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RECOMENDAQA0 n° 46 - PROURB 

0 Ministerio PCiblico do Distrito Federal e Territorios, no uso de suas atribuicoes que 'hes sao 

conferidas pelos artis c/c 129, nciso IX, da Constituicao Federal c/c os artigos 5°, III, "b", 

"e e "d"; 6°, 

XIV, "f" e "g", XIX, "a"

go 
 e "b" 

127 , XX e 7°, i da Lei Complementar 75, de 20 de main de 1993 e art. 11, inciso XV, 

da Portaria PGJ n° 500, de 25 de main de 2006; 

Considerando que o Ministerio Public° tern o dever constitucional de promover as acees 

necessarias, no exercicio de suas funcoes institucionais, para defesa da ordem juridica, do regime 

democratic° ara 
e dos interesses individuals indisPonive do ordenamen

is e socials, e, no presente caso, nos termos dos 

artigos, 182 e 225, da CF de 1988, p 
	protecao 	

to territorial e 	
iente, 

objetivando propiciar qualidade de vida aos moradores do Distrito Federal 

	

urbano e meio amb 
, o que se atinge por meio de 

Considerando que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado depends da atuacao da 
ambiente natural e urbano equilibrado; 

coletividade e do Poder PCiblico, e em especial da adequada implementacao e execucao das politicas 

Considerando que a Lei n° 6938/81 estabelece que: "a Politica Nacional do Meio Ambiente tern por 
ambientais; 

obj
oetivo a preservacao, melhoria e 

 
era ao da qualidade ambiental propicia a vida, visando assegurar, 

n Pais, condicees ao desenvolvimento socio-econOrnico, aos interesses da seguranca nacional e a 
pr da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes principios: I - acao governamental na 

Considerando que nos termos dos artigos 4°, inciso I, e artigo 5°, paragrafo Cinico, da Lei n° 6938/8

1 , 
manutencao do equilibrio ecolOgico; 

a Politica Nacional do Meio Ambiente visa, "I - a compatibilizacao do desenvolvimento econOrnico-social
as 

corn a preservacao da qualidade do meio ambiente e do equilibrio ecologico", e estabelece que " 
atividades empresariais publicas ou privadas sera° exercidas em consonancia corn as diretrizes da Politica 

Nacional do Meio Ambiente" (paragrafo Unico do artigo 5°); 

Considerando que dentre os principios a serem atendidos pela Politica Nacional de Meio Ambiente 

insert-se a racionalizacao do use do solo, do subsolo, da agua e do ar (artigo 2°, inciso II, da Lei 6938/8

1 ); 

Considerando que o § 1° do artigo 225 da Constituicao da Republica estabelece que para assegurar 
a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado incumbe ao Poder PCiblicol "(...) I V - 

stalacao de obra ou atividade potencialmente causadora de sir 

exigir, na forma da lei, para in 

nificativa 

degradacao do meio ambiente, estudo previa de imp 
lei, 	

ambiental, a que se dare publicidade"; 
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Considerando que a Lei no 41, de 13 de setembro de 1989, que dispOe sobre a Politica Ambiental 
do Distrito Federal, estabelece que a construgao, instalagao, ampliagao e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradagao ambiental, 
dependerao de previo licenciamento, sem prejuizo de outras licengas legalmente exigiveis (Art. 16); 

Considerando que compete ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos do Distrito 
Federal - Brasilia Ambiental IBRAM promover o licenciamento de toda e qualquer atividade ou 
empreendimento considerado efetiva ou potencialmente poluidor, bem como daqueles capazes de causar 
degradageo ambiental, no territ6rio do Distrito Federal (artigo 3°. da Lei 3.984/07); 

Considerando que o licenciamento das atividades poluidoras e potencialmente poluidoras realizado 
de forma criteriosa e urn inegavel instrumento de prevengeo da degradageo ambiental; 

Considerando que o licenciamento ambiental, previsto na Resolugao CONAMA 237/97, 
consubstancia-se em urn procedimento administrativo uno, embora escalonado, desenvolvido por meio da 
emissao de tres licengas consecutivas que visann assegurar a adequabilidade ambiental do 
empreendimento ern suas fases constituintes: planejamento (avaliagao da possibilidade do 
empreendimento), instalacao e funcionamento; 

Considerando que a licence previa, concedida na fase preliminar de planejamento da atividade, 
atesta a viabilidade ambiental do empreendimento, estabelecendo os requisitos basicos e condicionantes a 
serem atendidos nas prOximas fase de sua implementagao (Resolugao CONAMA 237/97, Art. 8°, I); 

Considerando que e na fase preliminar do licenciamento ambiental que devem ser prognosticados 
os efeitos e as interferencias da atividade, a fim de que se permita a aferigao de sua viabilidade ambiental; 

Considerando que sem tal avaliagao, ou uma que se demonstre insuficiente, nao pode ser expedido 
o ato administrativo que visa precisamente atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, conforme 
estabelece a Resolugao CONAMA 237/97; 

Considerando que no procedimento de licenciamento ambiental devera constar, obrigatoriamente, a 
certiclao da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo do empreendimento ou atividade estao em 
conformidade corn a legislagao aplicavel ao uso e ocupagao do solo e, quando for o caso, a autorizagao 
para supressao de vegetageo e a outorga para uso da agua, emitidas pelos orgaos competentes. 

Considerando que a Politica de Recursos Hidricos do Distrito Federal, Lei 2.725/2001, preve a 
outorga do direito de uso dos recursos hidricos como urn dos instrumentos aplicados corn a finalidade de 
garantir os objetivos de assegurar a atual e as futuras geragoes a necessaria disponibilidade de agua, em 
padroes de qualidade e quantidade adequados aos respectivos; de promover a utilizageo racional e 
integrada dos recursos hidricos, corn vistas ao desenvolvimento humano sustentavel; de implementar a 
prevengao e a defesa contra eventos hidrologicos criticos de origem natural ou decorrentes do uso 
inadequado dos recursos naturais e de aumentar as disponibilidades em recursos hidricos; 

Considerando que nos termos do artigo 3° da Lei 3.3365/2004 compete a Agencia Reguladora de 
Aguas — ADASA outorgar o direito de uso de recursos hidricos em corpos de agua de dominio do Distrito 
Federal; 

Considerando que nos termos do artigo 38 da Resolugao 3501 da ADASA, que estabelece os 
procedimentos para obtengao de outorga, condiciona-se a validade da outorga a obtengao e manutencao da 
licenga ambiental, ressaltando no paragrafo Onico do mesmo artigo, a necessidade de apresentageo da 
outorga previa ou outorga de uso ao °ma° ambiental para obtengao da licenga; 

Considerando que nos termos do artigo 1° da INSTRKAO N° 45 DE 15 DE AGOSTO DE 200,a ;\  
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publicada em 19 de agosto de 2008 no DODF, Secao 1, pagina 24, "Compete ao IBRAM, nos termos da Lei 
3.984, de 31 de maio de 2007, a aplicacao da legislacao ambiental e de recursos hidricos em vigor e das 
normas dela decorrentes, no ambito de sua competencia". 

Considerando que os elementos informativos colhidos nos autos do Procedimento Interno autuado 
sob o numero 08190.043850/09-44, em tramitacao na 3°. PROURB, para acompanhar o licenciamento 
ambiental para implantacao do empreendimento denominado Centro Metropolitano de Taguatinga 
(Processo Administrativo autuado sob o n° 191.0004066/97 no IBRAM), demonstram que o orgao ambiental, 
a despeito de ter considerado o empreendimento denominado Centro Metropolitano de Taguatinga, a ser 
edificado na Quadra 03, conjunto "A", Lote 01, Taguatinga — DF, potencialmente poluidor, a demandar 
licenciamento ambiental nos termos da Resolucao CONAMA 237/97, deixou de incluir como condicionantes 
para expedicao da Licenca Previa a Outorga Previa para o sistema de drenagem pluvial concedida pela 
ADASA (Parecer Tecnico 129/2009- DPE/DPD/MPDFT); 

Considerando a necessidade de se reservar a vazao passive' de outorga para a implementacao do 
sistema de drenagem do empreendimento denominado Centro Metropolitano de Taguatinga, por meio de 
outorga previa, uma vez que as aguas drenadas pelo sistema sera() provavelmente dispostas no Ribeirao 
Taguatinga, o que promovera alteragao quantitativa e qualitativa do regime do corpo hidrico, tal como o 
Complexo Administrativo, empreendimento de menor porte que se encontra na poligonal do Centro 
Metropolitano ja licenciado previamente pelo IBRAM; 

Considerando que o ateste de viabilidade ambiental depende da necessaria rnanifestacao da 
ADASA sobre a possibilidade de outorga previa e/ou outorga do use dos recursos hidricos para o sistema 
de drenagem de agua pluvial do referido empreendimento, o qual reserva a vazao de lancamento prevista 
no estudo ambiental; 

Considerando que a faita de apresentacao de tal documento perante o organ ambiental na fase do 
licenciamento previo, alern de contrariar as normas ambientais, compromete a analise da viabilidade 
ambiental do empreendimento e a higidez da licenca previa a ser expedida, sob o ponto de vista de 
seguranca tecnica, na medida em que nao se tornaram claramente definidas as vazoes possiveis de serem 
utilizadas, ja na fase previa; 

Considerando os elementos de informacao contidos nos autos do Procedimento Interno autuado 
sob o numero 08190.043850/09-44, em tramitacao na 3a . PROURB, que tambern demonstram que o 
IBRAM, por meio do parecer tecnico n°. 493/2008, constante as fls. 397 e seguintes do processo 
administrativo de licenciamento ambiental para implantacao do empreendimento denominado Centro 
Metropolitano de Taguatinga, autuado sob o n° 191.0004066/97, ao expedir, em 26 de dezembro de 2008, 
as condicionantes para Licenca Previa do empreendimento denominado e o respectivo Termo de 
Referencia para o EIA/RIMA, "dissociou a questao de drenagem pluvial do restante do empreendimento, 
exigindo para ela urn estudo especifico, do tipo Plano de Controle Ambiental"-PCA (Parecer Tecnico 
129/2009- DPE/DPD/MPDFT); 

Considerando que em razao da circunstancia acima mencionada, a questao da drenagem pluvial, 
contrariando a melhor tecnica bem como o prOprio parecer tecnico 384/2008-GELAM/DILAM/SULFI/IBRAM, 
foi dissociada da analise da viabilidade ambiental do empreendimento, pois seu estudo nao consta do termo 
de referencia do Estudo de Impacto Ambiental _ EIA; 

Considerando, ainda, que o termo de referencia do EIA exigido pelo IBRAM para o licenciamento do 
empreendimento denominado Centro Metropolitano de Taguatinga nao preve uma analise aprofundada da 
questao da drenagem pluvial do empreendimento, lacuna que o Orgao ambiental pretendeu suprir corn a 
exigencia de urn segundo instrumento, PCA, cujo termo de referencia e especifico para esta questao; 

Considerando que o termo de referencia do PCA relativo ao sistema de drenagem pluvial, cuja 
entrega e analise foi transferida para a fase de licenciamento de instalacao, exige discussoes de alternativas 
e conclusao de viabilidade ambiental do empreendimento, assuntos que deveriam ser analisados na fase d g 
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licenciamento previo, nos termos da RESOLUCAO CONAMA 237/97; 

Considerando que Estudo de Impacto Ambiental deve engiobar a analise da viabilidade ambiental 
de todos os aspectos do empreendimento, incluindo, obrigatoriamente, a devida avaliagao do sistema de 
drenagem pluvial; 

Considerando que nos termos do artigo 7° da Instrugao Normativa 45-IBRAM, o instrumento 
ambiental denominado Plano de Controle Ambiental-PCA destina-se exclusivamente ao licenciamento 
ambiental, em carater corretivo, dos parcelamentos do solo implantados sem previa avaliagao ambiental, o 
que nao e o caso do licenciamento do Centro Metropolitano; 

Considerando nao haver, portanto, previs'ao de utilizagao do PCA como instrumento complementar 
do estudo de impacto ambiental requerido na fase de licenciamento previo; 

Considerando que a exigencia contida no termo de referencia do PCA so faz sentido no contexto da 
licenga previa, onde a viabilidade ambiental deve ser atestada, e nao posteriormente, quando ja se deu 
como certo e possivel o empreendimento; 

Considerando que o parecer 493/2008-GELAM/DILAM/SULFI/IBRAM impOs a apresentagao de 
estudo (PCA) sobre a viabilidade ambiental do sistema de drenagem pluvial como condicionante da Licenga 
de Instalagao; 

Considerando que conquanto o IBRAM tenha postergado a analise do PCA do sistema de 
drenagem pluvial para a fase de licenciamento de instalagao, no respectivo termo de referencia daquele 
estudo ha conclusao no sentido de que, verbis, "a empresa contratada para execugao dos servigos 
propostos deste termo de referencia devera concluir quanto a viabilidade do empreendimento (Cenario 
viavel), face as consideragoes relacionadas corn o sistema de drenagem pluvial , bem como o contexto 
hidrico que o empreendimento esta inserido"; 

Considerando que é na fase preliminar do licenciamento ambiental que devem ser prognosticados 
os efeitos e as interferencias da atividade, a fim de que se permita a aferigao de sua viabilidade ambiental; 

Considerando que questbes referentes a eventuais dOvidas do orgao licenciador quanto a 
viabilidade do sistema de drenagem devem ser abordadas no prOprio instrumento de avaliagao do impacto 
ambiental e na fase previa do licenciamento, o que nao ocorreu na hipotese sob exame; 

Considerando que a conclusao do Parecer Tecnico 129/2009, do Departamento de Pericias e 
Diligencias do Ministerio PUblico do Distrito Federal e Territorios, apos proceder analise dos termos de 
referencia do EIA e do PCA exigidos no processo de licenciamento do Centro Metropolitano de Taguatinga, 
foi no sentido de que a questao relativa a viabilidade ambiental do sistema de drenagem do 
empreendimento tende a nao ser devidamente analisada na fase previa, em virtude da dissociagao do 
estudo do sistema de drenagem pluvial do conjunto do empreendimento, circunstancia que compromete 
tambem a analise da viabilidade ambiental para fins de expedigao de Licenga Previa; 

Considerando que apos o acompanhamento, por parte do Ministerio Publico do Distrito Federal e 
TerritOrios, do licenciamento ambiental do Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal, feita nos 
autos do Inquerito Civil Publico autuado sob o nOmero 08190.019337/08-14, e do Licenciamento ambiental 
do Centro Metropolitano de Taguatinga, constatou-se que por mais de uma vez o IBRAM dissociou da 
analise de viabilidade ambiental dos empreendimentos a analise do respectivo sistema de drenagem pluvial, 
remetendo-a para momento posterior a expedigao da Licenga Previa, por meio de exigencia de Plano de 
Controle Ambiental; 

Considerando que ao dissociar o tratamento da drenagem pluvial do empreendimento do Estudo 
Ambiental exigido para expedigao da Licenga Previa, postergando-o para a fase de obtengao qa Licenga 
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0 Ministerio Public° do Distrito Federal e Territ6rios requisite, no prazo de 48 (quarenta e quo 
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Instalagao, o Orgao ambiental transfere o ateste de viabilidade do sistema de drenagem para fase 
secundaria do processo de licenciamento ambiental; 

Considerando que a drenagem pluvial e parte integrante do empreendimento que, se inviabilizada, 
torna inviavel todo o empreendimento; 

Considerando que se mostra inaceitavel a pratica de transferir atividades de diagnOstico para 
momento posterior a concessao da Licenca Previa, nao so porque compromete-se o resultado do estudo 
como tambem nao se permite que sociedade e poder pUbico conhegam e debatam as alteragOes ambientais 
previstas, exercitando assim o ideal de democracia participative previsto na Constituicao Federal e 
especialmente em relagao a tutela do meio am biente; 

Considerando que tambern no licenciamento previo do Centro Administrativo do GDF o IBRAM 
requereu estudo denominado PCA em relacao ao sistema de drenagem pluvial, remetendo sua 
apresentagao para a fase de obtengao da Licenga de Instalagao; 

Considerandg, portanto, que por mais de uma vez o orgao ambiental adiou a analise de viabilidade 
do sistema de drenagem pluvial dos empreendimentos, remetendo-a, de forma contraria ao previsto nas 
normas ambientais, para fase posterior do licenciamento ambiental questao que poderia demonstrar a 
inviabilidade do empreendimento; 

Considerando que nos termos do artigo 67 da Lei 9.605/98 constitui crime punivel corn detencao 
conceder, o funcionario pUblico, licenga, autorizagao ou permissao em desacordo corn as normas 
ambientais, para as atividades, obras ou servigos cuja realizagao depende de ato autorizativo do Poder 
PUblico; 

Considerando, por fim, o teor art. 6°, inciso XX, da citada Lei Complementar n° 75/93, resolvem 

RECOMENDA 

Ao Presidente do IBRAM/DF, limo. Senhor Gustavo Souto Maior que, 

1. nao expeca licenca prt=wii-1 	c) 	 deruutiitiatin 

Taguatinga enquanto nao for analisada e atestada a viabilidade ambiental do respectivo sistema de 
drenagem pluvial; 

2. nao expeca licenga previa para o empreendimento denominado Centro Metropolitano enquanto 
nao apresentada a outorga previa de use de recursos hidricos, expedida pela ADASA; 

3. doravante: 

3.1. nao dissocie a analise da viabilidade ambiental do respectivo sistema de drenagem 
pluvial da avaliagao do impacto ambiental e de sua viabilidade, no exame de licenciamentos 
ambientais previos de empreendimentos potencialmente poluidores; 

3.2. nao expega qualquer Licence Previa de empreendimentos potencialmente poluidores 
sem antes certificar-se da viabilidade ambiental do respectivo sistema de drenagem pluvial; 

4. utilize o instrumento corretivo PCA somente nas hipoteses previstas na Instrucao normativa 45-
IBRAM; 



MARISA ISAR 
Promotora de Justica 

3a. PROURB 

R 1 i ERTO'CARLOS BATISTA 
otor de Justica 

4a PRO t AMA (em substituicao) 

JOSE- 	ENOR61JEIROZ 
Prqouradot,de Justica em Substituicao 

3a' Camara de Coordenacaoe Revisao 

C61--  

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 
Ministerio Public° do Distrito Federal e Territorios 

Cabe ressaltar que o eventual descumprimento da presente Recomendacao ensejara a adocao de 
medidas administrativas, civeis e penais tendentes a responsabilizar todos os servidores pUblicos de algum 
modo relacionados corn a questao. 

Brasilia, 13 de julho de 2009. 
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Parecer T,Scnico 
00000000023/2009, 
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Departamento de Pericias e Diligencias 
DivisAo de Pericias Externas 

PARECER TEcNIco 129/2009 - DPE/DPD 	 4e CU) 

REFERENCIA: MEMORANDO N° 21212009 - PROURB /4711, 	otA) eQ/I'vt4,&- 

psio7+0 
Em cumprimento ao despacho da Promotora de JustO Marisa Isar dos Santos (ils.‘2 

do PI 68196.043850/09-44), referenciado no memorando 212/2009 — 3 a  Prourb, os AnalistaS`6, 

Periciais Bruno Esteves Tavora e Luiz Belted° procederam analise dos autos, que tratam do 

acompanhamento do procedimento de licenciamento ambiental do Centro Metropolitano 

Taguatinga, e apresentarn o seguinte parecer. 

CONSIDERACOES INICIAIS 

Foi sohcitada a esta 'Divisdo de Pericia a analise do processo de licenciamento 

ambiental do Centro Metropolitano de Taguatinga, sobre o prisma de avaliar o  termo de referencia 

`do Eia/Rima, e os requisitos formats da Resolucao Comma 237, alem da. elaboracao de mapa que 

pet-mita a visualizacao do empreendimento e das unidades de conservacdo circunvizinhas. 

0 Parecer Tecnico 384/2008 — GELAM/DILAM/SULFI comenta sobre a 

• necessidade de considerar a fiagrnentacao do processo de licenciamento global em tres 

procedimentos, sendo um destinado ao Complex° Administrativo, outro referente ao Campus da 

Unb e, por fun, um terceiro referente ao Centro Metropolitino. , Traz tambem que o procedimento 

torna-se ainda mais complexo em timOo do conflito gerado pela proposta de ocupacao urbana e a 

zona de arnortecimento da ARIE JK, corn restricoes do Plano de Manejo (Portaria 112/2006,- 

Comparques) desta unidade de conservacao. 0 docurnento inform que aspecto da drenagem 

pluvial deve ser abordado na fase de avaliacao da viabilidade ambiental. 

Consta no Parecer Tecnico 493/2008 —.GELAM/DILAM/SULFI urn breve historico 

sobte o processo em tela. Le-se no documento que a Terracap apreSentou requerimento de Licenca 

Previa (LP) para o licenciamento aritbiental do Centro Metropolitano de Taguatinga. Inforrna ainda 



apresentados. 
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que a tramitacao do pedido teve inicio no Ierna, passando para a Semarh e, por fim, ao Ibram-DE 

0 parecer informa-ainpldque, em 24 de marco de 2008,•foi apresentaclo ao Ibrarn urn 

novo Estudo Urbanistico do Centro Metropolitano de Taguatinga corn ampliacao da area em relacao 

a originalmente designada. Dessa forrna, o parecer conclui pela necessidade de apresentacao de um 

EIA/RIMA, cujo termo de referencia foi apresentado. Alan do mencionado estudo, o Orgao 

ambiental, concluiu pela necessidade de se apresentar urn PCA para a questa.° da drenagem pluvial, 

bern corn° um PRAD para a recuperacao de areas degradalas. Ambos termos de referencias foram 

2.1 Do PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

As etapas para o lieenciamento ambiental esta'o definidas na Resolucao Conama 

237/97. Cotlforrne se le: 

- Art. 10 - 0 procedimtnto de licenciamento ambiental obedecera as seguintes 

etapas: 

I - Defmicao pelo orgao ambiental competente, corn a participacao do 
empreendedor, dos documentos, projetos estudos ambientais, necessarios ao 
inicio do processo de licenciamento correspondente a licenca a ser requerida; 

U Requerimento da licenca ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 
documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, ,dando-se a devida 
pub licidade; 

III - Analise pelo orgdo ambiental competente, integante do SISNAMA , dos 
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realizacao de vistorias 
tecnicas, quando necessarias; 

Por essa leitura, a elaboracao de estudos ambientais é fase anterior ao requerimento 

de licenca ambiental. Assim, o requerimento de LP em nome da Companhia Irnobiliaria de Brasilia 

Terracap, constante no processo datado de 25 de junho de 1997, contraria a norma, uma vez que 

os estudos ambientais nao constam entre os documentos protocolados. 
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Outro aspecto a ser destacado refere-se aos prazos estabelecidos na norma. No artigo 

14, a kesolucao Conama 237/97 define que os prams de analise devem ser de, no maximo, seis 

meses, a contar do atp de protocolar o requerirnento, ate seu deferimento ou indeferimento, 

ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiencia pnblica, quando o prazo sera de ate 

doze meses, Dessa forma observa-sc que os prazos legalmente previstos estao por demasiado 

ultrapassados, uma vez que o requerimento de Licenca Previa constante nos autos e datado de 

25/06/1997. 

No entanto, ainda mais grave que essas inconformidades formais é o fato de o 

requerimento de LP ter sido protocolado para urn empreendimento corn poligonais de tamanho e 

forma alteradas pelo novo Estudo Urbanistico do Centro Metropolitan° de Taguatinga, que passou 

de aproxirnadamente 63 hectares para aproximadamente 136 hectares, acrescimo de mais de 

100%.  Por tamanha alteracao de area, somada as qtesteies de prazo mencionadas a cima, nada mais 

necessario que novo requerimento de LP, oportunidade em que devem ser entregues os estudos 

arnbientais e demais documentos exigidos pelo orgao licenciador, dando-se publicidade ao pedido 

de licenca. 

2.1 Do TERMO DE REFERENCIA DO EIA/RIMA 

A ResoWO° Conama 1/86 trata da, necessidade de elaboracao de Estudo de Impacto 

Ambiental para atividades modificadoras do meio ambiental e estabelece, ainda, o contend° minim° 

do estudo em questa°. Consta no paragrafo imico do artigo 6° que, em funcao das peculimidades do 

projeto e das caracterisfica.; ambientais da area, instrilcOes adicionais devern ser fornecidas pelo 

orgao licenciador. 

Entre -os aspectos peculiares e caracteristicas ambientais do empreendimento em tela 

pode-se citar a probabilidade de existencia de sitios arqueologicos e vizinhanca composta pot 

Unidades de Conservacao (ver anexo 1) do tipo Area de Protecao Ambiental e Area de Relevante 

Interesse Ecologic°. Consta no item diagnostico ambiental do Termo de 'Referencia a necessidade 

de identificacao, caracterizacao e mapeamento dos sitios arqueologicos, de forma a contemplar tal 

particularidade da area do empreendimento. 

-Com relacao ao impacto as Unidades de Conservacao, entendemos que na analise das 
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alternativas devam-se considerar as restricoes impostas pelo Zoneamento da Area de Relevante 

Interesse Ecologico JK (ver Anexo 2); compatibilizando os usos e atividades previstas corn o 

disposto no piano de manejo da referida IJC. Espera-se que tais ponderacoes sejam observadas no 

momento da obtencao de anuencia da SUGAP/Ibram, conforme consta no Termo de Referencia. 

De maneira geral, o Termo de Referencia abrange o contendo*minimo estabelecido 

na,Resolucao Conama 1/86, compreendendo Diagnostic° Ambiental (meio fisico, biotico e sock, 

econornico), Analise de Impactos Ambientais, Medidas Mitigadoras c Programas de Monitoramento 

dos Impactos. 

No entanto, a questa° da drenagern pluvial distancia-se do que orienta a melhor 

lecnica e do proprio parecer inicial do orgdo ambiental. Conforme aponta o Parecer Tecnico 

384/2008 do Ibram, essa questa° deve ser abordada ainda na fase de analise da viabilidade 

ambiental da_empreendimento. Eis suss prOprias palavras: 

entende-se que um dos temas a ser abordado ainda na fase de analise da  

sviabilidade ambiental  do empreendimento e a drenagem pluvial.  Por 

conseguinte, qualquer que seja o estudo a ser solicitado por este Instituto, devera 

estar conternplado no Termo de Referencia, urn Estudo Hidrologico detalhado 

considerando todos os lancamentos (os existentes e os a serem projetados) ao longo 

do corrego Taguatinga (Parecer Tecnico 384/2008). grifamos 

Frustrando essa orientacdo, o orgdo licenciador dissociou a questa° da drenagem  

pluvial do restante do' empreendimento, exigindo para ela urn estudo especifico, do tipo Plano de 

Controle Ambiental - PCA, em separado do EIA. Tao ou mais grave qire essa fragmentacdo e o fato 

de o Parece Tecnico 493/08 do Ibram impor a apresentacao desse estudo como condicionante a. 
emissao da Licenca de Instalacao. Se, de fato, o PCA e comumente exigido na segunda fase do 

fic,enciamento ambiental ;  a opcao do Orgao de mein ambiente revela-se equivocada, uma vez que o 

ternio de referencia do EIA nao aborda suficientemente essa questa°. Em outras palavras, a questa° 

da drenagem pluvial nao 6 devidamente analisada na fase previa, pois que restou 'dissociada do 

contexto do empreendimento e transferida para a fase subsequente do licenciamento'arnbiental. 
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Ainda que, de fato, o termo de referencia proposto para o PCA carregue feieties de 

um TR para EIA, como por exemplo ao exigir a discussdo de alternativa e a conclusao sobre a 

viabilidade ambiental do ernpreendimento, isso nada mais acentua a necessidade dessa questa° ser 

tratada, na fase previa. Sem a ,consideracao da drenagern pluvial, pois que se trata nao de 

empreendimento paralelo ou decorrente do Complexo Administrativo, mas sua parte integrante e 

esencial, indevida seria a expedicao de Licenca Previa. Afinal, na hipetese de se dernonstrar 

inviavel apenas esse akpecto, por certo restaria inviavel todo o seu conjunto. Como se ve, uma vez 

mais, o orgao ambiental postergou para a fase de LI questoes proprias, inerentes e intransferiveis 

que deveriam ter sido suficientemente previstas, conforme indicava o proprio l'arecer 384/200$, na 

fase previa. 

2.2. Das demais exigencias 

Corn relacao as condicionantes, restricoes e exigencias arnbientais para a Licenca 

Previa, o Parecer Tecnico 493/2008. do Ibram, apresenta dentre outras condicionantes: 

Apresentar Estudo de Impact() Ambiental; 

Apresentar anuencia/parecer do Institut° do Patrimonio Historico e Artistico Nacional — 

Iphan; 

Apresentar anUenciatparecer da Superintendencia de Gestao de Areas Protegidas Ibram -- 

SUGAP; 

Apresentar anuencia//parecer do Insiituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade 

ICMBio. 

Alem dessas condicionantes, já consideradas pelo %ram, deve ser apresentada para 

obtencao da LP a Outorga Previa para o sistema de drenagem pluVial, uma vez que a viabilidade 

arrMental para tat questa° so podera ser confirmada por meio desteinstrurnento, o qual reserva a 
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vazdo de lancamento prevista pelo estudo ambiental. Necessaria, por isso, é a remessa dos estudos 

Masa, antes da expedicao da LP, a fim de subsidiar a obtencao da Outorga Previa, em 

conformidade, assim corn a resolucalo CNRH 65/2006. 

CONSIDERACOES FINAIS 

0 procedimento de licenciamento ambiental do Centro Metropolitano, ja 

desmembrado do lieenciamento do Complexo Administrativo, sera ainda mais prejudicado pela 

fragmentacao do sistema de drenagem pluvial do restante do einpreendimento. Ao tratar a drenagem 

em instrumento dissociado do, EIA e ainda na fase de obtencao da Licenca de Instalacao, o orgdo 

ambiental transfere o ateste de viabilidade do sistema de drenagem para a fase secunclaria desse 

procedimento administrativo, 'esvaziando, assim, a competencia e o papel pr6prios da fase previa. 

e 	vora,  
pena-4 ,aa, Enc.00;dkatotiii 

Mat 3417A MPOF 
i  

4 

LiAit Beltra 
Biologia 

MSC. em Ciencias Florestais 
M.PDFT Mai. 1882.1 



8235000 8240000 8245000 8255000 826000C 

0009C28 	 000017n 	 0009.1Z8 	 0000928 , 	0009928 	 00009c2E 

CD 
X 
0 

(/) 

K") 

0 

0  
,0 
CD 

O 

CD 

-c3 
-0 
0 

. SV 

0 
CD 

CD  

ivt 
0 

Cn 
C 

Q. 
CD 

ED , 

 (/) 
CL 
CD 

0 
0 

Cn 
CD 

O 
si) 

m 
r- 
O z m 

C 

0 
CD op

el
Jo

9
  e

n
ba

ed
  

0 
0 

oT
Ja

q
o
p
ea

  o
p
  e

d
v
  

la
q

u
eo

  o
w

eu
el

d 
 o

p
  e

d
v
  

e
w

n
  e

p
  e

o
o

e  
an

bJ
ed

  

se
m

e
n
  s

e
a
l  

en
bJ

ed
  1

11
11

  



O 
O 
O 

O 
O 
O 

8 
3 

rn 
O 
O 
O 

C) 
C) 

0 

0) 
to 
O 
O 

CD 

O 
O 

cn 
O 
O 
O 

CO 
CO 
CD 
C) 

CO 
C) 
C) 

•-•,

- 

1 
O 
C) 
O 

CD 
C) 

rs.) 
O 
O 

CD 
X 
0 

C 

ipt 
0 
CL 
0 

CD 

1 6  

O 
-0 

S1) 

0 
(D 
3 

CD 

a)

▪  

z 
O 

O 

0 

0  

m 

E-1). 

 C 

°o
vu

m
  o

sn
 

CO _ 
0 

09 CD 	,--.- U M N N CN CN a) —, 
o -0  co (D 	, 	c  -, (I) 	. ND 0 Iza 0 C4 

4S  

CD 	
Ill 	7:1 1 

0— CO 	 cl.) 	
CD. 

a) CD -T1 	

2 

—1 (D  -___ 0 1   
,_, 1 	

3 	0 
-o 
CD 

74:-' 
cp a)/ 

k...) 

0
0 

0 I al  
01 

• ' 	
C 

G) LO 

ED. 

 AP 

0 H , 

o il) 	
(

- 	

-7 

,:..._ 	-1:1 ' 	C ,  
m 	SD m 

'  

r(j) rI...E5: r51;'4 
 2 DD 

	 . 1:. 111  
... 	< c.7.1 	= < .o.. 	< (4 

-., a 	a 	

ODN O>N CN 
0 :::: > 	0 t"-''. > 
z < r.) 	= < -, 	0 1.) 

	

ch a 	cn a 	
cn 0 

coV cp w 	w - 	0 cv 	0 m, 	cn N  

cr, 2- 	._ 	-a ' 	a a ci. 

	

 A, y 	A, ,, 	A) 
(p 	CD u) 	o 	

■0 	 0-  

X/ 	g -1) 	0 	 11) ,  c 	so X 	... so ,  

	

tr 	u) co 	< c 	o '. 	CD 	o' 

ill 	c o 	c ,-+ 	 a) 	cs- 

	

P: 	
CD 

11; 	
W: 7 -• 
0 	 0 r'', 	C) 	

= 

	

it) 	
DO 

m 	ii) C4. 	H cn 5.  
3 v co 	= Cl) 

CD 	CD 	 B 	 co CD
0 	m Q c7) .  
D 	O ' 
ii) .  

o
u
e
m

o
d
o
.g

ai
N

  w
w

o
o
  



CONSIDERACOES INICIAIS 

SMAP/PDIS 
Parecer 
00000000003/2009 

MINISTERIO PUBLIC() DA UNIAO 
Ministeriolico do Distrito Federal e Territerios 

Departamento de Pericias e Diligencias 
Divisdo de Pericias Externas 

PARECER TECNICO 32/2009 - DPE/DPD 

Referencia: Centro Metropolitano 

mernorando 

procederam 

Taguatinga, 

Em atendimento a solicitacdo da Promotora de Justica Marisa Isar, conticla no 

45/2009 — 3a Prourb, os Analistas -  Periciais Bruno Esteves Tavora e Luiz Belted° 

analise da copia do Process° 0391-000177/2007, relativo ao Centro Metropolitano de 
Ceilandia e Samambaia. 

Foi apresentado a esta Divisdo de Pericias Externas copias do process° de 

requerimento de licenciamento ambiental do Centro Metropolitan de Taguatinga, Ceilanclia e 

Samambaia. 0 empreendimento, relativo ao loteamento em area urbana corn aproximadamente 133 

hectares, provocard uma nova polarizacdo na dindmiea urbana do Distrito Federal. Esta prevista 
_ _ *

Para a area a instalacdo o Complexo Administrativo do Govern° do Distrito Federal, licenciado 

separadamente, o Campus da Universidade de Brasilia, tambem objeto de outro proeesso de 

licenciamento, alem da area de lazer Ceilambodromo, area residencial, area comercial e area 

empresarial. 0 process° dc liecnciamento Ieve inicio em 199"/ corn requerimento de Licenca Previa 
ao Institut° de Ecologia e Mein Ambiente do Distrito Federal, posteriormente, no anode 2004, o 

processo foi retomado corn uma nova solicitacdo de Licenea Previa e Licenca de Instalaedo 

SEMARH, por fim, em 2008 o processo foi novamente retomado com pedido de Licenca Previa e 

de Instalaedo ao Instituto Brasilia Ambiental, corn apresentaedo de urn novo projeto urbanistico. 
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2. EXAMES . 

O ernpreendimento em questa°, Centro Metropolitano, por sua natureza, magnitude e 

localizacao impoe acompanhamento pablic6 e social de sorte que seus impactos ambientais sejam 

minorados, seja em &La fa.se de planejamento, implantacao e operacao. E dentro do procedimento 

administrativo do licenciamento ambiental que essa preocupacao encontra forma e aplicacao, de 

forma que a atividade persiga criterios e padraes de desernpenho aceitaveis pela sociedade, ainda 

que sobrevenham inevitavelmente impactos ambientais negativos. 

licenciamento arnbiental exige multiplos olhares e avaliacties. Pelas caracteristicas 

da atividade licenciada, nada mais necessaria que a consulta e anuencia daquelas mesmas tres 

instituiceies que deixaram de ser devidarnente ouvidas no licenciamento do Complex° 

Administrativo, assunto discutido em nosso Parecer Teethe° 9/2009. Se naquela situacao 

demonstravarnos a imprescindibilidade de serem ouvidos o Institut° Chico Mendes de 

Conservacio da Biodiversidade — ICMBio,, o Instituto do Patriinfinio IIistorico e Artisfico 

Nacional — Iphan e a Agenda Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito 

Federal — Adasa, com ainda maior razao devem ser constiltadas essas mesmas entidades se o 

empreendimento em debate e significativarnente mais impactante que o anterior e o abrange por 

cornpleto. Como dito acima, o Centro Metropolitano compOem-se de multiplos ernpreendimentos, 

dentre os quais o Complexo Administrativo. 

Semelhante  perce 	tiverarn diversos •rofissionais  do Ibram, conformq consta  no 

aLesaT'egpjz423j22QB J.A.LULEM/ 	Lapg9oLa271441.....is inzerbiLLua 

manifutack.aessemasitoi., 

3. Apresentar anuencia/parecer para Licenca Pre -via — LP_ do. Instituto do 

Patrimonio Historic° e Artistic° Nacional — Iphan em relacao a "provavel" 

existencia de Sitios'Arqueologicos na Area de Influencia Direta — AID ou a 

All do empreendimento em atendimento ao disposto na Portaria N.° 

230/2002 — IPHAN; 
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4. Apresentar anuencia/parecer para Licenca Previa = LP do " Instituto Chico 

Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBio", atendendo a 

Resolueao CONAMA 13/90, tendo em vista que, o ernpreendimento faz 

divisa corn a ARIE JK e essa unidade de conservaca-o faz parte da APA do 

Planalto Central (a remessa do processo ao ICMBio e de responsabilidade 

do'IBRAM). 

A excecdo da ordem das ponderacoes, identico registro é aplicado na fase -de Licenca 

dc Instalacdo pelo org'ao licenciador. 

Temos que faltou apenas mencao a Agencia Reguladora de Aguas, Energia e 

Saneamento Basic() do Distrito Federal — Adasa, visto que a questa° da outorga preventiva e/ou 

outorga de direito de use de recursos hidricos e de capital imporfancia. 

A respeito do item 3, transcrito acima, chamamos a atencao para o fato de que_a_ 

msnifestacao do Iphan d very se dar no scntido dc avaliar, antes da emissdo da Licen -a Previa, a 

viabilidade de im lanta do do empreendimento frente aos conhecidos sitios ar ueolo eicos 

existentes na Arie  

Ainda corn referencia ao Parecer Tecnico 493/2008 do Ibram, este aponta para a 

existencia, na area do empreendimento, de dois postos revendedor de combustivel. Uma atencao 

especial deve ser dada a este fato, uma vez que tais instalacOes estao associadas a eventos de 

vazamentos e contaminacoes dos solos e recursos hidricos por hidrocarbonetos derivados de 

petroleo, sendo esse potencial reconhecido pela Resolucao Conama 2-73/00. 

Caso haja desapropriacao e mudanca na destinacdo da area dos dois postos 

4110 revendedor de combustivel, a avaliacao do passivo existente e, caso confirrnado, a recuperagao da 

area degradada nao pode deixar de ser analisada no momento do processo de licenciamento 

ambiental. A apresentacdo de uma piano de encerramento compativel corn o passivo existente tem 

base na Resolucao Conama 273/00 conforme segue: 

■ 

Art. 1 A localizacao, construcao, instalacao, modificacdo, ampliaedo e operaedo de 

postos revendedores, postos de abastecimento, instalaciies de sistemas retalhistas e 

postos flutuantes de combustiveis dependerao de previo licenciamento do orga'o 

ambiental competente, sem prejuizo de outras liceneas legalmente exigiveis. 
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• 

§ 2° No caso de desativacao, os estabelecimentos ficam obrigados a apresentar urn 

piano de encerramento de atividades a ser aprovado pelo orgao ambiental 

competente. 

Assim, entende-se que, corn a mudanca de destinacdo da•area e o encerramento das 

atividades dos postos revendedores, a apresentacao de urn piano de encerramento de atividade ainda 

nas fases iniciais no processo de licenciarnento traz mais seguranca corn relacdo a questab 

ambiental. 

• 	3. CONSIDERACOES FINAIS 

A analise do material disponibilizado a esta Divisdo de Pericias -  Externas possibilitou 

tecer algumas consideracoes que acreditamos serem importantes para que nao haja duvidas sobre a 

viabilidade ambiental do empreendimento em tela. Concordamos com os profissionais do Ibram, no 

sentido de que o Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatorio de Impacto Ambiental sao 

os instrumentos capazes de avaliar a viabilidade ambiental do empreendimento. Corn fuicro na 

legislacao (Conama 13/90 e Portaria N.° 230/2002 — Iphan), necessario sera que esse Estudo seia  

re1tdQ. JcMJ3  ideestes orgaosposianLsmilr...paret cer sobre o 

empreendimento. Recomendarn.os, aind_a, a_  anmentacdo de mri lano de 

a a area dos ostos revendedores de combustivel, caso sejam desativados. Por fim, 

aisloscultarLActs4...s.o_rela..11919219szam 	 e uso de recursos hidricos. 

Brasilia, 03 de rnarco de 2009. 
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