ambiental que deram 
origem aos itens de passivo identificados. 

Assim, esta etapa está distribuída nas seguintes tarefas: 

a) Identificar e caracterizar passivos das Avenidas Comercial, SAMDU e 
Hélio Prates; 

b) Identificar e caracterizar passivos da EPTG; 

c) Identificar e caracterizar passivos da ESPM e EPIG; 

3.4.3 Etapa 3 Definição da estratégia de recuperação dos passivos 
identificados 

 Nesta etapa serão executadas as seguintes tarefas: 

� Definir passivos a serem recuperados juntamente com as intervenções 
viárias, os quais deverão ser claramente indicados nos Termos de 
Referência das obras civis, aspecto que será registrado em ata das 
reuniões que vierem a ser realizadas a respeito; 

� Hierarquizar os passivos não incluídos nas obras civis das intervenções 
viárias. Deverá trazer a seleção dos passivos para recuperação, em 
ordem decrescente, que venham a constituir risco para a segurança 
viária, os usuários, os habitantes que residam nas proximidades do evento 
ou para o assoreamento de corpos hídricos; 

� Definir os passivos cuja relevância justifique sua recuperação; 

� Identificar no cronograma geral das obras do Programa os tempos 
adequados para tratamentos dos passivos definidos; 

� Avaliar, ouvido o órgão licenciador responsável, a necessidade de 
obtenção de licença ambiental específica para a recuperação de 
passivo ambiental não contemplado no projeto executivo da 
intervenção viária. 

3.4.4 Etapa 4 Elaboração dos Termos de Referência para Recuperação dos 
Passivos Ambientais 

Esta etapa  compreende as tarefas a seguir: 

� Elaboração de Termos de Referência. As ações a serem licitadas 
deverão estar determinadas no Termo de Referência buscando a 
solução definitiva para os problemas encontrados, com o menor custo 
possível e com o cronograma de obras levando em consideração 
também os períodos de chuva; 

� Refinamento do orçamento das ações propostas. Deve ser realizado 
paralelamente à elaboração dos Termos de Referência, contemplando 
recursos humanos, técnicos e logísticos necessários, assim como eventuais 
serviços de terceiros. Deverão ser levantados 3 (três) orçamentos para 
cada obra. 

3.4.5 Etapa 5 Licitação das obras civis 
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Prevê-se nove meses para a plena realização desta etapa. 

3.4.6 Etapa 6 Realização das obras civis 

O cronograma de realização das obras de recuperação dos passivos 
ambientais deverá ser conciliado com o cronograma de execução das obras civis 
do Programa, atentando-se para o período de intervenção em cada uma das vias 
que margeiam os passivos identificados. 

Desta forma evitar-se-á que a sua execução seja comprometida 
posteriormente ou que venha a comprometer as áreas já recuperadas após a 
realização das obras do Programa. 

3.4.7 Etapa 7 Monitoramento das obras de recuperação dos passivos 
ambientais 

Esta etapa será realizada acompanhando a execução das obras de 
recuperação dos passivos. Especial atenção deverá ser dispensada ao rigoroso 
cumprimento das recomendações contidas nas licenças de implantação das 
obras, inclusive as de recuperação dos próprios passivos ambientais quando 
existentes. 

3.4.8 Etapa 8 Elaboração de Relatório Final 

Nesta etapa será elaborado o Relatório Final do Projeto, que deverá 
conter, no mínimo, um resumo das ações realizadas, a metodologia adotada e 
proposição de ações de monitoramento das áreas recuperadas. 

3.5 Perfil da equipe 

Neste projeto prevê-se a alocação de profissional de nível superior, com 
formação nas áreas de engenharia civil, engenharia agronômica ou engenharia 
florestal, especialista em Meio Ambiente, com pelo menos 5 anos de experiência, 
sendo imprescindível experiência na elaboração ou acompanhamento de projetos 
executivos de recuperação de passivos ambientais (ou recuperação de áreas 
degradadas). 

3.6 Cronograma 

O cronograma a seguir mostra um resumo das etapas do Plano de Ação 
para Recuperação dos Passivos Ambientais. No Anexo 1é apresentado o 
cronograma detalhado. 

Note-se que as datas constantes no cronograma são meramente 
indicativas e devem ser conciliadas com o cronograma geral de implantação do 
Programa. 



Id Nome da tarefa Duração

0 Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental 255 dias

1 1 Levantamento de informações 5 dias

6 2 Levantamento final de passivos ambientais 7 dias

9 3 Definição da estratégia de recuperação dos passivos identificados 18 dias

15 4 Elaboração dos Termos de Referência para Recuperação dos Passivos Ambientais 22 dias

18 5 Licitação das obras civis 9 meses

19 6 Realização das obras civis 30 dias

22 7 Monitoramento das obras de recuperação dos passivos ambientais 30 dias

23 8 Elaboração de Relatório Final 40 hrs

9 meses

30 dias

40 hrs

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Ano 2 Ano 3

Tarefa

Andamento

Etapa

Resumo

Tarefa acumulada

Etapa acumulada

Andamento acumulado

Divisão

Tarefas externas

Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Prazo final

PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental
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3.7 Responsabilidade institucional 

O Projeto deverá ser conduzido pela UGP, ouvida, sempre que 
necessário, a SEDUMA. 

 

3.8 Custos para Recuperação dos Passivos 

O custo total do Projeto é de R$ 105.730,71, conforme detalhado a seguir: 

a)  Profissional sênior, especialista em meio ambiente: R$ 29.437,24, a um 
custo de R$ 56,35 a hora, de acordo com as seguintes estimativas 
para cada atividade detalhadas na Tabela I: 

b) Material de escritório para as atividades de Elaboração de Termos de 
Referência e Relatório Final no valor de R$ 400,00. 

c) Execução de obras de recuperação de passivo ambiental: R$ 
75.893,47 distribuídos conforme descrevem as Tabelas 1 e 2 : 

Tabela 1: Operações para recuperação dos passivos identificados  
 

Item 
Operações 

Unidade Quantidade 
Hora/máquina – implemento 

/ha 2 Calagem (Aplicação, Incorporação - 
gradagem) 

ha 11,14 
Hora/máquina – implemento 

/ha 1 Adubação em Superfície 
ha 11,14 

Dia/homem/ha 0,15 Marcação de Covas ( 5x5) 
ha 8,94 

Hora/máquina – implemento 
/ha 2,5 Coveamento Mecanizado (5x5) 
ha 8,94 

Dia/homem/ha 0,2 Adubação em covas (5x5) 
ha 8,94 

Dia/homem/ha 0,6 Plantio de esp. Arbóreas 
ha 8,94 

Dia/homem/ha 30 Plantio de Grama  
ha 8,94 

Dia/homem/ha 0,5 Semeadura de Brachiaria 
ha 2,2 

Hora/máquina – implemento 
/ha 2,5 Subsolagem (subsolador de 3 hastes) 
ha 7,54 
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Tabela 2: Insumos para recuperação dos passivos identificados nos corredores de transporte 
objeto de intervenção pelo Programa de Transporte Urbano PTU 

Item 
Insumos 

Unidade Quantidade 
Ton/ha 1 Calcário 

ha 11,14 
Kg/ha 500 Adubo NPK superfície (4-14-8) 

ha 11,14 
Kg/ha 40 Adubo NBK covas ( 4-14-8) 

ha 8,94 
Ud/ha 400 Mudas de espécies arbóreas (5x5) 

ha 8,94 
M²/ha 2000 Grama ( paspalum notatum) 

ha 8,94 
Kg/ha 5 Sementes de Brachiaria 

ha 2,2 

* A metragem de grama batatais por hectare foi estimada para o sistema de 
plantio com repicagem do material, adotando-se a premissa de que 1 m2 de 
grama (tapete) rende 5 m2 de plantio em estolões. 

As tabelas a seguir, trazem o detalhamento das operações 
separadamente para as áreas 1 (Avenida Central próximo à Av. Samdu – 
Taguatinga), 2 a 7 (EPTG). 

Tabela 3: operações para recuperação do passivo identificado na área 1 (Avenida Central 
próximo à Av. Samdu – Taguatinga) 

O p e ra ç õ e s Q ua n t. 1 U nid a d e  1 Va lo r  
un itá rio  R $

Q ua nt. 2 U n id a d e  2

C a la g e m  
(a p lic a ç ã o e
in co rp o ra ç ã o -
g ra d a g e m )

2 H o ra / m á q u ina -
im p le m e n to/h a

60,00 2 , 2 h a

A d ub a çã o e m
s up e rf íc ie

1 H o ra / m á q u ina -
im p le m e n to/h a

60,00 2 , 2 h a

S e m e a d u ra d e
B ra ch ia r ia

0 ,5 D ia /ho m em /ha 30,00 2 , 2 h a

T O TAL  
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Tabela 4: insumos para recuperação do passivo identificado na área 1 (Avenida Central 
próximo à Av. Samdu – Taguatinga) 

I nsu mo s Q uan t. 1 U nida de  1 Valo r 
un itá rio  R $

Q ua nt. 2 U n id ade  2

C alc ário 1 to n/h a 30,00 2,2 h a

A dubo N PK
s upe rfíc ie (4-14-
8)

500 k g/ha 1,55 2,2 h a

S e me nte s de
B ra ch iar ia

5 k g/ha 5,50 2,2 h a

T OTAL  
 

Tabela 5: operações para recuperação dos passivos identificados nas áreas 2 a 7 (EPTG) 
O p e raç õ e s Q ua n t. 1 U nida d e  1 Va l or  

un itá r io  R$
Q u a nt.  2 Un ida de  2

C a lag e m  
(a p lic aç ão e
in co rp o ra ç ã o -
g rad a g e m )

2 H o ra / m á q uina-
im p le m e n to/h a

60 ,00 8 , 94 ha

A dub a çã o e m
s upe rf íc ie

1 H o ra / m á q uina-
im p le m e n to/h a

60 ,00 8 , 94 ha

M arc aç ã o d e
c o va s  (5x 5)

0 ,15 D ia/ho m em /ha 30 ,00 8 , 94 ha

C o ve a m e n to 
m e c anizad o (5
x 5)

2 ,5 H o ra / m á q uina-
im p le m e n to/h a

60 ,00 8 , 94 ha

A dub a çã o e m
c o va s  (5x 5)

0 ,2 D ia/ho m em /ha 30 ,00 8 , 94 ha

P la n tio de e sp .
A rb óre a s  (5x5)

0 ,6 D ia/ho m em /ha 30 ,00 8 , 94 ha

P la n tio d e
g ram a 
(P asp a lum  

n o ta t um )

30 D ia/ho m em /ha 30 ,00 8 , 94 ha

S ub s o lag e m  
(s ubs o la d o r d e
3  ha s te s)

2 ,5 H o ra /m á qu in a-
im p le m e n to/h a

100 ,00 7 , 54 ha

T OTAL  
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Tabela 6: insumos para recuperação dos passivos identificados nas áreas 4 a 9 (EPTG) 
I nsu mos Q uan t. 1 U nida de  1 Valo r 

un itá rio  R $
Q ua nt. 2 U n id ade  2

C alc ário 1 ton/h a 30,00 8,94 h a

A dubo N PK
s upe rfíc ie (4-14-
8)

500 k g/ha 1,55 8,94 h a

A dubo NP K (4-
14-8)  c o vas 5x5

40 k g/ha 1,55 8,94 h a

M ud as de
e s pé cie s 
a rb óre as  5x5

400 U d/h a 1,50 8,94 h a

G ram a 
(P asp alum  

n otat um )

2.000 m
2
/h a* 2,65 8,94 h a

T OTAL  
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4 PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

Caracterizadas por aumento de capacidade – através de alargamento 
e acréscimo de vias marginais – e por melhorias operacionais que privilegiam o 
transporte coletivo, como é o caso da implantação de corredores exclusivos em 
faixas existentes, as intervenções do Programa estão contidas, na sua grande 
maioria, nas faixas de domínio das vias. 

Ainda assim, a legislação ambiental vigente exige medidas de 
compensação ambiental e/ou de preservação ambiental, uma vez que: 

� as obras na EPTG implicarão em intervenção em áreas de preservação 
permanente na transposição de cursos d’água; 

� ainda que de baixo impacto, diversas obras implicarão em supressão 
vegetal; 

� a intervenção na EPTG tangenciará a Reserva Ecológica do Guará; 

4.1 Legislação Aplicável 

A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, instituiu a Política Nacional do Meio 
Ambiente, a qual traz o princípio da responsabilidade objetiva ambiental (Art. 14, § 
1º). Um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente é a avaliação de 
impactos ambientais (inciso III, Artigo 9º). O Artigo 10º estabelece que dependerão 
de prévio licenciamento “a construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 
efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes sob qualquer forma, 
de causar degradação ambiental...” 

Em 1988, a Constituição Federal incumbiu ao Poder Público “exigir, na 
forma da lei, para instalação de obra ou de atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade” (Art. 225, § 1º, IV).Em 1997, o CONAMA 
revisou os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental através 
da Resolução 237/97, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento 
como instrumento de gestão ambiental. 

A Resolução CONAMA 001/86 consagrou o Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) como o principal documento de Avaliação de Impactos de empreendimentos 
sujeitos ao licenciamento, determinando que o EIA deve fazer a “definição das 
medidas mitigadoras dos impactos negativos” (Art. 6º, III). Contudo, alguns impactos 
não são possíveis de serem mitigados, entre eles a supressão de vegetação 
inevitável para instalação de um empreendimento e a alteração de áreas 
representativas do patrimônio cultural, histórico e arqueológico. Neste caso, a única 
alternativa possível é a compensação destas perdas. 

A Compensação Ambiental é um mecanismo financeiro de 
compensação pelos efeitos de impactos não mitigáveis ocorridos quando da 
implantação de empreendimentos, e identificados no processo de licenciamento 
ambiental. 
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Com o advento da Lei 9.985, de 18/07/2000, que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC-, a compensação 
passou a ser obrigatória para empreendimentos causadores de significativo 
impacto ambiental, obrigando o empreendedor a apoiar a implantação e 
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral (Art. 36). 
Mais recentemente, em 22 de agosto de 2002, o Decreto n.º 4.340 veio 
regulamentar vários artigos da Lei 9.985, entre eles o artigo específico sobre 
compensação ambiental. Este Decreto determina em seu Capítulo VIII os principais 
fundamentos da compensação ambiental: 

� O órgão ambiental licenciador fixará a compensação a partir do grau 
de impacto; 

�  O grau de impacto deverá ser determinado a partir dos estudos 
ambientais realizados quando do processo de licenciamento, 
considerando-se os impactos negativos, não mitigáveis e passíveis de 
riscos que possam comprometer a qualidade de vida de uma região ou 
causar danos aos recursos naturais; 

�  Os percentuais deverão ser fixados, gradualmente, a partir de meio 
por cento dos custos totais previstos para a implantação do 
empreendimento. 

Com o objetivo de esclarecer os aspectos conceituais da compensação 
ambiental, o Decreto n.º 4.340, de 22 de agosto de 2002, foi alterado pelo Decreto 
nº. 5.566/05, trazendo a sguinte redação: 

"Da compensação por significativo impacto ambiental 

Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata 
o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o órgão ambiental licenciador estabelecerá o 
grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo 
relatório EIA/RIMA realizados quando do processo de licenciamento ambiental, 
sendo considerados os impactos negativos e não mitigáveis aos recursos 
ambientais. Parágrafo único. Os percentuais serão fixados, gradualmente, a partir 
de meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do 
empreendimento, considerando-se a amplitude dos impactos gerados, conforme 
estabelecido no caput. 

 Art. 32.  Será instituída no âmbito dos órgãos licenciadores câmaras de 
compensação ambiental, compostas por representantes do órgão, com a 
finalidade de analisar e propor a aplicação da compensação ambiental, para a 
aprovação da autoridade competente, de acordo com os estudos ambientais 
realizados e percentuais definidos. 

Art. 33.  A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que 
trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, nas unidades de conservação, existentes ou 
a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade: 

 I regularização fundiária e demarcação das terras; 
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 II elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 

 III aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 
monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de 
amortecimento; 

IV desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade 
de conservação; e 

 V desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade 
de conservação e área de amortecimento.  

Art. 34.  Os empreendimentos implantados antes da edição deste Decreto 
e em operação sem as respectivas licenças ambientais deverão requerer, no prazo 
de doze meses a partir da publicação deste Decreto, a regularização junto ao 
órgão ambiental competente mediante licença de operação corretiva ou 
retificadora(...)." 

No âmbito distrital, a compensação por supressão de vegetação deverá 
também atender ao Decreto nº 14.783 de 17 de junho de 1993, que define 
procedimentos de retirada e replantio de árvores (exóticas, nativas e tombadas ou 
imunes ao corte) no Distrito Federal, que assim traz: 

“Art. 1 ° - Estão tombadas como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal as 
seguintes espécies arbóreo-arbustivas: copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.), 
sucupira-branca (Pterodon pubescens Benth), pequi (Caryocar brasiliense Camb), 
cogaita (Eugenia dysenterica DC), buriti (Mauritia flexuosa L.f.), gomeira (vochysia 
thyrshoidea Polh), pau-doce (Vochysia tucanorum Mart.), aroeira (astromium 
urundeuva (Fr.All), Engl.) embiriçu (Pseudobombax longiflorum (Mart.,et Zucc.) a. 
Rob), perobas (Aspidosperma spp.), jacarandás (Dálbergia spp.) e ipês (Tabebuia 
spp.). 

Parágrafo único - Patrimônio Ecológico consiste na reunião de espécies tombadas 
imunes ao corte em áreas urbanas, ficando a Secretaria do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia SEMATEC - responsável por autorizar as exceções para 
execução de obras, planos, atividades ou projetos de relevante interesse social ou 
de utilidade pública. 

Art. 2° - Ficam ainda imunes ao corte os espécimens arbóreo-arbustivo que 
apresentam as seguintes características: 

I - as espécies lenhosas nativas ou exóticas raras, porta-sementes; 

II - as espécies lenhosas de expressão histórica, excepcional beleza o raridade; 

III - todas as espécies lenhosas em terreno cuja declividade seja superior a 20%; 
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IV - todas as espécies lenhosas localizadas em áreas de preservação permanente, 
de reserva ecólogica e de instabilidade geomorfológica sujeitas à erosão. 

Parágrafo único - Os espécimens contemplados no presente artigo só poderão 
sofrer remanejamento em situação de excepcional interesse público, com 
autorização prévia da SEMATEC. 

Art. 3° - O corte, a erradicação, o transplantio e a poda de espécies arbóreo-
arbustivas situadas em zona urbana ou de extensão urbana, em área pública ou 
privada, não incluídas no disposto dos arts. 1° e 2° do presente instrumento, só 
poderão ser executados mediante autorização concedida: 

I - pela NOVACAP na Região Administrativa I; 

II -pelas Administrações Regionais, ouvida a NOVACAP, nas demais Regiões 
Administrativas.” 

Com relação específica à supressão de espécimens arbóreos nativos, 
imunes ao corte e exóticos, o Decreto nº 14.783/93 foi alterado pelo Decreto nº 
23.510, de 31 de dezembro de 2002, que assim dispõe: 

“Art.1º .Os parágrafos 2º e 3º, do artigo 8º, do Decreto nº 14.783, de 17 de 
junho de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: 

§ 2º. A erradicação de espécimen nativo ou de um espécimen exótico, acarretará 
ao seu responsável, a obrigatoriedade do plantio de 30 (trinta) e 10 (dez) mudas, 
respectivamente, de espécies nativas, podendo essa quantidade, a critério da 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ser reduzida em até 50% 
(cinqüenta por cento), atendidas as seguintes condições: 

I – a redução será autorizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
mediante compensação; 

II – a compensação de que trata o Inciso I, será revertida em benefício do meio 
ambiente, dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplos e das Unidades de 
Conservação do Distrito Federal na forma de prestação de serviço, doação de 
equipamento e/ou execução de obras através de acordo escrito; 

III – a contrapartida será prestada em valores que se igualem ao custo total do 
plantio das mudas não compensadas considerando para tal, a aquisição das 
mudas, a abertura das covas, adubação e acompanhamento até 02 (dois) anos 
depois do plantio; 

IV – 03 (três) orçamentos do plantio das mudas praticadas por empresas 
especializadas e legalmente constituídas no Distrito Federal serão submetidos à 
apreciação e aprovação da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e, 



 
 

Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

36 

somente depois de definido seu valor, será firmado acordo escrito para efetivar a 
compensação na forma prevista no inciso II.” 

A Resolução CONAMA nº 371, de 5 de abril de 2006, que estabelece 
diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e 
controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental. 
Considerando que as obras de melhoria a serem realizadas na EPTG tangenciarão a 
Reserva Ecológica do Guará, cabe observar o disposto no Art. 9º, inciso I, no qual a 
Resolução estabelece que: “existindo uma ou mais unidades de conservação ou 
zonas de amortecimento afetadas diretamente pelo empreendimento ou atividade 
a ser licenciada, independentemente do grupo a que pertençam, deverão estas 
ser beneficiárias com recursos da compensação ambiental, considerando, entre 
outros, os critérios de proximidade, dimensão, vulnerabilidade e infra-estrutura 
existente;” 

 Assim, deverá ser elaborado um plano de compensação pelo órgão 
ambiental, a ser submetido ao Conselho da unidade de conservação que receberá 
a compensação. No Plano deverão estar definidos os objetivos e ações a serem 
desenvolvidas com vistas a cumprir a compensação ambiental pelo dano causado. 

4.2 Compensação por supressão vegetal e por impactos sobre as áreas de 
preservação permanente 

Na compensação por supressão vegetal há necessidade de se distinguir 
duas situações: 

� A supressão que ocorre dentro da faixa de domínio, necessária para a 
implantação direta das intervenções previstas no Programa – essa será 
objeto do projeto de compensação; 

� A supressão que ocorre em áreas de apoio às obras (canteiros, jazidas, 
etc). Neste caso, a responsabilidade será das empresas construtoras, as 
quais deverão observar as recomendações contidas nos Planos de 
Controle Ambiental que vierem a ser aprovados para cada obra 
individualmente. 

Em 2007, por ocasião da elaboração do Relatório de Controle Ambiental 
(RCA) solicitado para o empreendimento, foi realizado um inventário florístico com o 
objetivo de quantificar o número de indivíduos arbóreos existentes passíveis de 
supressão nas vias EPTG, ESPM e EPIG. 

O trabalho foi realizado utilizando a metodologia do censo, na qual 
todos os indivíduos arbóreos com diâmetro da base a 30 cm do solo – Db (cerrado 
sentido restrito) ou diâmetro à altura do peito – DAP (mata de galeria e 
reflorestamentos) superior a 5 cm, existentes na área de influência direta (AID – 65 
metros a partir do eixo central) do empreendimento, foram identificados e 
contabilizados. 

A caracterização sumária da vegetação da área feita pelo referido 
estudo traz que “... a área possui em sua maioria árvores plantadas na arborização 
urbana, sendo, em parte, plantas exóticas ao bioma Cerrado, e, na sua maioria, 
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nativas desse ambiente. Além disso, são encontrados fragmentos de vegetação 
nativa remanescente, sendo estes pertencentes às fisionomias cerrado sentido 
restrito e mata de galeria.” 

  

As espécies encontradas na AID em cada rodovia foram classificadas de 
acordo com suas densidades e são apresentadas nas tabelas 1 (EPIG), 2 (ESPM) e 3 
(EPTG) a seguir. As tabelas abaixo representam os fragmentos correspondentes às 
matas dos córregos Guará e Vicente Pires respectivamente, que fazem parte da 
EPTG. 

 

Tabela 7: Espécie, Dens. E = nº de indivíduos existentes na margem esquerda, Dens. C = nº de 
indivíduos existentes no canteiro central Dens. D = nº de indivíduos existentes na margem 

direita D. abs. = nº total de indivíduos na AID para a EPIG. Espécies exóticas em verde. 
 

Espécie Dens. E Dens. C Dens. D Dens. Abs 

Acacia farnesiana  7 377 240 624 

Aegiphila lhotskiana  4   1 5 

Annona crassiflora  1   4 5 

Areca triandra      4 4 

Artocarpus heterophyllus  1   3 4 

Aspidosperma cylindrocarpon * 13     13 

Aspidosperma macrocarpon  * 1     1 

Aspidosperma subincanum *     7 7 

Bauhinia sp. 3   5 8 

Blepharocalyx salicifolius  4   5 9 

Boungainvillea glabra    32 16 48 

Bowdichia virgilioides  3   4 7 

Caesalpinia echinata Lam.     3 3 

Caliandra sp   9   9 

Caryocar brasiliense  * 6   7 13 

Cassia sp.     1   

Ceiba speciosa  2   4 6 

Citrus limonia  5   1 6 

Colubrina glandulosa      44 44 

Cupressus sempervirens      3 3 

Dalbergia miscolobium  * 14   37 51 

Delonix regia  1   4 5 
Dimorphandra mollis  1     1 

Duranta repens  1 38   39 

Emmotum nitens  1   9 10 

Enterolobium gummiferum  1   2 3 
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Espécie Dens. E Dens. C Dens. D Dens. Abs 

Eriotheca pubescens     3 3 

Eucalyptus sp. 129   25 154 

Eucalyptus sp. 2   3     

Eugenia dysenterica  *       0 

Euphorbia pucherrima    55   55 

Ficus sp.     13 13 

Grevillea banksii  37 30   67 

Guapira noxia      2 2 

Hymenaea courbaril      1 1 

Hymenaea stigonocarpa  1     1 

Inga edulis      1 1 

Kielmeyera coriacea  1     1 

Kielmeyera speciosa 1     1 

Leguminosae indeterminada 1     7 7 

Leucaena leucocephala  4 3 26 33 

Machaerium acutifolium   1   2 3 

Machaerium opacum  1   1 2 

Mangifera indica  8   1 9 

Maprounea guianensis      3 3 

Monstera deliciosa      3 3 

Morus nigra      1 1 

Myrsine guianensis      1 1 

Nerium olander    80   80 

Ochroma pyramidale    17 11 28 

Ouratea hexasperma  2     2 

Peltophorum dubium     13 13 

Persea americana  2     2 

Pinus sp.  1     1 

Piptadenia gonoacantha  1     1 

Plathymenia reticulata  3   4 7 

Plenckia populnea      1 1 

Plumeria alba      2 2 

Pterodon pubescens * 2 1 34 37 

Qualea grandiflora  3   7 10 
Qualea multiflora  1     1 

Qualea parviflora  1   3 4 

Roystonea oleracea      2 2 

Schizolobium parahyba 2 61 6 69 

Sclerolobium paniculatum      2 2 

Strychnos pseudoquina      3 3 
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Espécie Dens. E Dens. C Dens. D Dens. Abs 

Styrax ferrugineus      1 1 

Syagrus flexuosa     6 6 

Syagrus sp.   10   10 

Syagrus sp. 3   30 33 

Tabebuia aurea * 3     3 

Tabebuia impetiginosa  * 12   22 34 

Tabebuia sp. * 1     1 

Tapirira guianensis      4 4 

Tecoma stans  21 147 36 204 

Terminalia catappa  2     2 

Terminalia fagifolia  2   1 3 

Trema micrantha     1 1 

Vernonia sp.   1   1 

Vochysia thyrsoidea  * 1   7 8 

TOTAL 315 864 690 1865 

 

Tabela 8 - Espécie, Dens. E = nº de indivíduos existentes na margem esquerda, Dens. C = nº 
de indivíduos existentes no canteiro central Dens. D = nº de indivíduos existentes na margem 

direita D. abs. = nº total de indivíduos na AID para a ESPM. Espécies exóticas em verde. 
 

Espécie Dens. E Dens. C Dens. D Dens. Abs 

Adenanthera pavonina  9 8   17 

Aegiphila lhotskiana  5     5 

Anadenanthera colubrina  18     18 

Annona crassiflora  1   3 4 

Aspidosperma macrocarpon  * 1     1 

Blepharocalyx salicifolius  6   9 15 

Bowdichia virgilioides 1   2 3 

Byrsonima coccolobifolia  1   1 2 

Caesalpinia ferrea  8     8 

Caryocar brasiliense  * 8   11 19 

Casearia sylvestris  2     2 

Ceiba speciosa  46 157 65 268 

Clitoria arborea Hoffm 7   2 9 

Copaifera langsdorffii  * 3   51 54 

Couepia grandiflora  1     1 

Dalbergia miscolobium  * 34   22 56 
Dimorphandra mollis  1     1 

Eriotheca pubescens      2 2 

Eucalyptus sp. 2     2 
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Espécie Dens. E Dens. C Dens. D Dens. Abs 

Grevillea banksii    2   2 

Guapira noxia  2   2 4 

Hymenaea stigonocarpa  1     1 

Kielmeyera coriacea  1   1 2 

Leguminosae indeterminada 1 ESPM   4 1 5 

Leguminosae indeterminada 2 ESPM 15     15 

Leguminosae indeterminada 3 ESPM     1 1 

Leguminosae indeterminada 4 ESPM     2 2 

Leucaena leucocephala  2 1 1 4 

Machaerium opacum  4 3 5 12 

Mangifera indica  1     1 

Maprounea guianensis  3     3 

Miconia ferruginata  1   4 5 

Mimosa sp. 1     1 

Myracrodruon urundeuva  * 3   41 44 

Pachira aquatica  11   4 15 

Peltophorum dubium  41 1 23 65 

Plenckia populnea  1   3 4 

Plumeria alba  1   2 3 

Pouteria ramiflora      3 3 

Pouteria torta  2     2 

Pterodon pubescens * 8   4 12 

Qualea grandiflora  13   15 28 

Qualea parviflora  9 7 1 17 

Roystonea oleracea   2   2 4 

Sclerolobium paniculatum      2 2 

Solanum lycocarpum      2 2 

Spathodea campanulata    1   1 

Strychnos pseudoquina      1 1 

Stryphnodendron adstringens  2     2 

Syagrus flexuosa  14     14 

Syagrus sp. 1     1 

Syzygium jambolana  49     49 

Tabebuia CF pentaphila 9     9 

Tabebuia impetiginosa  * 35 6   41 

Tabebuia serratifolia  *     1 1 

Tabebuia sp. * 1   1 2 3 

Tabebuia sp. * 2 1 1   2 

Tabebuia sp. * 3   2   2 

Tapirira guianensis  51     51 



 
 

Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

41 

Espécie Dens. E Dens. C Dens. D Dens. Abs 

Tecoma stans    8   8 

Terminalia argentea  5     5 

Tibouchina candolleana  8     8 

Vochysia rufa      1 1 

Vochysia thyrsoidea  *     2 2 
TOTAL 

451 202 294 947 

 
 

Tabela 9 - Espécie, Dens. E = nº de indivíduos existentes na margem esquerda, Dens. C = nº 
de indivíduos existentes no canteiro central Dens. D = nº de indivíduos existentes na margem 

direita D. abs. = nº total de indivíduos na AID para a EPTG. Espécies exóticas em verde. 
 

Espécie Dens. E Dens. C Dens. D Dens. Abs 

Acacia farnesiana       65 65 

Acosmium dasycarpum      14 14 

Acrocomia aculeata     2 2 28 32 

Adenanthera pavonina  2 5 39 46 

Aegiphila lhotskiana  1   10 11 

Agonandra brasiliensis      1 1 

Alamanda cathartica    13   13 

Alchornea iricurana      7 7 

Amburana cearensis        2   2 

Anacardium occidentale    7 1 8 

Anadenanthera colubrina  17 23 52 92 

Andira paniculata      3   

Annona crassiflora  2 1 15 18 

Araucaria angustifolia   1   1 2 

Artocarpus heterophyllus  1   0 1 

Aspidosperma cylindrocarpon   * 3     3 

Aspidosperma macrocarpon  * 1   2 3 

Aspidosperma tomentosum  *     11 11 

Astronium fraxinifolium      2 2 

Bauhinia sp. 15 1 24 40 

Boungainvillea glabra  36 157 8 201 

Bowdichia virgilioides      3 3 

Brosimum gaudichaudii      3 3 

Byrsonima coccolobifolia      1 1 

Byrsonima pachyphylla      1 1 

Caesalpinia echinata      5 5 

Caesalpinia ferrea  3   4 7 
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Espécie Dens. E Dens. C Dens. D Dens. Abs 

Caesalpinia peltophoroides    145 29 174 

Caliandra sp   4   4 

Cariniana estrellensis      9 9 

Caryocar brasiliense  * 5   13 18 

Caryota mitis  11   2 13 

Casearia sylvestris      8 8 

Cecropia pachystachia      9 9 

Cedrela odorata  3     3 

Ceiba speciosa   52 14 45 111 

Celtis sp. 4     4 

Citrus limonia       4 4 

Clitoria arborea  3 1 1 5 

Cocos nucifera  6   1 7 

Connarus suberosus  1   20 21 

Couepia grandiflora      2   

Cybistax antisyphilitica      1 1 

Dalbergia miscolobium  * 34   3 37 

Delonix regia   8 6 32 46 

Diospyros burchellii  1   4 5 

Duranta repens    67 2 69 

Enterolobium gummiferum  2   16 18 

Eriotheca pubescens 4   23 27 

Erythroxylum deciduum      1 1 

Erythroxylum suberosum  4   14 18 

Erythroxylum tortuosum      3 3 

Espécie indeterminada 1   8   8 

Eucalyptus sp. 1019 312 1844 3175 

Eugenia dysenterica  *     2 2 

Euphorbia pucherrima    11 43 1 55 

Ficus sp. 76   78 154 

Genipa americana      17 17 

Guapira noxia   3   1 4 

Guazuma ulmifolia      7 7 

Hancornia speciosa  1     1 

Heteropterys byrsonimifolia      15 15 

Hibiscus rosa-sinensis    39 3 42 

Hymenaea courbaril  2     2 

Hymenaea stigonocarpa 2   1 3 

Inga edulis  22     22 

Inga laurina  23 175 9 207 
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Espécie Dens. E Dens. C Dens. D Dens. Abs 

Jacaranda cuspidifolia   1 2 3 

Kielmeyera coriacea      38 38 

Kielmeyera speciosa      4 4 

Lafoensia pacari      4 4 

Leguminosae indeterminada 1     28 28 

Leguminosae indeterminada 2   1 1 2 

Leguminosae indeterminada 3   22   22 

Leucaena leucocephala    1     1 

Machaerium opacum  10   29 39 

Mangifera indica  58 15 13 86 

Melia azedarach    5   5 

Michelia champaca  9 12 118 139 

Morus nigra  6     6 

Myracrodruon urundeuva   *   8   8 

Nerium olander  4 23 3 30 

Ochroma pyramidale  44   17 61 

Ouratea hexasperma 5   22 27 

Pachira aquatica    250 8 258 

Palicourea rigida      1 1 

Peltophorum dubium  25 217 31 273 

Persea americana  1   1 2 

Pinus sp.  39   1 40 

Piper amplum      12 12 

Piptadenia gonoacantha  9 1   10 

Piptocarpha rotundifolia      17 17 

Pisidium guajava  6 2 1 9 

Plathymenia reticulata      2 2 

Plenckia populnea      4 4 

Pouteria ramiflora   1   6 7 

Pouteria torta   1   6 7 

Pseudobombax longiflorum      3 3 

Pseudobombax tomentosum    17   17 

Psidium myrsinoides       8 8 

Psidium pohlianum      2 2 

Pterodon pubescens   * 10     10 

Pterogyne nitens    10   10 

Qualea dichotoma      3 3 

Qualea grandiflora  7   61 68 
Qualea multiflora  1     1 

Qualea parviflora      6 6 
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Espécie Dens. E Dens. C Dens. D Dens. Abs 

Roupala montana      1 1 

Roystonea oleracea    17   34 51 

Salacia crassifolia      2 2 

Salix sp.     3 3 

Sapindus saponaria  7 250   257 

Schefflera macrocarpa     12   1 13 

Schinus molle  2     2 

Schizolobium parahyba    6 3 9 

Senna sp. 1     1 

Solanum lycocarpum      5 5 

Spathodea campanulata 2   25 27 

Stryphnodendron adstringens  3   25 28 

Syagrus flexuosa   1   6 7 

Syagrus sp. 26     26 

Syagrus sp. 4   64 68 

Syagrus sp.  70     70 

Syzygium jambolana  22 9   31 

Tabebuia aurea  *   8 4 12 

Tabebuia chrysotricha  *     1 1 

Tabebuia impetiginosa   * 16 149   165 

Tabebuia ochracea   * 1   5 6 

Tabebuia roseo-alba   *   1 33 34 

Tabebuia serratifolia   *   6 3 9 

Tabebuia sp. *     1 1 

Tapirira guianensis    1 14 15 

Tecoma stans  35   18 53 

Terminalia argentea      1 1 

Terminalia catappa    6 1 7 

Tibouchina candolleana  5   24 29 

Tocoyena formosa      1 1 

Vernonia discolor        0 

Vernonia sp.     13 13 

Virola sebifera  1     1 
Vochysia elliptica       4 4 

Vochysia thyrsoidea  *     1 1 
Zeyheria digitalis      1   
TOTAL 

1843 2045 3266 7148 
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Tabela 10 - Espécie, Dens. abs. = nº total de indivíduos na AID, Dens. E = nº de indivíduos 
existentes na margem esquerda, Dens. D = nº de indivíduos existentes na margem direita do 

córrego do Guará. Espécies exóticas destacadas em verde. 
 

Espécie Dens. Abs Dens. E Dens. D 

Acacia farnesiana  0    

Alchornea iricurana  39 39  

Bauhinia rufa  1 1  

Calophyllum brasiliense  31 31  

Cassia sp 3 3  

Cecropia pachystachia  9 9  

Cestrum sp 3 3  

Clusia sp. 8 7 1

Coccoloba sp. 1 1  

Colubrina glandulosa  2 2  

Croton urucurana  25 25  

Delonix regia   11 11  

Dendropanax cuneatum  3 3  

Erythrina speciosa  44 44  

Erythroxylum daphnites  1 1  

Euterpe edulis  1 1  

Ficus sp. 4 4  

Hyeronima alchorneoides 1 1  

Ilex conocarpa  2  2

Lauraceae indeterminada 1 1  

Leguminosae indeterminada 5 1 1  

Leucaena leucocephala  5 1 4

Ludwigia elegans  1  1

Mangifera indica  9 9  

Maytenus sp. 72 72  

Meliaceae indeterminada 4 4  

Myrsine coriacea  33 32 1

Myrsine ferruginea 1  1

Myrtaceae indeterminada 2 5 5  

Myrtaceae indeterminada 3 26 15 11

Myrtaceae indeterminada 4 22 22  

Persea sp. 2 2  

Piper sp. 294 294  

Piptadenia gonoacantha  4 4  

Pisidium guajava  14 14  

Protium heptaphyllum  7 7  
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Espécie Dens. Abs Dens. E Dens. D 

Sapindus saponaria  1 1  

Sapium petiolare  3 3  

Schizolobium parahyba  2 2  

Symplocos rhamnifolia  1 1  

Syzygium jambolana  4 4  

Tabebuia sp. * 5 5  

Talauma ovata   199 188 11

Tapirira guianensis  75 63 12

Tapirira obtusa 1 1  

Tibouchina candolleana   3  3

Virola sebifera  1 1  

Virola sp. 1 1  
Xylopia emarginata  180 142 38
TOTAL 

1166 1081 85

•  * Espécies tombadas pelo Decreto 14.738/93 que regulamenta o corte de 
espécies arbóreas de cerrado no DF. 

Tabela 11 - Espécie, Dens. abs. = nº total de indivíduos na AID, Dens. E = nº de indivíduos 
existentes na margem esquerda, Dens. D = nº de indivíduos existentes na margem direita no 

fragmento da mata do córrego Vicente Pires. Espécies exóticas destacadas em verde 
Espécie Dens. Abs Dens. E Dens. D 

Alchornea iricurana  8 3 5

Calophyllum brasiliense  114 80 34

Calyptranthes sp. 3 3  

Cecropia pachystachia  9  9

Cecropia pachystachia  10 10  

Chrysophyllum gonocarpum  2 2  

Clusia sp. 3 3  

Coccoloba sp. 1  1

Croton urucurana  75 35 40

Dendropanax cuneatum  28 25 3

Dicksonia sellowiana  3 3  
Dimorphandra mollis  1 1  

Espécie indeterminada 1 6  6

Eucalyptus sp 1  1

Euterpe edulis  40 40  

Ficus sp. 3 3  

Guarea guidonia 2 2  

Guarea Kunthiana  1 1  

Guazuma ulmifolia  2 2  

Hedyosmum brasiliense    1  1
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Espécie Dens. Abs Dens. E Dens. D 

Hyeronima alchorneoides   10 10  

Inga cylindrica   4 3 1

Inga edulis  3 3  

Leucaena leucocephala 4  4

Machaerium hirtum  2 2  

Maprounea guianensis    1 1  

Mauritia flexuosa  4  4

Meliaceae indeterminada 1  1

Michelia champaca  1  1

Miconia cuspidata  6 6  

Miconia elegans  3  3

Miconia nervosa  6 6  

Myrsine umbellata  1 1  

Myrtaceae indeterminada 1  1 1  

Myrtaceae indeterminada 2 40 1 39

Myrtaceae indeterminada 5 6  6

Myrtaceae indeterminada 6 5  5

Myrtaceae indeterminada 7 1  1

Ocotea pomaderroides  3 3  

Persea fusca  4 4  

Piper amplum  17 12 5

Pisidium guajava  2 2  

Protium heptaphyllum  21 21  

Pseudolmedia laevigata  2 2  

Rhaminidium elaeocarpum  3 3  

Richeria grandis  2 2  

Sapium glandulatum   1 1  

Sorocea bonplandii  1 1  

Symplocos rhamnifolia  2  2

Syzygium jambolana  1 1  

Tabebuia serratifolia   * 1 1  

Tabebuia sp. * 4 4  

Talauma ovata  35  35

Tapirira guianensis  212 120 92

Tibouchina candolleana  36 10 26

Virola sebifera  7 6 1

Virola sp. 7  7
Xylopia emarginata  86 9 77

TOTAL 859 449 410
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•  * Espécies tombadas pelo Decreto 14.738/93 que regulamenta o corte de espécies 
arbóreas de cerrado no DF. 

 

O inventário definiu como áreas passíveis de supressão de vegetação os 
seguintes segmentos das rodovias objeto de intervenção do Programa: 

� Para a ESPM e EPIG foi estimada uma intervenção de 
aproximadamente 10 metros de largura para cada lado nos trechos das 
vias e para o interior do canteiro central; 

� Para a EPTG, conforme especificidades do Projeto Executivo, foi 
calculada a supressão nas margens da rodovia (faixas marginais) e no 
seu canteiro central (faixas centrais e obras civis de arte). 

� Na APP do Guará, o Projeto executivo prevê a construção de uma 
galeria para destino das águas pluviais. Para tanto se estimou uma 
supressão nesta APP, beirando a rodovia, de 15 m² para cada lado. 

A tabela 6 traz o resultado da estimativa de supressão de vegetação para as 
referidas áreas. 
 

Tabela 12 - Resultado do inventário para a supressão. 
 

Local Densidade Estimativa supressão 

  canteiro central 
 

margens 

EPIG 1865 191 
 

304 

ESPM 947 36 
 

11 

EPTG 7148 360 
 

2354 

APP Guará 1166 0 
 

35 

APP Vicente Pires 859 0 
 

0 

TOTAL 11985 587 
 

2704 

 

A supressão de vegetação deverá ser monitorada na fase de 
implantação das obras por profissional de engenharia florestal, especialista em 
taxonomia, ou botânico, para determinação de quantos espécimes, dentre os 
efetivamente suprimidos nas obras, serão exóticos,  nativos ou tombados, devendo 
atender, em qualquer caso, ao Decreto nº 14.783 de 1993 que define 
procedimentos de retirada e replantio de árvores  no Distrito Federal. 

Até o presente, não se dispõe de levantamento florístico da vegetação 
passível de supressão nas Avenidas Hélio Prates e Comercial – Samdu, devendo este 
ser realizado por ocasião da elaboração do EIA/RIMA para o licenciamento do 
Programa. 
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4.3 Compensação por Interferência em Unidade de Conservação 

A obra mais significativa, em termos de Interferência em Unidade de 
Conservação, está relacionada ao alargamento da EPTG, em função da 
proximidade com a Reserva Ecológica do Guará e com o Parque Ecológico do 
Guará (Parque Ezechias Heringer). 

Assim, o Programa deverá atender à  Resolução CONAMA nº. 371/06, à 
Lei nº. 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC e ao respectivo Decreto nº. 4.340/2002, as quais prevêem compensação, por 
danos ambientais, causados por empreendimento de relevante impacto ambiental, 
com recursos não inferiores a 0,5% do valor da obra (no caso, o alargamento da 
EPTG, no trecho de interferência localizado na microbacia do Córrego do Guará, 
entorno imediato da Reserva Ecológica do Guará). 

Esses recursos devem ser aplicados em atividades de apoio à 
implantação e/ou manutenção de unidades de conservação já existentes, 
prioritariamente daquelas afetadas diretamente pelo empreendimeno e das 
incluídas no grupo de proteção integral pelo Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação. 

Os objetivos de aplicação dos recursos são: 

a) Contribuir para a preservação de áreas remanescentes do Cerrado, 
já definidas e existentes em bases legais; 

b) Contribuir para a proteção de espécies da fauna e da flora 
ameaçadas, raras ou em vias de extinção; 

c) Contribuir para a manutenção da diversidade genética; 

d) Proporcionar novas áreas para o desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental e pesquisas pela comunidade científica. 

 

4.4 Objetivo geral do Projeto 

Compensar impactos ambientais inevitáveis durante a implantação das 
obras previstas, com fundamento na legislação ambiental e nos requisitos do BID 
para implantação de projetos. 

 

4.5 Desenvolvimento do Projeto 

De acordo com a legislação brasileira vigente, a compensação 
ambiental a ser promovida por um empreendimento de relevante impacto 
ambiental – como é o caso do PTU – deve resultar de recomendações do órgão 
licenciador e negociações subseqüentes com o empreendedor, observado o nível 
mínimo definido para compensação por intervenção em área de preservação 
permanente e interferência em unidades de proteção integral. 
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Assim, a exata definição do nível de compensação e das unidades de 
conservação beneficiadas e, ainda, as ações a serem executadas, somente 
poderão ser fixadas após os resultados do EIA/RIMA que será elaborado para o 
licenciamento do Programa. 

Todavia, para tornar possível uma indicação inicial das medidas 
compensatórias, foram mantidos entendimentos preliminares com o órgão 
licenciador e gestor das unidades de conservação, dos quais resultaram as 
seguintes ações compensatórias prioritárias1: 

a) Revegetação de um trecho aproximado de 15 km de Área de 
Preservação Permanente de forma a reconstituir importante Corredor 
Ecológico, conectando a Reserva Ecológica do Guará ao Parque 
Ecológico e Vivencial Riacho Fundo. Tal revegetação se iniciaria na 
nascente do córrego do Guará, localizado dentro da Reserva 
Ecológica do Guará, e acompanharia todo o curso d’água, 
passando por dentro do Parque Ezechias Heringer, do Parque 
Pioneiros (Candangolândia), do Parque Recreativo do Núcleo 
Bandeirante, continuando após o limite desta unidade de 
conservação até adentrar no Parque Ecológico e Vivencial Riacho 
Fundo; 

b) Obras Civis no Parque Ecológico Lago do Cortado: reforma dos cinco 
(5) galpões existentes no Parque. 

Caso hajam recursos suficientes, também seriam realizadas as seguintes 
ações: 

a) Parque Ecológico Lago do Cortado: implantação de parque infantil e 
sistema integrado de musculação (Circuito Inteligente); 

b) Parque Ecológico Saburo Onoyama: Revitalização da área de uso 
múltiplo; 

c) Parque Ecológico Boca da Mata: 

� Aceiro; 

� Implantação de ciclovia ao redor do Parque; 

� Revegetação de áreas degradadas; 

� Construção da sede administrativa. 

d) Parque Metropolitano de Taguatinga: 

�  Cercamento com postes de concreto e 8 arames lisos de aço; 

� Implantação de ciclovia; 

� Edificação de área de lazer (praça de alimentação, parque infantil, 
sistema integrado de musculação Circuito Inteligente); 

                                            
1 Vale registrar que tais entendimentos poderão ser alterados por ocasião do licenciamento ambiental – a partir de 
negociações entre o órgão licenciador e o Coordenador Executivo do Programa, mas constituem uma referência, por ora, para 
se estimar os custos e recursos necessários para sua implantação. 
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� Edificação da sede do Destacamento de Polícia Ambiental. 

e) Área de Relevante Interesse Ecológico JK: Revegetação das áreas 
degradadas; 

Considerando-se estes aspectos, o Projeto de Compensação Ambiental 
foi concebido para ser executado em 4 etapas: 

� Etapa 1 Levantamento de informações; 

� Etapa 2 Negociação da compensação ambiental; 

� Etapa 3 Execução das obras de compensação ambiental; 

� Etapa 4 Elaboração do Relatório de Execução do Projeto. 

4.5.1 Etapa 1 Levantamento de informações 

Esta etapa compreende basicamente atividades de entendimento do 
projeto, especialmente as condicionantes do licenciamento ambiental e a revisão 
do próprio cronograma do projeto, visando adequá-lo às reais circunstâncias então 
vigentes. 

Contempla as seguintes atividades: 

a) Recebimento e análise do RAAE; 

b) Recebimento e análise das condicionantes do licenciamento 
ambiental do Programa; 

c) Recebimento e análise do cronograma geral de implantação do 
Programa; 

d) Revisão do cronograma do Projeto. 

4.5.2 Etapa 2 Negociação da compensação ambiental 

Nesta etapa será desenvolvido o processo definitivo de negociação do 
volume de recursos a ser alocado pelo Programa nas ações de compensação 
ambiental. 

Envolve as seguintes atividades: 

a) Receber e analisar o EIA/RIMA e RCA que fundamentou o cálculo da 
compensação ambiental; 

b) Receber e analisar informações do órgão gestor sobre o volume de 
recursos para a compensação ambiental. De acordo com a 
legislação vigente, o valor a ser aplicado em projetos de 
compensação ambiental deve ser de no mínimo 0,5% do custo do 
empreendimento, no caso o PTU. Entretanto, dada a amplitude do 
Programa é de se esperar que o valor afinal estabelecido tome como 
referência o custo das obras da EPTG e no trecho que envolve a 
microbacia do Córrego Guará; 

c) Analisar a proposta de recursos a serem destinados à compensação 
por supressão ambiental formulada pela SEDUMA (órgão licenciador); 
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d)  Caso a Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental do Programa 
identifique argumentos que possam ser apresentados ao órgão 
licenciador, iniciar negociações com vistas a adequar o volume de 
recursos proposto ao percentual orçado para a execução do trecho 
da obra a que se refere a compensação; 

e) Aprovar os recursos da compensação ambiental, conforme 
negociação com o órgão licenciador; 

f) Formalização do Termo de Compromisso elaborado pelo órgão 
licenciador. 

4.5.3  Etapa 3 Execução das obras de compensação ambiental 

Por envolver a execução de obras, esta etapa exige que sejam 
primeiramente concebidos os projetos básicos e, após, executadas as obras 
respectivas. 

Envolve as seguintes atividades: 

a) Projeto básico da compensação por supressão vegetal e 
interferência em área de preservação permanente: 

� Elaboração dos Termos de Referência; 

� Licitação; 

� Recebimento do projeto básico do corredor ecológico. 

b) Execução das obras de compensação por supressão vegetal e 
interferência em área de preservação permanente 

� Elaboração dos Termos de Referência; 

� Licitação; 

� Execução da obra de reconstituição do corredor ecológico ligando a 
Reserva Ecológica do Guará ao Parque Ecológico e Vivencial Riacho 
Fundo; 

� Reforma dos Galpões do Parque Ecológico Lago do Cortado; 

� Termo de recebimento das obras. No recebimento das obras é firmado 
o Termo de Doação, o qual, juntamente com cópia das notas fiscais de 
realização do Projeto, é encaminhado à SEDUMA para providências de 
registro patrimonial. 

4.5.4 Etapa 4 Elaboração do Relatório de Execução do Projeto 

Esta etapa cuida de avaliar a efetividade do Projeto. 

 

 

4.6  Equipe 
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Atuarão neste projeto o Coordenador do Sistema de Gestão Ambiental, 
um Especialista Ambiental, responsável pela supervisão de obras, e um Assessor 
Sênior. Os dois primeiros já foram qualificados no Capítulo 2, e este último deverá 
apresentar o seguinte perfil: Engenheiro, Arquiteto ou Biólogo, com experiência na 
elaboração de estudos e projetos de compensação ambiental e, ainda, 
conhecimentos da legislação ambiental e de processos de planejamento e 
controle. 

4.7 Cronograma 
O cronograma a seguir mostra um resumo das etapas do Plano de Ação 

para Compensação Ambiental. No Anexo 2 é apresentado o cronograma 
detalhado. 

Note-se que as datas constantes no cronograma são meramente 
indicativas e devem ser conciliadas com o cronograma geral de implantação do 
Programa. 

 

4.8  Responsabilidade Institucional 
As atividades de compensação ambiental serão executadas por 

empresa contratada pela UGP, em articulação com a SEDUMA, e deverão ocorrer 
em paralelo com a execução das obras. 



Id Nome da tarefa Duração

0 Projeto de Compensação Ambiental 358 dias

1 1 Levantamento de informações 9 dias

2 1.1 Receber e analisar o RAAE 5 dias

3 1.2 Receber e analisar as condicionantes do licenciamento ambiental do Programa 2 dias

4 1.3 Receber e analisar o cronograma geral de implantação do Programa 2 dias

5 1.4 Revisão do crongorama do projeto 2 dias

6 2 Negociação da compensação ambiental 19 dias

7 2.1 Com o órgão gestor das unidades de conservação ambiental 19 dias

13 3 Execução das obras de compensação ambiental 320 dias

14 3.1 Projeto básico da compensação por supressão vegetal e interferência em área de
preservação permanente

70 dias

18 3.2 Execução das obras de compensação por supressão vegetal e interferência em área de
preservação permanente

250 dias

24 4 Elaboração do Relatório de Execução do Projeto 10 dias

5 dias

2 dias

2 dias

2 dias

10 dias

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
 1 Ano 2 Ano 3

Tarefa

Andamento

Etapa

Resumo

Tarefa acumulada

Etapa acumulada

Andamento acumulado

Divisão

Tarefas externas

Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Prazo final

PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Projeto de Compensação Ambiental - Anexo 2
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4.9  Custos 
Este projeto está orçado em R$ 406.128,00, exclusive custos relacionados 

ao Coordenador do Sistema de Gestão Ambiental e ao Especialista Ambiental, os 
quais estão previstos no componente de gestão da implantação do Programa. 

Este montante está assim distribuído: 

a) Assessor Sênior: R$ 16.128,00; 

b) Obras de compensação ambiental: R$ 406.000,00, que serão 
despendidos da seguinte forma: 

 Revegetação florestal: R$ 210.000,00, na reconstituição de corredor 
ecológico; 

 Reforma de galpões: R$ 130.000,00, em unidades de conservação; 

 Projeto Básico das Ações acima: R$ 50.000,00. 

A meta é aplicar, até o final do Programa, 100% dos recursos definidos 
pelo plano de compensação ambiental, no âmbito do licenciamento ambiental. 

4.10 Referências 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível 

em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm 

Decreto n.º 4.340 de 22 de agosto de 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/2002/D4340.htm 

Decreto nº. 5.566 de 26 de outubro de 2005. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5566.htm 

Decreto nº 14.783 de 17 de junho de 1993. Disponível em: 
www.tc.df.gov.br/silegisdocs/distrital/gdf/decretos/1998/dec-1993-14783-500.htm 

Decreto nº 23.510, de 31 de dezembro de 2002. Disponível em: 
sileg.sga.df.gov.br/sileg/legislacao/distrital/Decretos/Decretos%202002/dec_23510_0
2.htm 

LEI n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: 
www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&te
xto=  

Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm 

Resolução CONAMA 001, de 23 de janeiro de 1986. Disponível em 
www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html 

Resolução CONAMA n.º 237 de 19 de novembro de 1997. Disponível em: 
www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.htm 

Resolução CONAMA nº 371, de 5 de abril de 2006. Disponível em 
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=493 
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5 CUSTO DE EXECUÇÃO DO PLANO  

Composição de custo  

ATIVIDADE CUSTO (em R$) 

PLANO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 511.858,71 

Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental 105.730,71 

Projeto de Compensação Ambiental 406.128,00 

 



 

 

6 ANEXOS 

6.1 ANEXO 1 – Cronograma – Projeto de Recuperação do 
Passivo Ambiental 



Id Nome da tarefa Duração

0 Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental 255 dias

1 1 Levantamento de informações 5 dias

2 1.1 Receber o Relatório da Avaliação Ambiental Estratégica 0 dias

3 1.2 Receber recomendações constantes da Licença Prévia do Programa 0 dias

4 1.3 Receber cronograma de implantação do Programa 0 dias

5 1.4 Rever e atualizar este cronograma 5 dias

6 2 Levantamento final de passivos ambientais 7 dias

7 2.1 Identificar e caracterizar passivos das Avenidas Central, Comercial - SAMDU e Hélio Prates 2 dias

8 2.2 Identificar e caracterizar passivos da EPTG 5 dias

9 3 Definição da estratégia de recuperação dos passivos identificados 18 dias

10 3.1 Definir passivos a serem recuperados juntamente com as intervenções viárias 1 dia

11 3.2 Hierarquizar os passivos não incluídos nas obras civis das intervenções viárias 2 dias

12 3.3 Definir os passivos cuja relevância justifique sua recuperação 1 dia

13 3.4 Identificar no cronograma geral das obras do Programa os tempos adequados para
tratamentos dos passivos definidos

2 dias

14 3.5 Avaliar a necessidade de obtenção de licença ambiental para a recuperação do passivo 1 dia

15 4 Elaboração dos Termos de Referência para Recuperação dos Passivos Ambientais 22 dias

16 4.1 Elaboração de Termos de Referência 10 dias

17 4.2 Orçamento das ações propostas 2 dias

18 5 Licitação das obras civis 9 meses

19 6 Realização das obras civis 30 dias

20 6.1 Área 1 - Avenida Central /Comercial Samdu 15 dias

21 6.2 Áreas 2 a 7 - EPTG 30 dias

22 7 Monitoramento das obras de recuperação dos passivos ambientais 30 dias

23 8 Elaboração de Relatório Final 40 hrs

0 dias

0 dias

0 dias

5 dias

2 dias

5 dias

1 dia

2 dias

1 dia

2 dias

1 dia

10 dias

2 dias

9 meses

15 dias

30 dias

30 dias

40 hrs

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14
Ano 2 Ano 3

Tarefa

Andamento

Etapa

Resumo

Tarefa acumulada

Etapa acumulada

Andamento acumulado

Divisão

Tarefas externas

Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Prazo final
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Id Nome da tarefa Custo Duração

0 Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental R$ 105.730,71 255 dias

1 Levantamento de informações R$ 2.254,00 5 dias
2 Receber o Relatório da Avaliação Ambiental Estratégica R$ 0,00 0 dias

Engenheiro Sênior R$ 0,00
3 Receber recomendações constantes da Licença Prévia do Programa R$ 0,00 0 dias

Engenheiro Sênior R$ 0,00
4 Receber cronograma de implantação do Programa R$ 0,00 0 dias

Engenheiro Sênior R$ 0,00
5 Rever e atualizar este cronograma R$ 2.254,00 5 dias

Engenheiro Sênior R$ 2.254,00
6 Levantamento final de passivos ambientais R$ 3.155,60 7 dias
7 Identificar e caracterizar passivos das Avenidas Central, Comercial -

SAMDU e Hélio Prates
R$ 901,60 2 dias

Engenheiro Sênior R$ 901,60
8 Identificar e caracterizar passivos da EPTG R$ 2.254,00 5 dias

Engenheiro Sênior R$ 2.254,00
9 Definição da estratégia de recuperação dos passivos identificados R$ 2.840,04 18 dias

10 Definir passivos a serem recuperados juntamente com as intervenções
viárias

R$ 450,80 1 dia

Engenheiro Sênior R$ 450,80
UGP R$ 0,00

11 Hierarquizar os passivos não incluídos nas obras civis das intervenções
viárias

R$ 901,60 2 dias

Engenheiro Sênior R$ 901,60
12 Definir os passivos cuja relevância justifique sua recuperação R$ 135,24 1 dia

Engenheiro Sênior R$ 135,24
UGP R$ 0,00

13 Identificar no cronograma geral das obras do Programa os tempos
adequados para tratamentos dos passivos definidos

R$ 901,60 2 dias

Engenheiro Sênior R$ 901,60
14 Avaliar a necessidade de obtenção de licença ambiental para a

recuperação do passivo
R$ 450,80 1 dia

Engenheiro Sênior R$ 450,80
UGP R$ 0,00

15 Elaboração dos Termos de Referência para Recuperação dos Passivos
Ambientais

R$ 5.609,60 22 dias

16 Elaboração de Termos de Referência R$ 4.708,00 10 dias
Engenheiro Sênior R$ 4.508,00
Material para relatório R$ 200,00

17 Orçamento das ações propostas R$ 901,60 2 dias
Engenheiro Sênior R$ 901,60

18 Licitação das obras civis R$ 0,00 9 meses
UGP R$ 0,00

19 Realização das obras civis R$ 75.893,47 30 dias
20 Área 1 - Avenida Central /Comercial Samdu R$ 2.260,50 15 dias

Obras Recuperação Av. Central / Comercial Samdu R$ 2.260,50
21 Áreas 2 a 7 - EPTG R$ 73.632,97 30 dias

Obras Recuperação EPTG R$ 73.632,97
22 Monitoramento das obras de recuperação dos passivos ambientais R$ 13.524,00 30 dias

Engenheiro Sênior R$ 13.524,00
23 Elaboração de Relatório Final R$ 2.454,00 40 hrs

Engenheiro Sênior R$ 2.254,00
Material para relatório R$ 200,00
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6.2 ANEXO  2 – Cronograma  - Projeto de compensação 
Ambiental 



Id Nome da tarefa Duração

0 Projeto de Compensação Ambiental 358 dias

1 1 Levantamento de informações 9 dias

2 1.1 Receber e analisar o RAAE 5 dias

3 1.2 Receber e analisar as condicionantes do licenciamento ambiental do Programa 2 dias

4 1.3 Receber e analisar o cronograma geral de implantação do Programa 2 dias

5 1.4 Revisão do crongorama do projeto 2 dias

6 2 Negociação da compensação ambiental 19 dias

7 2.1 Com o órgão gestor das unidades de conservação ambiental 19 dias

8 2.1.1 Receber e analisar o EIA/RIMA que fundamentou o cálculo da compensação ambiental 5 dias

9 2.1.2 Receber e analisar informações do órgão gestor sobre o volume de recursos para a
compensação ambiental

2 dias

10 2.1.3 Analisar a proposta de recursos a serem destinados à compensação ambiental
formulada pelo órgão gestor

2 dias

11 2.1.4 Aprovar os recursos da compensação ambiental, conforme negociação com o órgão
licenciador

5 dias

12 2.1.5 Formalização do Termo de Compromisso elaborado pelo órgão licenciador 5 dias

13 3 Execução das obras de compensação ambiental 320 dias

14 3.1 Projeto básico da compensação por supressão vegetal e interferência em área de
preservação permanente

70 dias

15 3.1.1 Elaboração dos Termos de Referência 20 dias

16 3.1.2 Licitação 2 meses

17 3.1.3 Recebimento do projeto básico do corredor ecológico 0,5 meses

18 3.2 Execução das obras de compensação por supressão vegetal e interferência em área de
preservação permanente

250 dias

19 3.2.1 Elaboração dos Termos de Referência 20 dias

20 3.2.2 Licitação 3 meses

21 3.2.3 Execução obra de reconstituição do corredor ecológico ligando a Reserva Ecológica do
Guará ao Parque Ecológico e Vivencial Riacho Fundo

6 meses

22 3.2.4 Reforma dos Galpões do Parque Ecológico Lago do Cortado 2 meses

23 3.2.5 Termo de recebimento das obras 10 dias

24 4 Elaboração do Relatório de Execução do Projeto 10 dias

5 dias

2 dias

2 dias

2 dias

5 dias

2 dias

2 dias

5 dias

5 dias

20 dias

2 meses

0,5 meses

20 dias

3 meses

6 meses

2 meses

10 dias

10 dias

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
o 1 Ano 2 Ano 3

Tarefa

Andamento

Etapa

Resumo

Tarefa acumulada

Etapa acumulada

Andamento acumulado

Divisão

Tarefas externas

Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Prazo final
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Id Nome da tarefa Custo Duração

0 Projeto de Compensação Ambiental R$ 406.128,00 358 dias
1 Levantamento de informações R$ 3.520,00 9 dias
2 Receber e analisar o RAAE R$ 1.600,00 5 dias

Assessor Sênior R$ 1.600,00
3 Receber e analisar as condicionantes do licenciamento ambiental do

Programa
R$ 640,00 2 dias

Assessor Sênior R$ 640,00
4 Receber e analisar o cronograma geral de implantação do Programa R$ 640,00 2 dias

Assessor Sênior R$ 640,00
5 Revisão do crongorama do projeto R$ 640,00 2 dias

Coordenador Ambiental R$ 0,00
Assessor Sênior R$ 640,00

6 Negociação da compensação ambiental R$ 2.368,00 19 dias
7 Com o órgão gestor das unidades de conservação ambiental R$ 2.368,00 19 dias

8 Receber e analisar o EIA/RIMA que fundamentou o cálculo da
compensação ambiental

R$ 1.600,00 5 dias

Assessor Sênior R$ 1.600,00
Coordenador Ambiental R$ 0,00

9 Receber e analisar informações do órgão gestor sobre o volume
de recursos para a compensação ambiental

R$ 640,00 2 dias

Assessor Sênior R$ 640,00
Coordenador Ambiental R$ 0,00

10 Analisar a proposta de recursos a serem destinados à
compensação ambiental formulada pelo órgão gestor

R$ 128,00 2 dias

Assessor Sênior R$ 128,00
Coordenador Ambiental R$ 0,00

11 Aprovar os recursos da compensação ambiental, conforme
negociação com o órgão licenciador

R$ 0,00 5 dias

Coordenador Ambiental R$ 0,00
12 Formalização do Termo de Compromisso elaborado pelo órgão

licenciador
R$ 0,00 5 dias

UGP R$ 0,00
13 Execução das obras de compensação ambiental R$ 397.040,00 320 dias
14 Projeto básico da compensação por supressão vegetal e

interferência em área de preservação permanente
R$ 53.840,00 70 dias

15 Elaboração dos Termos de Referência R$ 3.200,00 20 dias
Assessor Sênior R$ 3.200,00
UGP R$ 0,00

16 Licitação R$ 0,00 2 meses
UGP R$ 0,00

17 Recebimento do projeto básico do corredor ecológico R$ 50.640,00 0,5 meses

Projeto Básico Corredor Ecológico R$ 45.000,00
Assessor Sênior R$ 640,00
SEDUMA R$ 0,00
Projeto Básico Reforma Galpão R$ 5.000,00

18 Execução das obras de compensação por supressão vegetal e
interferência em área de preservação permanente

R$ 343.200,00 250 dias

19 Elaboração dos Termos de Referência R$ 3.200,00 20 dias
Assessor Sênior R$ 3.200,00
UGP R$ 0,00

20 Licitação R$ 0,00 3 meses
UGP R$ 0,00

21 Execução obra de reconstituição do corredor ecológico ligando a
Reserva Ecológica do Guará ao Parque Ecológico e Vivencial
Riacho Fundo

R$ 210.000,00 6 meses

Revegetação florestal R$ 210.000,00
Supervisor Ambiental de Obras R$ 0,00

22 Reforma dos Galpões do Parque Ecológico Lago do Cortado R$ 130.000,00 2 meses

Reforma de galpões R$ 130.000,00
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Id Nome da tarefa Custo Duração

Supervisor Ambiental de Obras R$ 0,00
23 Termo de recebimento das obras R$ 0,00 10 dias

UGP R$ 0,00
Coordenador Ambiental R$ 0,00
Supervisor Ambiental de Obras R$ 0,00
SEDUMA R$ 0,00

24 Elaboração do Relatório de Execução do Projeto R$ 3.200,00 10 dias
Coordenador Ambiental R$ 0,00
Assessor Sênior R$ 3.200,00
UGP R$ 0,00
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6.3 ANEXO 3 - Espécies de cerrado recomendadas para 
plantio e condições ambientais de desenvolvimento   

 

 

 

Espécie Nome Vulgar Condições do solo 
Alibertia edulis Marmelada Bem drenado 
Amaioua guianensis Marmelinho Bem drenado 
Anadenanthera colubrina Anjico  Bem drenado 
Aspidosperma subincanum  Peroba , Guatambu Bem drenado 
Bauhinia rufa Pata-de-vaca Bem drenado/Úmido 
Bowdichia virgilioides Sucupira Preta Bem drenado 
Callisthene major Tapicuru Encharcado 
Calophyllum brasiliense Landim Úmido/Encharcado 
Caryocar brasiliense Pequi Bem drenado 
Cecropia pachystachya Embaúba Bem drenado/Úmido 
Cheiloclinium cognatum Bacupari-da-mata Bem drenado/Úmido 
Copaifera langsdorffii Copaíba ou Pau-d’óleo Bem drenado/Úmido 
Cordia sellowiana Juruté ou Baba-de-boi Bem drenado 
Cryptocaria aschersoniana Louro-precioso Bem drenado 
Cupania vernalis Camboatá Bem drenado 
Emmotum nitens Sobre Bem drenado 
Eugenia dyisenterica Cagaita Bem drenado 
Euterpe edulis Palmito-jussara Encharcado 
Guettarda viburnoides Angélica Bem drenado 
Hymenaea sp Jatobá-da-mata Bem drenado/Úmido 
Inga alba Ingá Bem drenado/Úmido 
Lamanonia ternata Salgueiro-do-mato Bem drenado 
Licania apetala Oiticica Bem drenado 
Machaerium acutifolium Grão-de-cavalo Bem drenado/Úmido 
Maprounea guianensis Cascudinho Bem drenado/Úmido 
Matayba guianensis Camboatá Bem drenado 
Mauritia flexuosa Buriti Úmido/Encharcado 
Maytenus alaternoides Bacupari Bem drenado/Úmido 
Myrcia rostrata Araçá Bem drenado 
Myrcia tomentosa Araçá, Goiabinha Bem drenado 
Ouratea castaneifolia Farinha Seca Bem drenado/Úmido 
Piptocarpha macropoda Coração-de-negro Bem drenado 
Protium heptaphyllum Breu Bem drenado/Úmido 
Pseudolmedia laevigata Bapeba Bem drenado 
Qualea sp Pau-terra Bem drenado 
Schefflra morototonii Mandiocão Bem drenado/Úmido 
Sclerolobium panicularum Carvoeiro-do-cerrado Bem drenado 
Stryphnodendron adstringens Barbatimão Bem drenado 
Tabebuia impetiginosa Ipê roxo Bem drenado 
Tabebuia serratifolia Ipê amarelo Bem drenado/Úmido 
Talauma ovata Pinha-do-brejo Úmido/Encharcado 
Tapirira guianensis Pau-pombo Bem drenado/Úmido 
Tapura amazonica Pau-de-bicho Bem drenado/Úmido 
Terminalia sp Capitão-da-mata Bem drenado/Úmido 
Tibouchina condolleana Quaresmeira Úmido/Encharcado 
Virola sebifera Ucuúba-do-cerrado Úmido 
Xylopia emarginata Pimenta-de-macaco Encharcado 
Zanthoxylum rhoifolium Mama-de-porca Bem drenado/ Úmido 
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