
MINISTERIO PUBLIC() DA , UNI 'AO 

PRIMEIRA 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS ,  

PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DO MEDD AMBIENTE E PATRIMCON113 CULTURAL 

./ 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA NIZ/2013 ' 
Procedimento Administrativo n° 08190.067934/11-51 

0 MINISTERIO ' PUBLIC() DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITORIOS, por intermedio da la Promotoria de Justica de Defesa do Meio Ambiente e 

Patrimonio Cultural, no use das atribuicaes legais que lhe sac, conferidas pelo artigo 5°, § 6° 

da Lei Federal n.° 7.347, de 24 de julho de 1.985; 

Considerando que a 1 0  Promotoria de Justica de Defesa do eio Ambiente e 

Patrimonio Cultural fora surpreendida cornnoticias veiculadas na prensa e corn 

representacao versando sobre intervencOes no interior do Modulo II do Parq e Olhos D'Agua; 

definido no Decreto Distrital n° 33588, de 22.03.2012 (DO/DF 23.03.2012); 

Considerando que tais intervencties corisistiram na realiza 

canalizacao de aguas pluviais por mein de manilhas, na extensan aproximad 

vinte), metros, partindo da extremidade da rede de drenagem da Galeria 1 

talude da lateral direita, do Eixo L-Norte, em direcao ao leito concretado de u 

no interior no . madulo II do Parque Olhos D'Agua, situado na SQN 212/2 

Brasilia — DF; 

do de obras de 

de 120 (cento'e 

1, localizada no 

canal existente 

3, Plano Pilot6, 

Considerando que a iniciativa partiu do proprio` IBRAM 	outorgou a 

autorizacdo n° 026/2013 — ,SUGAP/IBRAM-DF, de 17.06.2013, por intermedio da 

Superintendencia de Areas Protegidas (SUGAP) a Cimento Planalto S.A (CIPLAN), que 

permitiu a mencionada empresa, a titulo de compensacan ambi iltal de outro 

empreendimento, a execucao da interligacan da rede de aguas pluviais exist nte ao canal de 
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concreto armado aberto existente, no qual serao construidos dissipadores, bem como autorizar 

a supressao de individuos arboreos exoticos para a construcao dos caminhos de servicos; 

Considerando que a obra .em referenci& fora insta ilada em local de 

afloramentos de agua, que teriam inclusive justificado a transformacao da area no MOdulo II 

do Parque Olhos D'Agua, por demanda da propria comunidade local, em consulta publica 

realizada pelo proprio IBRAM em 2011, ja em 2010 assim se pronunciou: 

Considerando a singularidade e .o valor estrategico das areas 

de preservaccio permanente que, confor a indica sua 

denominacilo, silo caracterizadas, coma r gra geral, pela 

intocabilidade e vedaccio de use economic° direto (CONAMA 

369/2006). 

Considerando a existencia de nascente na area analisada e que 

todo o terreno a montante ca nascente e considerado area de 

recarga de aquifer°, ou seja, faz parte da bacia hidrografica 

cantribuintee por isso deve ser protegido, conforme Resolucilo, 

CONAMA n° 303/2002 Art 3° Inciso H 

Considerando que o empreendirnento coin intencoes de 

edifice:010 em Lote existente no area, ntlo enquadrado• em 

nenhuma das atividades listadas na Itesolu CONAMA n° 

369/2006 Art. 2°. 

Recomendci-se que a area onde a nascente esti, localizada e 

todo o terreno contiguo a este, considerado b cia contribuinte,' 

deve ser anexado ao Parque Ecologic° e de ti o Multiplo Olhos' 

D'Agua corn vistas a protecilo da area e da im lantacilo de area 

verde palica em area urbana, conforme Art. 2°, inciso I-d da 

Resolucdo CONAMA 369/2006. 

(Informaccio 	Tecnica 

Dipar/Sugap/Ibram) 
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Considerando que, nao obstante, as repentinas obras ern evidencia, a CIPLAN 

apresentara Memorial Descritivo da Execucao das Obras de Drenagem da Area de Expansao 

do Parque Olhos D'Agua, oportunidade em que anunciou: 

Iya . epoca de chuvas, uma grande concentractio de aguas 

pluviais chega de forma desordenadcide na area de expansilo 
. 

,do Parque Olhos D'Agua (limites estabelecidos pelo Decreto n. 

33588/2012) e os riscos de erosao do terreno estao presentes e 

seio graves. 

Considerando que na 	solicitada pela is Promotoria de Justica de 

Defesa do Meio Ambiente e Patrimonio Cultural para o caso que trata este instrumento a 

Secao de Engenharia Legal e Meio Arnbiente do Instituto de Criminal stica do Distrito 

Federal (SELMA-ICDF), os experts chegaram a seguinte conclusao: 

Corn base no exposto e analisado, concluem os peritos que, 

aguas pluviais .despejadas pela galeria 11 estao provocando 

erosdo no talude voltado para o Bloco I 	SQN 212. Esse• • 
processo .cria risco para as redes ,das. co cessioncirias de 

servicos pablicos que cruzam local e par a estrutura do 

proprio Bloco Ida Superquadra Norte 212. 

Concluem que, pela mesma razao, este,' ocorrendo processo 

erosivo nao talude de sustentactio do Eixo L N rte, na altura da 

galeria 11, que poe em Crisco a referida via a medio ou longo 

prazo. 

Concluem que em funcao do despejo de -  aguas pluviais da 

galeria 11, o Modulo I da Unidade de Conservacdo tecebe 

residuos poluentes e sofre processo erosivo no canal do COrrego 

OlhOs D'Agua. 	Fl 

Concluem que se faz necessaria a retirada do despejo de agua 

pluvial do pdnto adjacente aos talttdes do Bloc Ida SQN 212 e 

do Eixo L Norte. 
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COncluem que a obra constatada pela. equip de pericia darer 

uma soluctio paliativa as questoes dos p ocessos erosivos 

instalados nos taludes citados, alem de minmizar o processo 

erosivo do canal' Corrego Olhos D'Agua io"Modulo da 

Unidade de Conservagio. 

Entendem os Peritos que, com base nos .1 tos e estruturas 

analiticas, obra identificada ester mitigando impactos de 

negativos anteriormente anteriormente instalados na area. 

(Laudo 19.415/2013 — SELMA/ICDF) 

Considerando que, em vistoria reafizada em 11/09/2013 pelo Departamento 

de Pericia e Diligencias do MPDFT, os profissionais foram acordes ao enunciarem: 

Uma vez que no local concentra-se grande fl o superficial que, 

aliado a vazeio da cede de drenagem pluvi l neio concluida, 

agravarn o process° erosivo e sulcam o terrreno atingindo o 

nivel freatico, a instalacdo de clrenos na base manilhas bem 

como a instalacdo das proprias manilhas, vao garantir a vazdo 

dessas surgencias freaticas parti a canalizactio, de modo a 

garantir a estabilidade do terreno a ser _aterr do, bem como a 

contribuivelo hidrica ao curso d'agua. De fato, a rido instalacdo 

dessas medidas culminaria na evoluceio do processo erosivo 

para fora do parquet atingindo as infraestruturas, ja 

mencionadas e que se encontram atualmente sob riscb 

geotecnico. 

Corn efeito,. o projeto proposto e ja infcia deve impactar 

positivamente o estado de conservacdo da rea, contendO o 

process() erosivo q sanando a feicao erosiva jet instalada, cam 

ganhos ambientais ,consideraveis frente , as enormes perdas 

acarretadas pelas condicdes atuais, e4speci lmente quanta a 

manutenceio da quantidade e da qualida e • clos' recursos 

hidricos ali exigentes. Ressalta-se que as su encias freaticas 
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Jaque existem no local da obra foram causa s pelo processo 

erosivo e seu flux° nao sera prejudicado corn a conclusdo da 
. 	, 

obra iniciada, alem do mats, nao havera nov6 aporte de aguas 

pluviais para o corpo hidrico, apenas seu disciplinamento e 

condtkao tecnicamente mail adequada. 

(...) 

A situaccio atual da obra, inciada e paralisada, corn o' solo. 

re'volvido deixa a zona,de aterro ainda mais susceptivel. Essa 
1 

situactio as vesperas do period° chuvoso pode acarretar serios 

danos ambientais, corn o carreamento de grande quantidade de 

parliculas solidas para os corpos hidricos a jusante
, e 

consequente assoreamento dO corpo hidrico recetor, no caso, o 

Lago Paranoa 

Dessa, forma, a conclusao do prolongarnent da galeria 11 

corn juntamente co o aterramento do trecho afeta o e replantio de 

: 

, 	. 
vegetactio devercro obedecer criterios e procedimentos 

estabelecidos em estudos tecnicosespecificos ,, fim de garantir 
 

a estabilidade do solo da regido, impedindo a evolucao do
, 

processo erosivo neste trecho. 

Corn o fito de evitar possiveis agravame tos de danos 

ambientais, entendemos que. devam ser ret6 adas as obras 
i 

paralisadas, desde que elaborada e executada dentro da boa 

tecnica. 

Uma vez que ha a perspectiva de que a recomp sicao do talude 

e do relevo elevo o atualmente rebaixado ivel do lencol 

freatico, é pos,sivel que canalizaciio da drn gem pluvial no 

primeiro trecho do terreno nao tenha efeito significativo sobre a 

vegetacao, principalmente ,levando-se ern c nta o carater 

exotico e invasor da mesma. 
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Considerando que a aproximacao do periodo das chuvas potencializa os riscos 

ora apontados e dada a urgencia na conclusao das obras em carater provisorio, ate que a 

adequada rede de drenagern de aguas pluviais tenha definitivamente seu projeto adequado as 

exigencias ambientais e obtenha as licencas correspondentes junto ao IBRAM; 

Considerando que, por outro lado, a conclusao das obras ja iniciadas pela 

CIPLAN e autorizadas pelo IBRAM, deve observar algumas cautelas indispensaveis, no 

sentido de causar o minimo de impactos ambientais negativos para a conservacao dos 

atributos do Modulo II do Parque Olhos D'Agua; 

, ) 

Considerando que, de consonancia com o Art. 7°, caput do Decreto Distrital 

n°33.588, de 22.03.2012, a NOVACAP incumbe a realizacdo de, obras de drenagem, nos 

termos que enuncia: 

Art. 7° A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil —

NOVACAP fica autorizada a realizar obras de ,engenharia que 

permitam a preservactio dos recursos hidricos. existentes no 

Parque Ecologico Olhos D'A gua, garantindo a eliminactio da 

erosao, de residuos solidos poluentes, do assoreamento e 

aprofundamento do leito' gerado pelo lanca , ento direto de ; 

redes pluviais no corrego, assim como a interli accio das areas 

I e II do Parque Ecologico Olhos d'Agua e dessas areas corn o 

Parque do Arboreto, mediante passagens subterraneas nas vias 

Ll e L2 norte, permitindo a circulacab das aguas:, o fluxo 

genic° da fauna e apassagem dos visitantes do Parque. 

■ 

Considerando que o IBRAM, por mein da Informac 

501.000.015/2013 — Copar/Sugap/Ibram -considerou que o projeto relativo a o 

de aguas pluviais da EQN 212/2013 "impactaria profundamente as areas d 

proporcao do empreendimento (...)"; 

o Tecnica n° 

ra de drenagem 

parque dado a 

JConsiderando que, nao obstante, a implementacao da rede d drenagem pela 

NOVACAP Se faz inafastavel em futuro prOximo, de maneira a disciplinar corretamente o 

encaminhamento das Aguas • pluviais para o seu destino final •(Lago Paranod) corn a 
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rninimizacao dos impactos ambientais ha muito experimentados pelos moradores da Asa 

Norte; 

Considerando que a alternativa das obras iniciadas pela CIPLAN, é apenas 

emergencial, para evitar riscos momentaneos mais graves; 

Considerando que "todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de use comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida", entendido 

esse como o "conjunto de condiciles, leis, influencias e interacoes de Ordem fisica, quimica e 

biologica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (CF/88, art. 225, caput, 

e Lei n° 6.938/81, art. 3°, I); 

Considerando que e dever do' Poder Public() a da cojetivi ade a defesa e a 

preservacao do meio ambiente pars as presentes e futuras geracOes; 

Considerando que compete ao Ministerio Public° a defesa a ordem juridica, 

do regime democratico e dos interesses sociais e individuals indisponiveis, nforme disposto 

' no art. 127 da Constituicao Federal e do art. 1° da Lei. Complementar 75/93; 

Considerando que incumbe ao Ministerio PUblico zelar pelo efetivo respeito . 

dos Poderes Publicos e dos servicos de relevancia publica aos direitos assegurados na 

Constituicao, promovendo as medidas necessarias , a sua garantia, para a protecao do 

patrimonio pUblico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de 

acordo corn o art. 129, II e III da Constituicao; 

RESOLVE, como forma de garantir as providencias necessarias e urgentes e 

evitar a judicializacao da questa°, tomar o presente 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

do INSTITUTQ DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO 

DISTRITO FEDERAL BRASILIA AMBIENTAL - IBRAM, autarquia di trital inscrita no ‘i 

 CNPJ sob o n° 08.915.353/0001-23, corn sede no endereco SgPN 511, BI co C, Lote 3 — 

Edificio' Bittar III, ora representada por seu presidente Nilton Reis Batis a Junior e fielo 



MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 

MINIsTERio PUBLIC() DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Superintendente de Areas Protegidas Pedro Luiz Salgado, corn o compromisso de 

atendimento das seguintes clansulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - 0 IBRAM se compromete a ordenar a retomada das obras de 

canalizacao de Aguas pluviais, a cargo da CIPLAN, no interior do Modulo II do Parque,Olhos 

D'Agua a partir da galeria 11 do Eixo L Norte, na SQN 212/213, Brasilia-DF. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - As obras de que trata esta clausula possuem carater 

emergencial a visam acautelar danos ambientais maiores decorrentes do aumento de vazan 

pluvial que tende a ser incrementada no periodo •de chuVas que se aproximam e agravar as 

erosoes ja causadas e remsentam grave risco de seguranca para a estabilidade do predio 

situado na ,SQN 212, Bloco I, Plano Piioto, Brasilia-DF; 

. 	 ••••, 	 • 

PARAGRAFO SEGUNDO - A realizacao das obras em carater provisorio de que fala o 

caput desta clausula nao dispensa a implementacao de rede de drenagem de Aguas pluviais 

pela NOVACAP, mediante projeto aprovido em procedimento licenciatOrio no IBRAM e a 

expedicao das licenc.,as devidas; uma vez satisfeitas as exigencias legais e ambientais; 

PARAGRAFO TERCEIRO 	implantacao da rede de drenagem de Aguas pluviais a cargo 

da NOVACAP implica a desconstituicao das obras a serem terminadas pela CIPLAN, a partir 

da Galeria 11 da SQN 212/213. A desconstituicao das 'obras da CIPLAN ha de ser 

providenciada pelo IBRAM/SUGAP, em ate 30 (trinta) dias ape's o inicio de funcionamento 

da rede que a NOVACAP deve construir; 

PARAGRAFO QUARTO: 0 IBRAM se obriga a realizar analise tecnica da ,  proposta do • 
Senhor Ricardo Montalvao apresentada a esta PromOtoria e ao titular da SEMARH, antes de 

autorizar a continuidade das obras; de modo a 'verificar a melhor intervencao /sob o ponto de 

vista ambiental e ecologico; 

PARAGRAFO QUINTO: 0 IBRAM recebera, na assinatura deste instrumento, uma copia 

do documento a que se reporta o paragrafo anterior. 

CLAUSULA SEGUNDA 

a fiel observancia do presente compromisso, notiffcando o signatario sobre eventual 

inadimplemento e consequente imposicao 'da multa infraestabelecida; 

0 Ministerio Pfiblico do Distrito Federal e TerritOrios controlard 



Eduardo Della Ro a 
Procurador Juridico 1 IBRAM 

Pedro iz Cezar Salgado 
S gap/IBRAM 

Nilton Rei'S Batista Juni° 

Presidente do IBRAM 

Roberto Carlos Batista 

Prom for de Justica 

(DF),) 	de 	 de 2013. 
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Na hiStese de descumprimento das obrigacifies ora 

assdmidas, a compromissaria respondera, por cada infracao ao presente Termo, pelo 

pagamento de multa diaria equivalente a R$ 1000,00 (hum mil reais), ate o adimplemento da 

obrigacao, o que nab excluird o dever de cumprir corn as
, obrigacOes de, fazer dispostas no 

presente Termo,, akin da acao penal correspondente ao fato tipico 'bra em analise; 

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 valor da multa , sera revertido ao FundQ Unico de Meio 
Ambiente (FUNAM), Banco de Brasilia, Agencia‘ N° 201, Conta.Corrente n° 826.974-1, nos 
termos do art. 74, da Lei Distrital Complementar n° 41/1989; 

CLAUSULA TERCEIRA - Este compromisso produzira eteitos legais a partir de sua 

celebracao e tera eficacia de titulo executivo extrajudicial, na forma dos art: 5. 0, §6.0, da Lei 

Federal n°7.347/85, e do art. 585, inciso,VII, do Codigo de Processo Civil; 

CLAUSULA QUARTA - 0 Ministerio Publico do Distrito Federal e TerritOrios compromete- 

se a nao tomar as rnedidas judiciais cabiveis corn relacao ao apurado e em relacao ao dano 
'

rn 
 

ambiental constatado, caso haja o cumprimento integral e satisfatorio das glausulas contidas 
no presente Termo. Neste caso, serao consideradas quitadas as obrigacti'es ora as§unaidas 

Nada mais havendo, e por .estarerif ,de acordo, rubricam e assinam o presente tertno de 

compromisso de ajusta.mento composto de 09 (nove) laudas impressas. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

