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RESUMO – A instalação e operação de sistemas de drenagem pluviais são empreendimento sujeitos 
processo de licenciamento ambiental uma vez que são consideradas atividades potencialmente 
causadoras de impactos ao meio ambiental. O processo de licenciamento ambiental para as obras de 
redes de águas pluviais apresenta um caráter preventivo na implantação do empreendimento e busca 
estabelecer as condições e mecanismos de controle ambiental nas intervenções que possam 
comprometer a qualidade ambiental. Esse estudo, portanto, sugere a caracterização área, bem como 
a análise dos impactos e medidas mitigadoras associadas à implantação de sistemas de drenagem de 
água pluviais com base no projeto de água pluviais proposto para a Quadra 28 do Região 
Administrativa do Lago Sul de Brasília - DF com objetivo de subsidiar o processo decisório do 
licenciamento ambiental. Os resultados mostraram a identificação dos impactos na fase de construção 
das obras de drenagem pluvial permitem a aplicação de ações mitigadoras dos impactos relacionados 
de forma a contribuir com a gestão das águas pluviais e com a sustentabilidade das obras de drenagem 
pluvial.  
 

ABSTRACT– The installation and operation of rainwater drainage systems are subject to the 
environmental licensing process since they are considered activities potentially causing impacts to 
the environment. The environmental licensing process for the works of rainwater networks has a 
preventive character in the implementation of the enterprise and seeks to establish the conditions and 
mechanisms of environmental control in the interventions that may compromise the environmental 
quality. This study, therefore, suggests the characterization of the area, as well as the analysis of 
impacts and mitigating measures associated with the implementation of rainwater drainage systems 
based on the rainwater project proposed for Quadra 28 of the Administrative Region of Lago Sul de 
Brasília - DF in order to support the decision-making process of environmental licensing. The results 
showed the identification of impacts in the construction phase of rainwater drainage works, allowing 
the application of actions to mitigate the related impacts in order to contribute to the management of 
rainwater and the sustainability of rainwater drainage works. 
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INTRODUÇÃO 

A drenagem urbana é entendida como o gerenciamento das águas pluviais, ou seja, medidas 

adotadas com objetivo de minimizar os prejuízos causados por inundações e possibilitar o 

desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e sustentável (SILVEIRA, 2004).  

A gestão das águas pluviais dentro do espaço urbano é fundamental para evitar os problemas 

decorrentes do crescimento urbano desordenado. As legislações que envolvem o manejo das águas e 

os sistemas de drenagem urbana estão relacionadas com recursos hídricos, uso do solo e 

licenciamento ambiental. 

O licenciamento ambiental é definido na Resolução CONAMA nº 237/1997 como o 

“procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, 

possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 

normas técnicas aplicáveis ao caso”, sendo responsável por estabelecer os limites para construção e 

operação de canais de drenagem, regulado pela Política Nacional de Meio Ambiente-PNMA Lei nº 

6.938/1981. Da mesma forma, a resolução CONAMA nº 001/1986 art. 2º, VII estabelece que a 

instalação e operação de sistemas de drenagem pluviais são empreendimento sujeitos processo de 

licenciamento ambiental uma vez que são consideradas atividades potencialmente causadoras de 

impactos ao meio ambiental. O processo de licenciamento ambiental para as obras de redes de águas 

pluviais apresenta um caráter preventivo na implantação do empreendimento e busca estabelecer as 

condições e mecanismos de controle ambiental nas intervenções que possam comprometer a 

qualidade ambiental.   

Segundo a PNMA, toda e qualquer atividade modificadora do meio ambiente ou que tenha o 

potencial de causar degradação ambiental necessita a apresentação de um estudo de impacto 

ambientais para obter a licença. Os estudos ambientais possuem natureza técnica e instrutória de 

forma subsidiar o processo de licenciamento ambiental quanto à viabilidade ambiental por meio da 

caracterização ambiental, identificação e avaliação dos impactos e, ainda, definem medidas 

mitigadoras, com objetivo de suprimir, reduzir e compensar tais impactos. 

Nesse contexto, o presente estudo propôs caracterização área, bem como a análise dos impactos 

e medidas mitigadoras associadas à implantação de sistemas de drenagem de água pluviais com base 

no projeto de água pluviais proposto para a Quadra 28 do Região Administrativa do Lago Sul de 

Brasília - DF com objetivo de subsidiar o processo decisório do licenciamento ambiental. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Diagnóstico e Caracterização Ambiental 

A área de estudo corresponde à Quadra 28 da Região Administrativa do Lago Sul localizada no 

Distrito Federal, e localiza-se aproximadamente à 15km do centro de Brasília (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Mapa de Localização. Fonte: DIMAM/NOVACAP (2021). 

 

O Projeto de Drenagem Urbana para a Quadra 28 do Lago Sul em análise prevê um sistema de 

drenagem pluvial convencional com vistas ao estabelecimento dos dispositivos necessários para a 

captação das águas superficiais, objetivando conduzi-las para locais de deságues seguro de forma a 

evitar prejuízos sociais e ambientais. 

A Região Administrativa do Lago Sul está inserida na Macrozona Urbana do Distrito Federal 

na Zona Urbana de Uso Controlado I - ZUUC I, e contempla infraestrutura de energia e sistema de 

abastecimento de água e esgoto públicos conforme Figura 2 e 3 abaixo. 
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Figura 2. Mapa de zoneamento do ordenamento territorial. Fonte: DIMAM/NOVACAP (2021). 

 

 

Figura 3. Mapa de equipamentos públicos (Fonte: DEURA/CODEPLAN, 2015). 

 

O uso do solo no local é caracterizado majoritariamente por área construída e possui alguns 

trechos de formação florestal, campestre e savânica conforme Figura 4 a seguir. 
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Figura 4. Mapa de Uso do Solo. Fonte: DIMAM/NOVACAP (2021). 

 

Na caracterização da área de estudos, foram definidas, ainda, as áreas diretamente afetadas pelo 

empreendimento. A metodologia para delimitação das áreas diretamente afetadas foi realizada por 

meio das ferramentas de geração de buffer com auxílio do software QGis. Foi definido o polígono 

correspondente à área de contribuição do sistema de drenagem e em sequência, foi calculado o 

centroide do polígono, representado pelos pontos indicados na Figura 5, para que fosse possível 

realizar as análises de áreas e distâncias. 

 

 

Figura 5. Mapa da área diretamente afetada. Fonte: DIMAM/NOVACAP (2021). 
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 A partir da delimitação das áreas diretamente afetadas pelo empreendimento, foi possível 

verificar os cursos d’água e as unidades de conservação diretamente afetados. 

O sistema de drenagem tem como destino final o Lago Paranoá, assim, entende-se que este é o 

corpo hídrico afetado diretamente pela instalação da infraestrutura.  O Lago Paranoá, conforme Plano 

de Gerenciamento Integrado de Recurso Hídricos do DF - PGIRH/DF, apresenta, entre seus usos, a 

diluição de efluentes sanitários e as águas pluviais. Assim, verifica-se que o lançamento das águas é 

compatível com os usos estabelecidos para o corpo receptor. 

A partir da análise verificou-se, ainda, que próximo ao empreendimento encontram-se o 

Córrego Manoel Francisco e Córrego das Antas. Porém, que distam, respectivamente, 454,50 metros 

e 457,90 metros dos centroides, estando, portanto, fora da área diretamente de influência de influência 

direta. A Figura 6 apresenta os cursos d’água que apresenta interferência com a atividade.  

 

 

Figura 6. Mapa de cursos d’água direta e indiretamente afetados. Fonte: DIMAM/NOVACAP (2021). 

 

 Já as Unidades de Conservação diretamente afetadas, verificou-se que o sistema de drenagem 

está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) tendo interferências com a Zona Urbana de Uso 

Consolidado do Lago – ZOCL e a Zona de Vida Silvestres conforme Figura 7. 
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Figura 7. Mapa de Unidades de Conservação diretamente afetadas. Fonte: DIMAM/NOVACAP (2021). 

 

Em consulta ao Plano de Manejo da APA do Lago Paranoá, a ZOCL possui entre suas diretrizes 

a instalação de infraestrutura de saneamento, dessa forma, entende-se que o sistema de drenagem está 

incluído. Já a Zona de Vida Silvestre -ZPVS, contígua à ZOCL apresenta proibições para o local, nas 

quais não foram identificadas restrições no que compete ao sistema de drenagem, desde que tomados 

os cuidados ambientais. 

 

Descrição dos impactos e medidas mitigadoras 

A implantação de um sistema de drenagem pluvial tem como finalidade promover o adequado 

escoamento das águas urbanas. Contudo, durante o período da implantação dos sistemas de água 

pluviais, as atividades construtivas necessárias para execução das obras, podem provocar impactos à 

qualidade ambiental. 

Assim, a partir da definição a área diretamente afetadas pelo empreendimento, foram 

identificadas as interferências das atividades para instalação do sistema sobre os elementos 

ambientais, nas etapas de planejamento, implantação e operação do empreendimento.Foram 

elencados impactos tanto negativos, como positivos e as respectivas medidas mitigadoras conforme 

a definição apresentada pela Resolução CONAMA nº 01 /1986 que estabelece que impacto ambiental 

é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da sequência metodológica exposta, os impactos negativos e positivos foram 

identificados conforme ações construtivas geradoras de impactos nos meios físico, biótico e 

socioeconômico. Já as medidas mitigadoras foram propostas com intuito de minimizar os impactos 

identificados conforme apresentado na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1. Impactos ambientais fase de construção e operação, e medidas mitigadoras 

IMPACTO  AÇÃO GERADORA  MEDIDA MITIGADORA/AÇÕES PREVENTIVAS  

Alteração da 
qualidade do ar  

Movimentação de 
maquinários e limpeza do 
terreno 

- No período seco, realizar a umidificação do solo;  

-Efetuar manutenção dos equipamentos e maquinários utilizados 
a fim de diminuir emissões. 

 
Afugentamento de 
animais  

  
Movimentação de 
maquinários e pessoas  

- Emissão de ruídos conforme normas vigentes; 

- Efetuar manutenção dos equipamentos e maquinário utilizados 
a fim de evitar ruídos excessivos. 

Geração de 
resíduos sólidos 

 Ações construtivas 
- Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil PGRCC  

  
Carreamento de 
sedimentos 

Limpeza do terreno, 
movimentação de 
maquinarias e 
supressão de vegetação 

- Remoção da cobertura vegetal ocorrerá nas áreas estritamente 
necessárias 

- Realizar obras fora do período chuvoso; 

- Dispositivos de retenção de sedimento; 

Alteração do solo  

Limpeza do terreno, 
movimentação de 
maquinarias e supressão 
de vegetação.   

- O empreendimento está inserido em área urbana consolidada, 
e, portanto, bastante antropizada; 
- A implantação da drenagem minimiza os impactos negativos 
da impermeabilização do solo decorrente à ocupação urbana.   

Redução da 
composição 
florística local 

  
Supressão 
de vegetação 

- O empreendimento está inserido em área urbana consolidada, 
e, portanto, com pouca presença de vegetação; 
- Remoção da cobertura vegetal ocorrerá nas áreas estritamente 
necessárias para implantação do empreendimento.  

Interferência  
em Unidade de 
Conservação  
(UC) 

Implantação dos 
lançamentos finais do 
sistema de drenagem  
  

- Na fase de implantação, as interferências devem sem mínimas;  

- Na fase de operação, a implantação da drenagem é um ganho 
para a preservação da qualidade ambiental da UC, uma vez que 
o adequado escoamento das águas pluviais, evita processos 
erosivos. 

Preservação dos 
corpos hídricos 

Implantação do  
sistema de drenagem  

- A implantação da drenagem promove o adequado escoamento 
das águas pluviais e, portanto, é um ganho para a preservação da 
qualidade ambiental dos corpos hídricos.  

Melhoria da 
qualidade de vida 
da população 

 Implantação do  
sistema de drenagem  

- A implantação da drenagem pluvial promove o escoamento das 
águas urbana e minimiza os riscos que a população está sujeita, 
diminuindo os prejuízos causados por inundações. 

 

A Tabela 01 apresenta impactos positivos e negativos em função da implantação do sistema de 

drenagem. Os impactos negativos consideraram as interferências com o meio e são gerados, 

sobretudo, no período de implantação do empreendimento. Já os impactos positivos são resultantes 

dos benefícios proporcionados pela operação do sistema de drenagem e do adequado escoamento das 
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águas urbanas de forma a proporcionar a preservação da das Unidades de Conservação e qualidade 

dos cursos hídricos da região. 

No que se refere as medidas mitigadoras, foram definidas medidas com a finalidade de reduzir 

os efeitos dos impactos negativos. Verifica-se que a partir do diagnóstico e identificação dos 

impactos, é possível planejar ações coordenadas com objetivo de garantir a sustentabilidade durante 

as obras de drenagem urbana.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho apresentou a caracterização ambiental da Quadra 28 da Região 

Administrativa do Lago Sul de Brasília - DF com objetivo de identificar os impactos e medidas 

mitigadoras relacionados com a implantação de um sistema de drenagem na região.  

A etapa de diagnóstico ambiental foi responsável pela compreensão da dinâmica ambiental da 

área de estudo selecionada, o que posteriormente permitiu a identificação e avaliação dos impactos 

decorrentes de cada fase do empreendimento. 

Os resultados apresentaram impactos positivos e negativos decorrente da implantação de 

sistema de drenagem que devem ser considerados no processo decisório do licenciamento ambiental 

de forma a verificar viabilidade ambiental do empreendimento. Já no que se refere as medidas 

mitigadoras, observa-se a importância de ações planejadas com intuído de preservação da qualidade 

ambiental.  

Finalmente, foi possível verificar que a implantação de um sistema de drenagem apresenta 

questões complexas e apresentam diversos aspectos associados que devem ser cuidadosamente 

estudos. Assim, diante desta problemática, é possível analisar os impactos ambientais com base na 

descrição ambiental da área, aplicar medidas mitigadoras de forma a garantir a sustentabilidade 

ambiental das obras de drenagem urbana e, ainda, promover uma gestão integrada entre o contexto 

legal e uma visão global do sistema. 
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