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1. APRESENTAÇÃO 

O presente Memorial Descritivo apresenta o projeto para parcelamento da gleba denominada 
Estância Santa Paula, cuja poligonal é oriunda de terras particulares localizadas na Região 
Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII que foram desmembradas do Quinhão 06 no lugar 
denominado “Palmeiras”, na Fazenda “Taboquinha” (matrículas nº 15.545, 15.546, 16.387, 16.595 e 
28.922), com área de 33,69 hectares.  

A poligonal de projeto é limitada, ao norte pela via denominada Avenida do Sol e por terras 
particulares, cuja matrícula é 3/16.268, a leste por terras particulares, cuja matrículas são 16.268 e 
16.693, ao sul por terras particulares com matrículas 14.965 e 14.967, e ao oeste por via pública de 
acesso a São Sebastião (sem nome) e pela ocupação urbana denominada Quintas Interlagos, 
conforme pode ser visto no item 1.1 – Croqui de Situação e no item 1.2 Croqui de Localização 
apresentados a seguir. 

1.1. CROQUI DE SITUAÇÃO 

 
Figura 1: Croquis de situação do parcelamento. Fonte: ARIA 2021. 
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1.2. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO  

 

Figura 2: Croquis de locação do parcelamento.   Fonte: ARIA, 2021. 

 

1.3 OBJETIVOS DO PROJETO 

O parcelamento do solo proposto tem por objetivo promover o loteamento da gleba acima 
caracterizada, com a abertura de novas vias e a criação de lotes destinados aos usos residenciais 
multifamiliares, lotes mistos (comercial, industrial e institucional), bem como áreas públicas 
classificadas como Espaços Livres de Uso Público – ELUP e Equipamentos Públicos Comunitários.  

Trata-se de um novo parcelamento de baixa densidade, inserido no planejamento das áreas 
urbanas do Distrito Federal, tendo por base o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 
Federal ‐ PDOT/2009 – Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009 (atualizada pela Lei 
Complementar n°854, de 15 de outubro de 2012). O empreendimento vem ao encontro das diretrizes 
do PDOT, com destaque para a Estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais e para a requalificação 
de Setores Habitacionais de Regularização, mais especificamente, o Setor Habitacional Jardim 
Botânico. 

O projeto está em conformidade com as diretrizes emitidas pela Secretária de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, sendo: Diretrizes Urbanísticas para a Região do São 
Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião no Distrito Federal - DIUR 01/2019, aprovadas por meio 
da portaria n° 27, de 1° de abril de 2019 e ainda, com as diretrizes urbanísticas específicas para a 
gleba: DIUPE 23/2021. 

O projeto contempla a criação de 238 lotes privados, sendo 3 lotes de uso Misto com 
Residência Multifamiliar, 233 lotes de uso Residencial Unifamiliar e 2 lotes de uso Institucional, mais 
áreas públicas formadas por 2 lotes para Equipamento Público (Inst.-EP) e áreas de Espaços Livres 
de Uso Público (ELUP), dentro das quais serão demarcadas áreas para equipamentos dos sistemas 
de infraestrutura de saneamento básico (EPU). É prevista, também, área destinada a uma Reserva 
Particular de Patrimônio Natural – RPPN, em atendimento ao que estabelece a referida DIUR 01/2019. 
Além disso, o empreendimento prevê a implantação dos sistemas de infraestrutura necessários para 
o pleno funcionamento do parcelamento e para sua integração à malha urbana da região onde se 
insere.  
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O dimensionamento dos lotes e os usos propostos visam promover a oferta de moradia às 
faixas de renda média, conforme vocação da Região Adiministrativa do Jardim Botânico, demonstrada 
pela PDAD / CODEPLAN, associada à criação de áreas comerciais e de serviços de abrangência local 
(lotes de uso misto). O sistema viário projetado tem por objetivo promover a articulação do tecido 
urbano, a partir da conexão e previsão de requalificação das vias de acesso à DF-001 (especialmente 
a Avenida do Sol) e da via de acesso à São Sebastião a partir desta. 

 

2. LEGISLAÇÃO RELACIONADA AO PROJETO  

2.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

• Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e suas alterações - Lei de parcelamento do solo 
urbano, que estabelece critérios e condicionante para a realização de desmembramento e 
loteamento de áreas urbanas; 

• Lei n° 9.785, de 29 de janeiro de 1999, que altera a Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979, no 
que se refere ao percentual de áreas públicas a ser observado na realização do parcelamento 
urbano, entre outras alterações; 

• Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000 – Institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – SNUC, regulamentado pelo Decreto 4.340/2002; 

• Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012 – Aprova o Novo Código Florestal Brasileiro; 

• Norma Brasileira ABNT NBR 9050/2020 – Trata da acessibilidade a edificações, mobiliários, 
espaços e equipamentos urbanos. 

 

2.2 LEGISLAÇÃO DISTRITAL 

• Lei n° 41, de 13 de setembro de 1989 – Dispõe sobre a política Ambiental do Distrito Federal, 
estabelecendo a necessidade de licenciamento ambiental para parcelamentos urbanos no DF; 

• Decreto n° 12.960, de 28 de dezembro de 1990 – Aprova o regulamento da Lei n° 041/89; 

• Lei Orgânica do Distrito Federal, de 08 de junho de 1993 - Trata, no título VII, da Política 
Urbana e Rural, estabelecendo, em seu Artigo 314 para a Política de Desenvolvimento Urbano 
do Distrito Federal, o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade, garantindo o bem-estar de seus habitantes e compreendendo o conjunto de medidas 
que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada dos territórios, uso dos 
bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos para a população; 

• Lei n° 992, de 28 de dezembro de 1995 – Dispõe sobre o parcelamento de solo para fins 
urbanos no Distrito Federal, e suas alterações; 

• Decreto Distrital n° 28.864, de 17 de março de 2008 e suas alterações – Regulamenta a Lei 
n° 992/95; 

• Lei Complementar n° 710, de 06 de setembro de 2005 – Dispõe sobre os Projetos 
Urbanísticos com Diretrizes Especiais para Unidades Autônomas (PDEU); 

• Decreto n° 27.437, de 27 de novembro de 2006, que regulamenta a Lei Complementar n° 710, 
de 06 de setembro de 2005, que “Dispõe sobre os Projetos Urbanísticos com Diretrizes 
Especiais para Unidades Autônomas – PDEU e dá outras providências”; 

• Decreto n° 27.365, de 1° de novembro de 2006 – Altera o Sistema Rodoviário do Distrito 
Federal e dá outras providências; alterado pelo Decreto n° 28.622/2008 e acrescido pelo 
Decreto n° 37.214/2016; 

• Lei Complementar n°803, de 25 de abril de 2009 – que aprova a revisão do Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial – PDOT; 

• Lei Complementar n° 854, de 15 de outubro de 2012 – que atualiza a Lei Complementar 
n°803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial; 
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• Decreto n°38.047, de 09 de março de 2017, que regulamenta o art. 20, da Lei Complementar 
n° 803, de 25 de abril de 2009, no que se refere às normas viárias e aos conceitos e parâmetros 
para o dimensionamento de sistema viário urbano do Distrito Federal, para o planejamento, 
elaboração e modificação de projetos urbanísticos; 

• Lei n°4.397, de 27 de agosto de 2009 – Dispõe sobre a criação do Sistema Cicloviário no 
âmbito do Distrito Federal; 

• Decreto n°32.575, de 10 de dezembro de 2010 - Aprova alteração do referencial geodésico 
do projeto do sistema cartográfico do Distrito Federal – SICAD para SIRGAS; 

• Lei n° 5.344, de 19 de maio de 2014, que dispõe sobre o Rezoneamento Ambiental e o Plano 
de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu; 

• Nota Técnica 02/2015 – DAURB/SUAT/SEGETH, que trata de diretrizes para o sistema viário 
de novos parcelamentos; 

• Decreto n°38.247, de 01 de julho de 2017, que dispõe sobre os procedimentos para 
apresentação de Projetos de Urbanismo e dá outras providencias; 

• Lei n°6.138 , de 26 de abril de 2018, que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito 
Federal – COE, e suas alterações; 

• Decreto n°39.272 , de 02 de agosto de 2018 que regulamenta a Lei n°6.138 , de 26 de abril 
de 2018 que trata do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF; 

• Lei Complementar n°948 , de 16 de janeiro de 2019 que trata da Lei de Uso e Ocupação do 
Solo no Distrito Federal - LUOS; 

• Lei n°6.269, de 29 de janeiro de 2019, que institui o Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Distrito Federal – ZEE em cumprimento ao art. 279 e o art. 26 do Ato das Disposições 
Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal e dá outras providências; 

• Lei n° 958, de 20 de dezembro de 2019, que define os limites físicos das Regiões 
Administrativas do Distrito Federal e dá outras providências; 

• Portaria n° 27, de 1° de abril de 2019, que aprova as Diretrizes Urbanísticas DIUR 01/2019 
aplicáveis à Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião, na Região 
Administrativa de São Sebastião – RA XIV, Jardim Botânico – RA XXVII e Paranoã – RA VII, 
e dá outras providências; (DIUR 01/2019 disponível no endereço eletrônico da SEDUH – 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitacional 
http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/DIUR_01_2019-Região-do-Jardim-
Botânico-São-Bartolomeu-e-São-Sebastião.pdf), detalhada pela DIUPE n° 28/2020 – 
SEDUH/SUPLAN/COPLAN/DIRUR. 

• Portaria n°59, de 27 de maio de 2020, que regulamenta a emissão dos Estudos Territoriais 
Urbanos e das Diretrizes Urbanísticas Específicas – nos termos da Lei Federal n° 6.766 de 19 
de Dezembro, de 1979, da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, e sua atualização 
por meio da Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012 e da Lei nº 5.547, de 6 de 
outubro de 2015 – republicada no DODF nº 103 de 2 de junho de 2020. 

• Diretrizes Urbanísticas – DIUR 01/2019, Diretrizes Urbanísticas para a Região do São 
Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião no Distrito Federal, aprovadas por meio da 
portaria n° 27, de 1° de abril de 2019; 

• Diretrizes Urbanísticas Específicas - DIUPE SEI-GDF n.º 23/2021 - 
SEDUH/SEGEST/COGEST/DIRUR, de 27 de julho de 2021. 
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3. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

Por meio da Carta n.º 39/2021 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC, de 04 de março de 2021 
(Processo 00111-00001880/2021-62), a Terracap encaminhou o Despacho n° 0412/2021 – NUANF, 
de 03 de março de 2021, no qual informou que a área denominada “Estância Santa Paula”, ilustrada 
no croqui 57100448 elaborado pelo NUANF está localizada no imóvel TABOQUINHA, que é um 
IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP. 

 
Figura 3: Croquis de situação fundiária da gleba. 

Fonte: Croquis anexado ao Despacho n° 0412/2021 – NUANF, 2021. 
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Conforme Certidão de Ônus emitida pelo Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – 
Distrito Federal, a gleba objeto do projeto em comento é denominada Estância Santa Paula e está 
registrada sob as matrículas nº 15.545, 15.546, 16.387, 16.595 e 28.922.  
 
4. CONSULTA ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

5.1 Companhia urbanizadora da nova capital do brasil NOVACAP 

Número do Processo:  00112-00020875/2020-40; 
Número do Documento: OfícioN°3455/2020 – NOVACAP/PRES/SECRE; Despacho – 
NOVACAP/DU/DEINFRA/DIPROJ/SEAU 
Data de emissão: 31 de agosto de 2020; 13 de agosto de 2020. 
Informações Atualizadas:  
Não existe interferência de rede pública de águas pluviais implantadas e/ou projetadas. O 
empreendedor deverá elaborar projeto de drenagem pluvial completo e específico para o local, 
de acordo com o Termo de Referência aprovado por esta Companhia, bem como observar 
todos os critérios e dados fornecidos pela Novacap. Deverá ser utilizada estrutura de 
amortecimento de vazão, dentro da poligonal do parcelamento, de forma a obedecer ao 
previsto na Resolução n°09, da ADASA, com reserva de área para instalação dessa estrutura 
no projeto de urbanismo. 
Não existe interferência com pavimentação asfáltica implantada ou projetada. 
 
Soluções de Projeto:  
Será projetado e implantado sistema de drenagem sustentável superficial, com dispositivos de 
amortecimento de vazão integrados às áreas verdes do parcelamento, mais lançamento do 
excedente no córrego Mato Grande, de acordo com disposições da ADASA. 
 
5.2 Companhia energética de Brasília – CEB 

Número do Processo: 00310-00013024/2020-12. 
Número do Documento: Carta n.º 948/2021 - CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC. 
Data de emissão: 17 de março de 2021. 
Informações Atualizadas:  Há viabilidade técnica de fornecimento de energia elétrica ao 
empreendimento, desde que o responsável submeta projeto elétrico para aprovação da 
distribuidora,  implante a infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica e 
ilumincação pública, atendendo as condições técnicas e regulatórias requeridas pela 
concessionária. 
No que diz respeito a existência de redes construídas e projetadas, encaminhou o Laudo 
Técnico nº 57388625, de 08 de março de 2021, no qual é informado que não existe 
interferência com redes dentro da poligonal da gleba consultada.  
No Levantamento Topográfico elaborado como base para o projeto de urbanismo foi levantada 
rede de distribuição existente nas vias que dão acesso à gleba, situadas dentro da área 
necessária para implantação das vias de acordo com o que determinam as diretrizes 
urbanísticas incidentes na área. 
Soluções de Projeto: O Empreendedor elaborará e submeterá à aprovação da concessionária 
o projeto técnico requerido. Serão remanejados os trechos de rede cuja localização esteja em 
conflito com a configuração das vias a serem alargadas para acesso ao parcelamento 
conforme proposto no projeto. 
 
5.3 Companhia de saneamento ambiental de Brasília – CAESB 

Número do Processo: GEDOC nº 00092-00020926/2020-80;  
Número do Documento:  TVA-N°20/158 – Termo de Viabilidade de Atendimento EPR 
Data de emissão: 29/12/2020 
Informações Atualizadas:  
• Abastecimento de água: Não há sistema de abastecimento de água implantado ou 

projetado para atendimento do empreendimento. 

Será viável o atendimento do empreendimento com sistema de abastecimento de água da 
Caesb somente após a conclusão das obras de implantação do Sistema Produtor Paranoá 
Sul. 

Para viabilizar o atendimento, antes da entrada em operação do Sistema Produtor Paranoá 
Sul, será necessário que o empreendedor opte por solução independente de abastecimento. 



MDE XX/2021 – FOLHA 8/45 

 

A CAESB informa as seguintes alternativas possíveis para o abastecimento: 

Alternativa 1 - Interligação ao sistema da Caesb, que somente será viável após conclusão das 
obras de implantação do Sistema Produtor Paranoá Sul; 

Alternativa 2 - Solução independente de abastecimento: Sistema de poços tubulares 
profundos. 

Soluções de projeto: O projeto opta pela alternativa 2, com sistema de poços tubulares 
profundos com outorga a ser obtida junto à ADASA, centro de reservação, tratamento local e 
rede de distribuição com previsão de interligação ao futuro sistema da Caesb.  

 
• Esgotamento sanitário: Não há sistema de esgotamento sanitário implantado ou 

projetado para atendimento do empreendimento.  

Há possibilidade de interligação ao sistema da Caesb após a execução das obras de reforma 
e ampliação da ETE São Sebastião, cujos projetos encontram-se em fase de desenvolvimento. 

Para viabilizar o atendimento imediato, antes da condição exposta acima, será necessário que 
o empreendedor opte por solução independente de esgotamento sanitário. 

Soluções de Projeto: Preliminarmente é informado que o projeto irá optar por solução de fossas 
sépticas e sumidouros e/ou rede condominial, conforme Alternativa apresentada no projeto de 
concepção de Sistema de Esgotamento Sanitário submetido a aprovação pela CAESB. 

 
5.4 Serviço de limpeza urbana – SLU 

Número do Processo: 00094-00004523/2020-49. 
Número do Documento:  Ofício Nº 1283/2020 - SLU/PRESI. 
Data de emissão: 5 de agosto de 2020. 
Informações Atualizadas: encaminha o Despacho SLU/PRESI/DILUR 
(44681459) e o Despacho SLU/PRESI/DITEC (44688752), nos quais foi informado que o SLU 
realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais no Setor Habitacional Jardim 
Botânico, e não haverá impacto significativo quanto à capacidade de realização dos serviços 
de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares gerados, uma 
vez que o SLU encontra-se equipado e preparado para executar a coleta na área de ocupação 
prevista, desde que o volume dos resíduos categorizados como domiciliares esteja dentro do 
limite de 120 litros por dia por domicílio. 
Soluções de Projeto: o sistema viário do parcelamento foi dimensionado de acordo com as 
necessidades para a circulação dos caminhões de coleta de resíduos sólidos dos padrões 
costumeiramente utilizados na região. 
 
5.5 Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF 
Número do Processo: será consultado se exigido pela SEDUH. 
Número do Documento: 
Data de emissão: 
Informações Atualizadas: 
Soluções de Projeto: 

 
 

5.6 Agência de Águas – ADASA   
 

Número do Processo: não informado. 
Informações Atualizadas: Foram solicitadas outorgas prévias para 06 poços tubulares, para 
fins de consumo humano, de acordo com a concepção de Sistema de Abastecimento de Água 
desenvolvida para o empreendimento. 
Foi solicitada Outorga Prévia para lançamento de águas pluviais no córrego Mato Grande. 
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5. CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

6.1. APA - Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu 

A área de projeto está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São 
Bartolomeu, unidade de conservação da categoria de uso sustentável, de acordo com o Sistema 
Nacional de Unidade de Conservação – SNUC, Lei Federal no. 9.985, de 18 de julho de 2000. 

O Zoneamento Ambiental e Plano de Manejo são formalizados pela Lei Distrital n° 5.344, de 
19 de maio de 2014. O mapa da Figura  abaixo, apresenta a localização da gleba na área total de 
abrangência e classificação adotada no Rezoneamento Ambiental e Plano de Manejo da Área de 
Proteção Ambiental do Rio São Bartolomeu.  

 
Figura 6: Localização da área no Rezoneamento da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu.  

Fonte: Geoportal DF, 2019. 

O mapa constante da figura 07 abaixo, por sua vez, apresenta a poligonal da área do 
empreendimento inserida no Zoneamento da APA do São Bartolomeu, conforme a Lei n° 5344/2014. 
Verifica-se que a Gleba está inserida integralmente na  ZOEIA – Zona de Ocupação Especial de 
Interesse Ambiental.  
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Figura 7 : Poligonal da área de projeto inserida no zoneamento do plano de manejo da Área de Proteção 

Ambiental do Rio São Bartolomeu. Fonte: ARIA a partir de Geoportal DF. 

O Art. 12° da Lei n 5.344 de 2014 estabelece que a Zona Ocupação Especial de Interesse 
Ambiental – ZOEIA  tem o objetivo de “disciplinar a ocupação de áreas contíguas às ZPVS e às ZCVS, 
a fim de evitar as atividades que ameacem ou comprometam efetiva ou potencialmente a preservação 
dos ecossistemas e dos demais recursos naturais”. 

De acordo com o Art. 13°, são normas para a ZOEIA:  

“I – as normas de uso e gabarito de projetos de parcelamento urbano devem ser condizentes 
com os objetivos definidos para a ZOEIA; 

II – as atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e artificial 
de aquíferos; 

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

IV – os novos parcelamentos urbanos devem utilizar infraestrutura de drenagem difusa e 
tratamento de esgoto a nível terciário para fins de reuso de água e devem adotar medidas de proteção 
do solo, de modo a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d’água; 

V – a impermeabilização máxima do solo nos novos empreendimentos urbanos fica restrita a, 
no máximo, 50 por cento da área total da gleba parcelada; 

VI – as áreas não impermeabilizadas devem ser compostas de, no mínimo, 80 por cento de 
área com remanescentes do cerrado já existentes na gleba a ser parcelada e protegidas a partir da 
criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural ou Áreas de Servidão Ambiental; 

VII – no licenciamento ambiental, deve ser avaliada a solicitação de exigências adicionais de 
mitigação e monitoramento de impactos compatíveis com as fragilidades específicas da área de 
interesse; 

VIII – as atividades e empreendimentos urbanos devem executar projetos de contenção de 
encostas, drenagem de águas pluviais, sistema de coleta e tratamento de águas servidas, sistema de 
coleta e tratamento de esgoto sanitário, recomposição da cobertura vegetal nativa, pavimentação dos 
acessos, coleta de lixo e destinação adequada dos resíduos sólidos; 
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IX – a implantação de parcelamentos urbanos é permitida mediante a aprovação do projeto 
urbanístico pelo órgão competente, que deve priorizar os conceitos do planejamento urbano e da 
sustentabilidade ambiental; 

X – os projetos de expansão, duplicação ou construção de novas rodovias devem prever a 
instalação de dispositivos de passagem de fauna, inclusive para grandes mamíferos; 

XI – as áreas com remanescentes de cerrado devem ser mantidas no parcelamento do solo 
e destinadas à criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, a serem mantidas e geridas 
pelo empreendedor ou condomínio, se for o caso.” 

De acordo com as informações obtidas do RIVI que se encontra em análise junto ao IBRAM, 
a área do projeto não incide sobre nenhuma Área de Preservação Permanente – APP. 

 

6.2 ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico 

O Zoneamento Ecológico Econômico do DF é formalizados pela Lei Distrital n° 6.269, de 29 
de janeiro de 2019. Como pode se observado na figura abaixo, o parcelamento em tela está situado 
na Zona Ecológica-Econômica de Dinamização Produtiva com Equidade – ZEEDPE. Dentre os 
objetivos da ZEEDPE, destacam-se: 

a) Promover a geração de emprego e renda consoante à vocação desta zona; 

b) Promover a redistribuição das atividades produtivas nos núcleos urbanos consolidados, 
buscando a geração de emprego e renda para inclusão das populações vulneráveis; 

c) Garantir a multifuncionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de áreas e lotes 
institucionais para qualificação e expansão do sistema de mobilidade e suas 
infraestruturas, propiciando a formação de núcleos urbanos compactos; 

d) Implementar a interligação viária entre as novas centralidades propostas, assegurando a 
integração entre os diferentes modais de transportes, priorizando os não- motorizados; 

e) Estimular a adoção de novas tecnologias edilícias e arquitetônicas referentes à eficiência 
energética e ao reuso de água; 

f) Assegurar a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intra-urbanas, como 
parte da estratégia de manutenção da permeabilidade do solo, infiltração, recarga, manejo 
de águas pluviais e melhoria do microclima urbano, atendendo às especificidades de cada 
subzona. 

Assim sendo, é notória a compatibilidade do parcelamento Estância Santa Paula com os 
objetivos dessa Zona, conforme ilustrado a seguir: 
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Figura 08: localização da região do Empreendimento compatibilizado com a Zona Ecológica-Econômica de 

Dinamização Produtiva com Equidade – ZEEDPE. Fonte: ZEE –GDF 

 

Figura 09: localização da Poligonal do Estância Santa Paula compatibilizado com a Zona Ecológica-Econômica 
de Dinamização Produtiva com Equidade – ZEEDPE. Fonte: Própria 
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Com relação a Subzona, a poligonal do parcelamento está situada na Subzona de 
Dinamização Produtiva com Equidade 7 – SZDPE 7. Dentre os objetivos da SZDPE 7, destacam-se: 

a) Garantir a multifuncionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de áreas e lotes 
institucionais para qualificação e expansão do sistema de mobilidade e suas 
infraestruturas, propiciando a formação de núcleos urbanos compactos; 

b) Consolidar um Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intra-urbanas, com o uso preferencial 
de espécies nativas, assegurado o estabelecimento do respectivo Plano de Implantação, 
definindo, dentre outras estratégias, alternativas à supressão de áreas verdes, a 
compensação florestal em áreas críticas urbanas e medidas de maximização da infiltração 
de águas pluviais;  

c) Proteger os córregos tributários do Rio São Bartolomeu e estudar a viabilidade de 
implantação de infraestrutura de apoio ao desenvolvimento de pesquisas ambientais e 
geológicas no Vale do Rio Paranoá;  

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

 
Figura 10: Localização da região do Empreendimento compatibilizado  com a Subzona de Dinamização 

Produtiva com Equidade 7 – SZDPE 7. Fonte: ZEE - GDF 
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Figura 11: Localização da Poligonal da Estância Santa Paula compatibilizado  com a Subzona de Dinamização 

Produtiva com Equidade 7 – SZDPE 7. Fonte: ARIA 2021 

No que concerne ao Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero, o 
Empreendimento Santa Paula está situado, integralmente, nas classes de Risco 1 Muito Baixa, 
conforme pode ser visto na figura abaixo. 

Segundo o ZEE-DF,  

“a contaminação dos aquíferos, sua superexplotação e a ocupação inadequada de suas áreas de 
recarga, representam as maiores ameaças para às sociedades humanas (...); A ocupação inadequada 
de suas áreas de recarga representa um desafio muito expressivo nas regiões metropolitanas do país 
e do mundo (Cavalcante e Sabadia, 1992). Este é o caso do Distrito Federal (...); De fato, sabe-se que 
as áreas prioritárias para o desenvolvimento dos ambientes urbanos no DF estão sobre áreas de 
recarga, mais planas”. 

O projeto encontra-se fora das áreas de recarga, no entanto, foi concebido de forma a permitir 
a máxima infiltração da água pluvial no solo, garantindo a recarga do aquífero. Isso se traduz em 
números: cerca de 50% da gleba do empreendimento será constituída por área permeável vegetada, 
em consonância com as premissas estabelecida pelo ZEE-DF. Vale destacar também que mais de 
32% da gleba permanece com vegetação nativa integralmente preservada na forma de RPPN.  
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Figura 12: Localização da região do Empreendimento compatibilizado com o Risco Ecológico de Perda de Área 

de Recarga de Aquífero. Fonte: ZEE - GDF 
 

A seguir (figura 13), ilustra-se, em detalhe, a compatibilização do Empreendimento com o 
Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero. 
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Figura 13: Visualização, em detalhe, da poligonal da Estância Santa Paula compatibilizado  com o Risco 

Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero. Nota-se que o Empreendimento se encontra 
integralmente na classe Muito Baixo. Fonte: ARIA 2021 

 

Com relação ao Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo, o Empreendimento está 
situado, integralmente, na classe 1 de Risco Muito Baixo. Cabe destacar que grande parte do DF se 
situa na classe de Risco Alto, correspondendo a 58% do território. 

A seguir (figura 14), ilustra-se a compatibilização do Empreendimento com o Risco Ecológico 
de Contaminação do Subsolo. 
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Figura 14: Localização da região do Empreendimento compatibilizado com o Risco Ecológico de Contaminação 

do Subsolo. Fonte: ZEE - GDF 

A seguir (figura 15), ilustra-se, em detalhe, a compatibilização do Estância Santa Paula com 
o Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo. 

 
Figura 15: Visualização, em detalhe, do Empreendimento compatibilizado  com o Risco Ecológico de 

Contaminação do Subsolo. Nota-se que o Empreendimento se encontra integralmente na classe Muito Baixo 
de risco. Fonte: ARIA 2021 
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Já com relação ao Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão, o Estância Santa Paula está 
situado na classe de Risco 5, Muito Alto. Os estudos ambientais, desenvolvidos para a poligonal de 
projeto,  propõem soluções para o tema. 

Os resultados da classificação de risco foram definidos pelo ZEE-DF em função das seguintes 
variáveis: sensibilidade dos solos à erosão, erodibilidade do solo, tolerância do solo a erosão e 
declividade da vertente. Contudo, para evitar e inibir o desenvolvimento dos processos erosivos, o 
Empreendimento Santa Paula será implantado por meio de projetos de urbanismo e de infraestrutura 
que garantem a execução das obras de forma planejada; a adoção de critérios técnicos e normativos 
de engenharia e de planejamento urbano é a premissa do empreendimento; o planejamento ambiental 
também é parte do conceito do empreendimento, que se traduz nos Programas Ambientais a serem 
implementados durantes as obras e durante a operação do empreendimento, a saber: Programa de 
Monitoramento e Recuperação de Processos Erosivos, Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal e Programa de 
Conservação e Monitoramento da Flora. 

Adicionalmente, vale ressaltar que cerca de 50% da gleba do empreendimento será 
constituída por área permeável/área verde, contribuindo para a preservação da cobertura vegetal 
nativa e garantindo, assim, a proteção do solo contra o surgimento dos processos erosivos. As áreas 
ocupadas serão exatamente os trechos de menor declividade e, portanto, com menor suscetibilidade 
a erosão, enquanto os trechos de maior declividade são exatamente os que serão mantidos com 
cobertura vegetal nativa. Aliado aos Programas de Monitoramento Ambiental, o Empreendimento 
assegurará a proteção dos solos e da sua cobertura vegetal. 

A seguir, ilustra-se a compatibilização do Empreendimento com o Risco Ecológico de Perda 
de Solo por Erosão. 

 
Figura 16: Estância Samta Paula  compatibilizado com o Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão. Fonte: 

ZEE-GDF 

A seguir (figura 17), ilustra-se, em detalhe, a compatibilização do Empreendimento Santa 
Paula com o Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão. 
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Figura 17: Visualização, em detalhe, do Estância Santa Paula compatibilizado com o Risco Ecológico de Perda 

de Solo por Erosão. Nota-se que o Empreendimento se encontra na classe Muito Alto de risco. Fonte: ARIA 
2021 

 

Finalmente, com relação ao Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado 
Nativo, o Estância Santa Paula está situado na classe de Risco Médio. Considerando que o 
Empreendimento está cercado por parcelamentos irregulares; considerando a pressão da gleba pelas 
ocupações desordenadas e desmatamentos irregulares; a implantação do Empreendimento se mostra 
como uma solução para conservar a vegetação nativa existente, evitando, assim, a ocupação irregular 
e desordenada da área em questão. Adicionalmente, vale ressaltar que cerca de 40% da gleba do 
empreendimento será constituída por área verde preservada em sua feição natural, na forna de RPPN 
e Faixa de Servidão Ambiental, contribuindo para a preservação da cobertura vegetal nativa. 

A seguir, ilustra-se a compatibilização do Empreendimento com o Risco Ecológico de Perda 
de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo. 
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Figura 18: Região da Poligonal do Projeto compatibilizado com Risco Ecológico de Perda de Áreas 

Remanescentes de Cerrado Nativo. Fonte: ZEE- GDF 
 

A seguir (figura 19), ilustra-se, em detalhe, a compatibilização do Estância Santa Paula com 
o Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo. 

 
Figura 19: Visualização, em detalhe, da Poligonal do Estância Santa Paula compatibilizado com o Risco 

Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo. Nota-se que o Empreendimento se encontra 
na classes de Risco Médio. Fonte: ARIA 2021 
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Vale ressaltar a proposta de criação de uma RPPN na área de estudo, que servirá como uma 
área de proteção da vegetação nativa existente. 

 
6.3 Declividade 

A gleba apresenta em sua maior parte áreas com declividade média menor que 30%, 
conforme pode ser visto na figura 20 abaixo. Podem ser observadas, também, manchas que 
representam trechos com declividade alta, conforme legenda, que corresponde a cerca de, 
aproximadamente, 2.360m² de superfície.  

As áreas com declividade elevada estão, prioritariamente, inseridas em áreas destinadas à 
preservação da permeabilidade do solo e preservação da vegetação nativa, por meio da implantação 
de uma Reserva Particupar do Patrimônio Natural – RPPN e de faixas de Servidão Ambiental em 
ELUPs e lotes. 

No mapa preliminar de declividade da gleba são observados trechos com declividade elevada, 
conforme pode ser visto na figura abaixo. Vale alertar que essses trechos não têm continuidade com 
a declividade natural do terreno; trata-se de pequenos acidentes topográficos causados pela 
movimentação do solo por ação antrópica, em função da abertuda da antiga via carroçável de acesso 
à gleba e da inserção de contenções para a drenagem das águas pluviais no terreno. Os referidos 
acidentes topográficos localizados serão eliminados quando da realização da movimentação de terra 
necessária à implantação do parcelamento. Portanto, essas manchas não foram consideradas áreas 
não passíveis de parcelamento, nos termos da Lei Federal 6.766/1979. 

 
Figura 20: Mapa preliminar de declividade da gleba.  

A declividade do terreno será analisada no RIVI, a partir do qual serão obtidas as diretrizes 
ambientais para o tratamento do tema no projeto de parcelamento, ainda na etapa de obtenção de 
Licença Prévia. 

Em função da sua área, de pouco mais de 33ha, e de estar situado próximo a duas áreas de 
APP, o relevo do terreno apresenta declividade, principalmente, em 4 direções distintas, conforme 
pode ser verificado na figura abaixo, elaborada com base no levantamento topográfico da gleba. 
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Figura 22 Altimetria da gleba. Fonte: MDT: Levantamento Topográfico da Gleba e ARIA, 2021.   

 
6.4 APP – Área de Proteção Permanente 

De acordo com o mapeamento preliminar elaborado com base no Geoportal, a gleba 
apresenta as Áreas de Proteção Permanente - APP  e faixas de proteção de grotas representadas na 
figura abaixo. 

 

Figura 23 Mapa preliminar de Áreas de Proteção Permanente – APP e de faixas de proteção de grotas. Fonte: 
ARIA, 2021.  
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A APP situada na área central da poligonal, que bifurca em formato de “y”, é configurada pelo 
canal temporário de escoamento de drenagem no seu trecho norte e pelo canal permanente no seu 
trecho sul. Aapresenta área de, aproximadamente, 23.332m². 

A APP situada na área oeste da poligonal é configurada por um canal permanente de 
escoamento de drenagem e apresenta área de, aproximadamente, 5.227m². 

Os dois trechos de APP na poligonal de projeto serão integralmente inseridos nos limites da 
RPPN proposta e, como tal, serão contemplados no plano de manejo da futura Unidade de 
Conservação. 

Registra-se também a presença de grotas intermitentes de escoamento superficial em vários 
pontos da poligonal de projeto. As grotas foram classificadas e tiveram suas respectivas faixas de 
proteção definidas de acordo com o Código Florestal Brasileiro no RIVI, e encontram-se em sua 
maioria, inseridas na RPPN proposta. 

6.5 Licenciamento ambiental 

O licenciamento ambiental do parcelamento Estância Santa Paula ocorre junto ao IBRAM sob 
o processo sei-GDF nº 00391-00000120/2021-57. Foi elaborado e submetido à aprovação do órgão 
um Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI contendo o diagnóstico e prognóstico ambiental para o 
licenciamento. 

6.5.1 Instituto Do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN  

Número do Processo: 01551.000001/2021-13 

Número do Documento:  Ofício n° 489/2020/IPHAN-DF-IPHAN 

Data de emissão: 16 de novembro de 2020. 

Informações Atualizadas: deve ser apresentada a Ficha de Caracterização de Atividade – FCA, 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e o shapefile do empreendimento para posicionamento 
técnico do IPHAN. A FCA e demais documentação foram encaminhadas ao IPHAN com 
complementação de informações pela Carta PGP023-21 (evento 2472773, em 05/02/2021). 

 

7. CONDICIONANTES URBANÍSTICAS 

7.1 Plano Diretor de Ordenamento Territorial -  PDOT/2009 

A gleba em pauta se localiza na Unidade de Planejamento Territorial Leste, que engloba, além 
da Região Administrativa de Jardim Botânico, as RAs de Paranoá, São Sebastião e Itapoã.  

No macrozoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 
Federal – PDOT (Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009), o trecho da Região Administrativa 
do Jardim Botânico onde se encontra a poligonal do empreendimento Estância Santa Paula se insere 
na Zona Urbana de Uso Controlado II (ZUUC II), conforme Mapa 1A – Zoneamento, transcrito na figura 
24 abaixo. 

O art. 71° do PDOT/09 informa que a Zona Urbana de Uso Controlado II – ZUUC II tem por 
objetivo  

“compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da recuperação 
ambiental e da proteção dos recursos hídricos, de acordo com as seguintes diretrizes:  

I.permitir o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade demográfica, com 
comércio, prestação de serviços, atividades institucionais e equipamentos públicos e comunitários 
inerentes à ocupação urbana, respeitadas as restrições de uso determinadas para o Setor Militar 
Complementar e o Setor de Múltiplas Atividades Norte;  

II.respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às Unidades de Conservação englobadas por 
essa zona e demais legislação pertinente; 

III. regularizar o uso e a ocupação do solo dos assentamentos informais inseridos nessa zona, 
considerando-se a questão urbanística, ambiental, de salubridade ambiental, edilícia e fundiária; 

IV.qualificar e recuperar áreas degradadas ocupadas por assentamentos informais de modo a minimizar 
danos ambientais; 

V.adotar medidas de controle ambiental voltadas para o entorno imediato das Unidades de Conservação 
de Proteção Integral e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico inseridas nessa zona, visando à 
manutenção de sua integridade ecológica; 
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VI.adotar medidas de controle da propagação de doenças de veiculação por fatores ambientais.” 

 

 

Figura 24 – Mapa de zoneamento do território do Distrito Federal. Fonte: PDOT/2012, Anexo I – Mapa 1A - 
Zoneamento do Distrito Federal, página 6. (editado). 

Segundo o Mapa 5 – Densidade Demográfica do PDOT/09 a poligonal de projeto do Estância 
Santa Paula está, integralmente, inserida em área de Baixa Densidade Demográfica, conforme pode 
ser visto na imagem transcrita na figura 25 abaixo. 

De acordo com o art. 39°, “considera-se como densidade demográfica ou populacional o valor 
resultante da divisão entre o número de habitantes e a área total das porções territoriais”. Para as 
áreas de densidade baixa, os valores de referência são de 15 (quinze) até 50 (cinquenta) habitantes 
por hectare. 
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Figura 25 – Mapa de densidade demográfica do território do Distrito Federal.  Fonte: PDOT/2012, Anexo III – 

Mapa 5 – Densidades Demográficas, página 17. (editado). 

Considerando que a poligonal do projeto tem 33,69 hectares pode-se inferir que a população 
residente máxima possível no parcelamento é de 1.684 habitantes.  

 

7.2 Diretrizes Urbanísticas - DIUR 01/2019 

Aplicam-se à área do projeto em comento as Diretrizes Urbanísticas da Região de São 
Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião - DIUR 01/2019, aprovadas pela portaria n°27 de 1° 
abril de 2019. 

Essas diretrizes constituem uma atualização da DIUR 06/2014. No corpo da nova DIUR é 
informado que as alterações da DIUR 01/2019 em relação à DIUR-06/2014 “referem-se à 
implementação de novas legislações e às atualizações constantes nas legislações ambientais e do 
sistema viário” na formatação das “representações cartográficas (mapas), nas figuras constantes no 
documento e na nomenclatura dos Órgãos Públicos (em função da mudança na estrutura do Governo 
do Distrito Federal”. É informado ainda que “o conteúdo restante da DIUR-01/2019 se manteve 
inalterado em relação à DIUR-06/2014”. 

O objetivo geral das diretrizes urbanísticas é complementar o PDOT/09 no sentido de  “orientar 
a ação pública e dos empreendedores privados no uso e ocupação urbana do solo” da região abrangida 
por elas. 

De acordo com o zoneamento definido na DIUR 01/2019, a área objeto deste projeto se 
localiza integralmente na Zona B, que corresponde à sobreposição da Zona Urbana de Uso Controlado 
II do PDOT com a Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA do zoneamento da 
APA da Bacia do Rio São Bartolomeu (vide item sobre condicionantes ambientais nesse MDE). 

No que diz respeito ao Rezoneamento da APA do São Bartolomeu, a DIUR 01/2019 destaca 
como objetivo da ZOEIA “disciplinar a ocupação de áreas contíguas às ZPVS e às ZCVS, a fim de 
evitar as atividades que ameacem ou comprometam efetiva ou potencialmente a preservação dos 
ecossistemas e dos demais recursos naturais ”. 
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Figura 26: Localização da gleba no Zoneamento dos Usos do Solo para a Região de Planejamento da DIUR 

01/2019 Fonte: Mapa 4 da DIUR 01/2019, página 26. Imagem sem escala. 

De acordo com a DIUR, a Zona B é constituída predominantemente por Áreas de Regularização 
e áreas não parceladas, com o objetivo de auxiliar a promoção do ordenamento territorial e o processo 
de regularização, a partir da definição de diretrizes mais abrangentes e parâmetros urbanísticos, de 
estruturação viária e de endereçamento. 

Por esse motivo, essa zona deve ser destinada preferencialmente para uso residencial. Nos 
novos parcelamentos situados na Zona B a DIUR 01/2019 exige 

“manter não impermeabilizada 50% da gleba parcelada, sendo que: 80% da área não impermeabilizada 
deverão ser de vegetação de cerrado, existente ou recuperada, destinados à conservação e 
preservação; e os 20% restantes de áreas verdes públicas permeáveis, sendo que essas poderão ser 
computadas em espaços públicos no parcelamento do solo (inciso VI e VII, do art. 13, da Lei nº 
5.344/2014)”. 

Os usos do solo permitidos na Zona B e as diretrizes específicas de uso e ocupação para a 
mesma estão discriminados no quadro constante do item 3.1.3 da DIUR 01/2019, reproduzido abaixo. 
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Figura 27– Tabela de usos e diretrizes para a Zona B da Região de Planejamento da DIUR 01/2019. 

Fonte: Tabela da DIUR 01/2019, página 32. 

Na área de projeto são propostos os usos RO 1, CSIIR 1 NO, CSIIR 2 NO, INST e Inst-EP, 
conforme descrito no Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e de Áreas Públicas - item 7.4 desse 
MDE. 

O item 3.2.2. da DIUR 01/2019, que trata dos Parâmetros Para os Lotes, em sua Tabela V 
(figura 28 abaixo) apresenta os Parâmetros de Ocupação do Solo dos Lotes. São informados, para 
cada tipo de uso e para cada zona, os coeficientes de aproveitamento (básico e máximo) número de 
pavimentos, altura das edificações e a taxa de permeabilidade, conforme tabela abaixo. 
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Figura 28 – Tabela com parâmetros de ocupação dos lotes para cada uma das zonas de planejamento da 
região.  Fonte: Tabela da DIUR 01/2019, página 45. 

Na planilha acima é informado que a altura das edificações está condicionada à cota 
topográfica onde os lotes estão inseridos. Os lotes situados abaixo da cota 980m estão limitados a 
22,5 metros de altura e aqueles situados acima da cota 980m estão limitados a 15,5 metros de altura. 
É importante considerar que “admite-se a variação de 10m em relação a cota de 980m, a fim de que 
os projetos urbanísticos possam acomodar as edificações no sítio”. O mapa da figura 29 abaixo 
apresenta os trechos da poligonal de projeto cuja cota topográfica está acima de 980 metros de altura. 
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Figura 29 – Áreas da poligonal de projeto cujas cotas topográficas estão acima de 980 metros. Fonte: ARIA 
2021. 

 

Os mapas constantes da figura 30 abaixo apresentam o planejamento do sistema viário que 
estrutura a atividade de circulação de pessoas e bens na poligonal de abrangência da DIUR 01/2019.  

A DF-001 permanece como uma via expressa de circulação rápida cuja função é conectar a 
área com as diversas Regiões Administrativas do DF e com as cidades do Goiás situadas ao sul do 
Distrito Federal (por meio da DF140).  

As Diretrizes Urbanísticas propõem uma malha de vias (algumas já existentes), paralelas e 
perpendiculares à DF-001, cuja função é estruturar uma rede de conexão entre os diversos trechos 
que configuram a Região. 

As vias hierarquizadas são denominadas de: Circulação Expressa (DF-001); Vias de 
Circulação (a maioria das vias); e Vias de Atividades (que confirma o anel de atividades, já proposto 
pelo PDOT). São apresentados, também, os corredores de transporte coletivo. 

Com relação à poligonal do Estância Santa Paula, é ladeada no sentido leste / oeste por uma 
das Vias de Circulação que configuram a Estrada do Sol e é cortada no sentido norte/sul por uma Via 
de Circulação que liga a Avenida do Sol à Cidade de São Sebastião. Os referidos eixos de circulação 
se conectam à DF-001 por meio de dois pontos e compõe o corredor de transporte coletivo que liga o 
Jardim Botânico e São Sebastião ao Plano Piloto. 
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Figura 30– Sistema Viário proposto na região de abrangência da DIUR 01/2019. Fonte: Mapa 1 da 

DIUR01/2019, página 12 e Mapa 2 da DIUR01/2019, página 14 Editado. Imagem sem escala 

 

Constam ainda, das Diretrizes Urbanísticas DIUR 01/2019, os parâmetros referentes às áreas 
públicas, que abrangem o sistema de circulação, os equipamentos públicos e os espaços livres de uso 
público. É estabelecido que:  

a) o percentual de áreas públicas deve ser calculado considerando a área passível de 
parcelamento da Gleba; 

b) o percentual mínimo de área pública a ser aplicado na região, em novos parcelamentos, é 
de 15% (não computada área destinada ao sistema viário); 

c) os 15% da área pública em questão deverão ser destinados à criação de EPC, ELUP e 
EPU, de uso e domínio público, e deverão ser integrados ao tecido urbano por meio de calçada, 
via, ciclovia e transporte coletivo, de forma a favorecer o acesso da população a essas áreas; 

d) não poderão constituir ELUP as nesgas de terra onde não se possa inscrever um círculo 
com raio mínimo de 10 metros; 

e) não serão computadas áreas públicas localizadas em área interna aos parcelamentos 
caracterizados como condomínios urbanísticos; e 

f) no cálculo da área reservada à ELUP e EPC, não é computada APP, faixa de domínio das 
rodovias e redes de infraestrutura. 

 

7.3 Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE 23/2021 

A DIUPE 23/2021, emitida pela SEDUH em 27 de julho de 2021, detalha a DIUR 01/2019 para 
a área objeto do parcelamento denominado Estância Santa Paula. 

No que diz respeito à estruturação viária, a DIUPE 23/2021 ratifica a classificação das duas 
vias existentes que dão acesso à gleba da Estância Santa Paula, já definida na DIUR 01/2019.  

É alertado que o plano de ocupação da gleba em comento deverá ser compatibilizado com 
as DIUPEs emitidas para outras glebas próximas à mesma, quais sejam: DIUPE 02/2015, DIUPE 
02/2016, DIUPE 03/2019, DIUPE 07/2015, DIUPE 10/2020, DIUPE 18/2020, DIUPE 24/2021, DIUPE 
25/2015, DIUPE 37/2016 e DIUPE 38/2020. 
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Em relação aos parâmetros de uso e ocupação do solo para os lotes, a DIUPE 23/2021 
confirma as disposições da DIUR 01/2019. 

No que diz respeito às áreas públicas mínimas exigidas, contemplando Espaços Livres de 
Uso Público – ELUPs e Equipamentos Públicos (EPC e EPU), a DIUPE 23/2021 exige o percentual 
mínimo de 15% da área parcelável, mesma definida no PDOT/09. A distribuição desse percentual, a 
princípio, deverá ser conforme a Tabela 3 da DIUPE 23/2021, reproduzida abaixo: 

 
Vale ressaltar a observação colocada ao pé da Tabela 3 da DIUPE 23/2021, onde é dito que 

“os percentuais da tabela acima poderão ser alterados após consultas técnicas às concessionárias 
de serviços públicos, realizadas pela SUPAR, bom como a localização e dimensões das faixas de 
servidão para implantação das redes desses serviços, desde que mantido o somatório de no mínimo 
15% de áreas públicas”. 

Em função da indisponibilidade de atendimento da área do empreendimento com sistemas 
públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de drenagem pluvial, informada pela 
CAESB e pela Novacap, foi necessário reservar áreas para equipamentos de saneamento básico no 
presente projeto, localizadas predominantemente dentro de ELUPs. Essa solução vem ao encontro 
das recomendações da SEDUH, no sentido de, se possível, localizar os equipamentos urbanos de 
saneamento básico em ELUPs, de forma que fiquem integrados às áreas verdes e/ou se futuramente 
viessem a ser desativados (quando do atendimento pelas redes públicas), as áreas em questão 
possam ser “devolvidas” como espaços verdes públicos. Dessa forma, parte da área destinada a ELUP 
no presente projeto, está formada por Equipamentos Urbanos, sendo que o total da área somada por 
EPC + EPU + ELUP equivale a mais de 15% da área parcelada, conforme será detalhado no item 7.3 
desse MDE. 

 

8. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A proposta de parcelamento do Estância Santa Paula está estruturada de forma a atender 
todos os parâmetros urbanísticos e ambientais elencados anteriormente.  

A localização da poligonal de trabalho, situada no trecho central da Região do Jardim 
Botânico, possibilita à gleba contribuir de maneira efetiva para a costura do tecido urbano e para a 
melhoria da qualidade do espaço no local, atendendo aos objetivos do planejamento da SEDUH. 
Assim, as soluções adotadas no projeto têm por base uma concepção espacial mais ampla, que 
ultrapassa os limites da poligonal de trabalho e abrangem a região do Jardim Botânico como um todo. 

 

8.1 USOS E ATIVIDADES 

A concepção dos usos e ocupações dos lotes propostos no parcelamento da gleba está 
diretamente vinculada à hierarquia viária, descrita mais adiante. Como já relatado, o projeto em tela foi 
concebido tendo por base a proposta constante das Diretrizes Urbanísticas – DIUR 01/2019, que 
possibilita a diversidade de usos do solo na área. O foco central é facilitar as condições de acesso e 
mobilidade entre as atividades urbanas, melhorar as relações de custo/benefício dos investimentos em 
infraestrutura urbana e, também, promover atividades que gerem emprego e renda nas próprias 
Regiões Administrativas. 

O parcelamento da Gleba é proposto tendo por princípio básico a diversidade de atividades 
urbanas por meio da criação de lotes com atividades residencial, comercial, institucional e de 
equipamentos públicos convivendo nos mesmos lugares, evitando assim a setorização. Os lotes 
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parcelados têm, assim, uso RO 1, CSIIR 1 NO, CSIIR 2 NO e Inst EP, conforme figura 31 abaixo. Tal 
solução espacial contribui positivamente para a autonomia da Região do Jardim Botânico, reduzindo 
a dependência em relação ao Plano Piloto e a outras Regiões Administrativas. 

Nas margens da via de circulação são criados lotes cujo uso planejado é CSIIR 2 NO. O 
objetivo é possibilitar a implantação de espaços destinados às atividades comerciais às margens da 
via de circulação e espaços destinados às atividades residenciais na parte posterios dos lotes. Os lotes 
têm duas testadas de forma que possam permitir o acesso direto a mais de uma atividade ao mesmo 
tempo. Tal solução visa atender, também, às necessidades das pessoas que moram e circulam no 
local e, também, na região como um todo (hoje e no futuro). 

Na parte norte da via de circulação de vizinhança do tipo 2 que está conectada à via de 
circulação é proposto lote cujo uso é CSIIR 1 NO, destinado a atividades que atendem um público de 
caráter mais local, mais adequado ao tipo de Empreendimento planejado para a poligonal de trabalho.  

Os lotes destinados às atividades predominantemente residenciais unifamiliares (RO 1) têm 
suas testadas voltadas para as demais vias de circulação de vizinhança do tipo 2, ficando protegidos 
do fluxo elevado de veículos e com melhores condições de conforto acústicos das residências. 

O parcelamento apresenta, ainda, áreas de uso Institucional localizados nas conexões das 
vias internas do parcelamento com as vias de circulação cujo objetivo é possibilitar o funcionamento 
de atividades referentes à gestão da RPPN e à associação de moradores do Empreendimento. 

 
 

Figura 31– Proposta de uso do solo para a área de trabalho. Fonte: ARIA 2021 
 

O parcelamento da Gleba é composto por: 

• 02 lotes de uso CSIIR 2 NO, que somam 7.853,137m²; 

• 01 lote de uso CSIIR 1 NO com área de 13.891,651m²; 

• 233 lotes de uso RO 1 com área, em média, de 468,102m²; 
• 02 lotes de uso INST com áreas de 490,484m2 e 378,823m2.  

• 02 lotes de uso Inst-EP (Equipamento Público), que somam 7.511,048m². 
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A classificação dos usos foi definida de acordo com a tabela padrão para classificação de 
usos e atividades para o Distrito Federal, aprovada pelo Decreto no 37.966/2017 e com a LUOS-DF 
(Lei Complementar n°948/19). 

 

8.2 ENDEREÇAMENTO 

O sistema de endereçamento do parcelamento denominado Santa Paula adota a solução que 
determina um nome para cada via e um número para cada lote acessado pelas referidas vias. No 
desenvolvimento do Projeto Executivo de Urbanismo o referido endereçamento constará do Quadro 
Demonstrativo de Unidades Imobiliárias – QDUI (a ser apresentado como ANEXO I) 

As vias estruturantes do sistema de circulação da região adotam as nomenclaturas já 
existentes e permanecem sendo denominadas de “Avenida do Sol” e “Via de Acesso a São Sebastião”. 
As demais vias, classificadas como vias de circulação de vizinhança do tipo 2 recebem a denominação 
de “Rua” e nomes de flores. 

A sequência de numeração dos lotes adota o princípio de ordem crescente, sempre a partir 
do início da via (em direção ao fim da via), com os números pares destinados aos lotes situados à 
direita da via e os números ímpares destinados ao lotes situados à esquerda da mesma via. A 
sequência numérica, em cada uma das vias, começa com o número “1” e, para cada lote subsequente, 
é acrescida uma unidade.  

 
Figura 32 – Proposta do sistema endereçamento . Fonte: ARIA 2021 

Dessa forma, exemplarmente, um lote será endereçado como: Estância Santa Paula, Rua 
das Azaléias, Lote 5. 

Os lotes de uso Inst-EP serão endereçados como: Estância Santa Paula, Área Especial – 
AE. 

8.3 DENSIDADE 

Foi considerado, para o cálculo da densidade, a média de 3,3 moradores por domicilio, de 
acordo com o índice IBGE 2010 para o Distrito Federal. 
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Tendo em vista a área total da gleba de 33,6969 hectares e o número máximo de domicílios 
de 510 unidades, a densidade média na gleba é de 50 hab/ha, calculada conforme tabela a seguir. 
Assim a densidade calculada atende ao que determina o PDOT em seu artigo 39º.  

8.4 SISTEMA VIÁRIO 

O sistema viário concebido tem por base: a) a proposta constante das Diretrizes Urbanísticas 
DIUR 01/2019, que estabelece uma malha urbana de circulação de veículos e pessoas que possibilita 
uma melhor integração do tecido urbano da área, conforme pode ser visto na imagem 34 abaixo; b) a 
Nota Técnica n°02/2015 DAUeb/SUAT – Diretrizes para o Sistema Viário – Novos Parcelamentos, de 
01 de outubro de 2015, que trata sobre a “classificação das vias de acordo com o contexto urbano e 
definição de diretrizes gerais para planejamento do sistema viário em novos projetos de parcelamento 
do solo para fins urbanos”. O objetivo central é facilitar as condições de acesso, de mobilidade urbana, 
e de infraestrutura de transporte coletivo na região como um todo. 

A concepção geral do sistema viário tem como elementos principais as vias Avenida do Sol e 
Via de acesso a São Sebastião, visto que são essas via que possibilitam a conexão das áreas 
parceladas do Jardim Botânico com a DF-001, que é o principal eixo viário de ligação com as demais 
RAs do DF. 

Como já relatado acima no texto, no planejamento da DIUR as vias Avenida do Sol e Via de 
acesso a São Sebastião são classificadas como via de circulação e, no projeto, assume o papel de via 
“arterial” no sistema. Assim, no trecho em que as referidas vias margeia e/ou cruzam a poligonal de 
trabalho são adotados dimensionamentos que já preveem a ampliação e requalificação das suas 
caixas viárias. Tem por objetivo melhorar as condições de mobilidade na região por meio de uma 
infraestrutura viária que possibilite o deslocamento de veículos, transporte coletivo, ciclistas e 
pedestres ao longo de todo o trecho das referidas vias.  

Vale alertar que, em função dos limites da poligonal de trabalho a ampliação e requalificação 
da Avenida do Sol e Via de acesso a São Sebastião depende do ajuste dos limites das poligonais de 
várias outras Glebas existentes no trecho. No caso da Gleba da Estância Santa Paula, o presente 
Estudo Preliminar de Urbanismo já destina o espaço necessário para a ampliação da caixa viária das 
duas vias de circulação. 

No interior da poligonal de projeto são propostos, também, outros conectores viários 
complementares aos eixos principais. São denominados de vias de circulação de vizinhança tipo 2, 
classificados como “Zona 30”, cujo objetivo é atender apenas ao fluxo interno do parcelamento aqui 
apresentado. 
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Figura 33 – Diagrama Conceitual do sistema viário proposto para a região / área de trabalho. Fonte: ARIA, 

2021 
 

A figura abaixo apresenta efetivamente a proposta do sistema viário para a Gleba. Pode ser 
observada a proposição de 2 vias de circulação de vizinhança tipo 2 cuja função é ser o acesso ao 
empreendimento e possibilita a ligação da área com a Avenida do Sol ao norte e a Via de Acesso a 
São Sebstião ao oeste da poligonal de trabalho. Mesmo conectanto o interior do parcelamento às vias 
externas à área de trabalho, o baixo volume de tráfego e a configuração predominantemente 
residencial do Empreendimento possibilitam que as vias sejam classificadas como “Zona 30”, com 
soluções de desenho urbano que reduzam a velocidade de circulação dos veículos motorizados, 
privilegiando os pedestres e trazendo maior segurança para os moradores do local. 

São propostas outras 7 vias complementares, configurando um sistema viário “em árvore”, 
também classificadas como “Zona 30”, que dão acesso aos demais trechos do parcelamento. Todas 
as vias complementares são finalizadas por “coul de sac” e dã acesso a um reduzido número de lotes 
por vez. 

Em função do relevo característico da região, sempre que necessário, as vias projetadas 
contornam as áreas com declividades elevadas de modo que a rampa resultante permaneça sempre 
com inclinação abaixo de 10%, facilitando a circulação dos veículos de transporte e de coleta de lixo, 
quando necessário.  

O traçado viário proposto para o sistema viário do Empreendimento Santa Paula atende 
integralmente o que determina as Diretrizes Urbanísticas – DIUR 01/2019 e a Nota Técnica n°02/2015 
DAUeb/SUAT – Diretrizes para o Sistema Viário – Novos Parcelamentos. 
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Figura 34 – Diagrama de hierarquia do sistema viário proposto para o parcelamento. Fonte: ARIA, 2021 

O perfil das vias propostas no parcelamento apresentam as configurações descritas abaixo. 

Na via de circulação configurada pela Avenida do Sol a configuração é marcada por pista 
dupla de 7 metros cada, com duas faixas de rolamento de veículos em cada sentido, sem canteiro 
central, calçada para pedestres dos dois lados da via, com 3,3 metros cada, e mais ciclovia em uma 
das laterais, com 2,5 metros, conforme demonstra a figura abaixo. As dimensões desse trecho da via 
de circulação perfazem 23,1 metros de largura no total. O dimensionamento da via levou em 
consideração vários parcelamentos já consolidados ao longo de toda sua extensão.  

 

Figura 35 – Perfil da Via de Circulação configurada pela Avenida do Sol. Fonte: ARIA, 2021 
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Na via de circulação configurada pela Via de Acesso a São Sebastião a configuração é 
marcada por pista dupla, de 7 metros cada, com duas faixas de rolamento de veículos de cada lado, 
com canteiro central de 2 metros, calçada para pedestres dos dois lados da via, com 4,3 metros cada 
e mais ciclovia em uma das laterais com 2,5 metros, conforme demonstra a figura abaixo. As caixa de 
via desse trecho perfaz 27,1 metros de largura no total.  

Tal solução minimiza a necessidade de taludes de corte e aterro dos dois lados da via e, 
consequentemente, reduz o impacto da sua implantação sobre a vegetação já existente no trecho. 
Deve-se considerar também que na maior parte do trecho em pista dupla, a via de circulação é 
margeada apenas por áreas verdes, sem a presença de lotes. 

 
Figura 36 – Perfil da Via de Circulação configurada pela Via de Acesso a São Sebastião. Fonte: ARIA, 2021 

Nas duas vias de circulação de vizinhança do tipo 2 que se conectam às vias externas (de 
circulação) é proposta calha viária de 7 metros, com 1 faixa de rolamento em cada sentido. É proposta 
faixa de serviço de 1 metro (dos dois lados da via), com o intuito de garantir a ampliação da área 
permeável e, caso necessário, possibilitar a implantação de dispositivos de drenagem sustentável e 
de travessias de pedestres acessíveis. A circulação de pedestres é garantida pela calçada de 2,5 
metros livres. A via tem largura total de 14,0 metros. Nessa hierarquia de via, os ciclistas podem circular 
no mesmo pavimento que os veículos motorizados. 

 
Figura 37 Perfil da Via de Circulação de Vizinhança do Tipo 2, Rua das Flores e Rua das Orquídeas. 

Fonte: ARIA, 2021. 
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Nas demais vias de circulação de vizinhança do tipo 2 que configuram a malha interna do 
parcelamento é proposta uma pista de mão dupla de 7 metros, faixa de serviço de 1 metro, (dos dois 
lados da via) com o intuito de garantir a ampliação da área permeável e, caso necessário, possibilite a 
implantação de dispositivos de drenagem sustentável. A circulação de pedestres é garantida pela 
calçada de 1,5 metros livres. A via tem largura total de 12 metros. 

 
Figura 38: Perfil da Via de Circulação de Vizinhança do Tipo 2. Fonte: ARIA, 2021. 

A figura abaixo apresenta o sistema de ciclovias para a poligonal de projeto. As ciclovias 
propostas estão vincladas ao sistema de vias de circulação já proposto para a região pela DIUR, cuja 
classificação pela Nota Técnica n°02/2015 prevê dimensionamento da caixa viária que possibilita 
atender a esse modal de mobilidade ativa. 

 
Figura 39 – Proposta do sistema de ciclovias para a área de trabalho. Fonte: Própria 
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A figura abaixo apresenta, de forma sintética, numa mesma imagem, a junção de todos os 
Usos, Área Públiicas, RPPN e Sistema Viário propostos na poligonal de projeto do Empreendimento 
Estância Santa Paula. 

 
Figura 40– Mapa dos Usos do Solo, Áreas Públicas, RPPN e Sistema Viário propostos. Fonte: Própria 

 
8.5 ÁREAS PÚBLICAS 

A DIUR 01/2019 estabelece em seu item IV que o percentual de áreas públicas destinadas 
aos espaços livres de uso público – ELUP e equipamentos públicos – EPC e EPU deve somar, no 
mínimo, 15% da área passível de parcelamento da gleba.  

No Empreendimento Santa Paula são destinadas 03 áreas para os Espaços Livres de Uso 
Público – ELUP localizados às margens da Via de Acesso a São Sebastião e próximos da entrada 
oeste do Emprendimento. O objetivo é facilitar o acesso as áreas destinadas às atividades de lazer 
e contemplação. Ao todo perfazem 2,95 hectares e correspondem a 12,91% da área parcelável. 
Proporcionalmente, a maior concentração de áreas públicas na forma de ELUP se justifica em função 
da preservação da maior quantidade possível de área com cobertura vegetal natural na poligonal. As 
áreas destinadas aos ELUPs estão localizadas nas áreas próximas às APPs e à RPPN de forma a 
ampliar os conectores verdes. 

São destinados 02 lotes para o uso Inst-EP, para implantação de Equipamentos Públicos 
Comunitários, também localizados às margens da Via de Acesso a São Sebastião e próximos da 
entrada oeste do Emprendimento. Da mesma forma o objetivo é facilitar o acesso da população aos 
equipamentos. Os lotes perfazem a área de 7.511,048m², que corresponde a 3,28% da área 
parcelável da Gleba. 

Vale esclarecer que, dentro dos ELUP são inseridos diversos equipamentos urbanos que 
fazem parte dos sistemas de saneamento básico do empreendimento, tais como bacias do sistema 
de drenagem pluvial, Centro de Reservação de água e poços tubulares para abastecimento de água. 

Assim o somatório total das áreas públicas (ELUP + EPC + EPU) para a Gleba do 
empreendimento Estância Santa Paula somam 3,703 hectares, correspondendo a 16,19% da área 
parcelável, atendendo assim ao que determinam as Diretrizes Urbanísticas e a legislação urbanística 
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vigente, em especial o estabelecido e regulado pela LC n° 803/2009 (PDOT- DF), com as alterações 
introduzidas pela LC 854/2012. 

 

8.6 QUADRO SÍNTESE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E ÁREAS PÚBLICAS  

Tabela 3. Quadro de áreas do parcelamento da Estância Santa Paula 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas da Estância Santa Paula 

DESTINAÇÃO  Lotes (unid.) Área (m2) Percentuais (%) 

Áreas Passíveis de Parcelamento 228.686,223 100,00% 

1. Unidade imobiliárias 

a. RO 1 233 108.067,840 47,26% 

b. CSIIR 1 NO 1 13.891,651 6,07% 

c. CSIIR 2 NO 2 7.853,137 3,43% 

d. Inst 2 829,334 0,36% 

e. Inst EP 2 7.511,048 3,28% 

TOTAL 240 138.153,010 60,41% 

2. Espaços Livres de Uso Público - ELUP 29.516,467 12,91% 

3. Sistemas de Circulação 55.366,752 24,21% 

4. Áreas Verdes (áreas remanescentes) 4.539,221 1,98% 

Total   89.422,440 39,10% 

Área Pública (1): 1e +2 37.027,515 16,19% 

Área Pública (1): 1g+2+3+4 96.933,488 42,39% 

 
 
  

ÁREAS CONSIDERADAS Área (m2) Percentuais (%) 

i. Área Total da Poligonal de Projeto 336.969,652 100,00% 

ii. Área Não Passível de Parcelamento 108.283,429 32,13% 

a. RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural (inclui 
APPs e Faixas de Proteção de Grotas) 

108.283,429 32,13% 

iii. Área Passível de parcelamento: i - (ii a + ii b) 228.686,223 67,87% 
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8.7 PERMEABILIDADE 

O parcelamento proposto apresenta as áreas permeáveis quantificadas na tabela a seguir, 
classificadas pelo uso do solo. 

Tabela 5. Quadro de permeabilidade do parcelamento 

ÁREAS PERMEÁVEIS CONSIDERADAS Área (m2)  
Taxa 

permeab. 
Área 

permeável 

Percentuai
s da gleba 

(%) 

i. Área total da Poligonal de Projeto 336.969,652     100,00% 

a. RPPN (inclui APPs e Faixas de Proteção de 
Grotas) 

108.283,429 100% 108.283,429 32,13% 

b. ELUP 29.516,467 90% 26.564,820 7,88% 

b. Lotes Inst - EP 7.511,048 20% 1.502,210 0,45% 

c. Áreas verdes públicas 4.539,221 100% 4.539,221 1,35% 

ÁREAS PRIVADAS    
 

d. Lotes RO 1 108.067,840 22% 23.774,925 7,06% 

e. Lotes CSIIR 1 NO  13.891,651 20% 2.778,330 0,82% 

f. Lotes CRIIR 2 NO 7.853,137 20% 1.570,627 0,47% 

g. Lotes Inst 829,334 20% 165,867 0,05% 

iii Área permeável do parcelamento       50,21% 
(*) Srá considerado para definição de parâmetros dos lotes, no cálculo de permeabilidade dos lotes, o somatório mínimo: % permeabilidade + 
%ocupação + 10% (ex.:calçadas do entorno da edificação e acessos, etc.) = 100% 
 

No cálculo acima não foram contabilizadas as áreas permeáveis de faixas de serviço em vias 
públicas. A taxa de permeabilidade prevista para os lotes RO 1 poderá ser ajustada, em função da 
inclusão dessas áreas permeáveis das calçadas na tabela acima, que tem caráter preliminar. Dessa 
forma o parcelamento atende a exigência da DIUR 01/2019, que exige o mínimo de 50% de área da 
gleba como área permeável. 

 

8.8 RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL – RPPN E SERVIDÃO 
AMBIENTAL 

A proposta de parcelamento da Gleba envolve a criação de uma Reserva Particular do 
Patrimônio Natural – RPPN dentro do perímetro de parcelamento do solo, nos termos do art. 21 da 
Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza – SNUC, regulamentado pelo Decreto nº 5.746, de 5 de abril de 2006. A poligonal da RPPN, 
e suas respectivas coordenadas, constam das plantas do projeto de parcelamento do qual este MDE 
é parte integrante. 

A RPPN é uma Unidade de Uso Sustentável de propriedade privada, gravada com 
perpetuidade, por intermédio de Termo de Compromisso celebrado com o órgão ambiental 
competente e averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis, com o objetivo de 
conservar a diversidade biológica, destinada a pesquisa científica e a visitação com objetivos 
turísticos, recreativos e educacionais.  

A RPPN abrangerá parte da Zona de Ocupação de Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA 
do zoneamento da Área de Proteção Ambiental – APA da Bacia do Rio São Bartolomeu (Lei nº 5.344, 
de 19 de maio de 2014), configurada como área não parcelada. A área que será destinada a RPPN 
é parte integrante do Projeto Urbanístico da Gleba denominada Santa Paula e será considerada no 
cálculo das áreas para fins do parcelamento do solo, mas permanecerá fora da poligonal de projeto 
para fins de registro imobiliário, tendo em vista ser condição necessária à criação da RPPN a 
existência de uma matrícula imobiliária própria, com destinação rural, na qual será averbado o 
gravame com caráter de perpetuidade.  

A RPPN abrange uma área de 10,828 hectares, que corresponde a 32,13% da poligonal da 
Gleba (ver figura abaixo). Integram a RPPN os trechos de APP e de Faixas de Proteção das grotas 
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mapeadas na gleba, além de trechos com declividade alta, isto é, trata-se dos trechos da gleba que 
apresentam maior fragilidade ambiental.  

 
Figura 41 – RPPN- Reserva Particular do Patrimônio Natural. Fonte: ARIA, 2021 

Deverá ser elaborado um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão, constituído por um 
documento técnico mediante o qual se estabelecerá o zoneamento da RPPN e as normas que devem 
presidir o uso dessa área e o manejo dos recursos naturais. O Plano de Manejo deverá abranger 
toda a futura Unidade de Conservação, os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de 
promover sua integração à vida econômica social das comunidades vizinhas.  

O Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da RPPN deverá respeitar o zoneamento 
estabelecido para a APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, resguardados os critérios para 
implantação de infraestrutura obrigatória para o parcelamento e futuras infraestruturas necessárias 
para o desenvolvimento sustentável da região. 

A Lei de Rezoneamento da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, dita que pelo menos 40% 
da área da gleba inserida em ZOEIA deve ser preservada na forma de RPPN ou de Servidão 
Ambiental. Para atender essa exigência, no presente projeto serão delimitadas áreas de Servidão 
Ambiental dentro dos Espaços Livres de Uso Público, equivalentes a 90% das mesma, ou seja, toda 
área permeável das ELUPs estará inserida em Servidão Ambiental. O objetivo é garantir, também, a 
preservação da cobertura vegetal existente no lugar. Tal solução possibilita ampliar o percentual de 
área da poligonal de projeto que mantem o meio ambiente em sua feição natural, contribuindo para 
expandir os corredores ecológicos, integrar fisicamente a área da RPPN e reforçar o caráter ecológico 
do parcelamento, em consonância com o que determina a DIUR 01/2019 e o zoneamento do PDOT 
para a área.  

Vale esclarecer que o restante 10% de área nas ELUPS será destinado à implantação dos 
equipamentos e mobiliários urbanos necessários às atividades de lazer, prática de esporte e 
contemplação, necessários para o lazer da população ao ar livre no ambiente urbano. Os espaços 
para as atividades de lazer e contemplação nas ELUPs estão situados próximos das vias de 
circulação de pessoas, ciclistas e veículos de modo a facilitar o acesso dos usuários a esses 
equipamentos. 
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As faixas de servidão nas ELUPs serão também abrangidas pelo Plano de Manejo ou de 
Proteção e Gestão da RPPN visto que as áreas são fisicamente contíguas e devem obedecer a regras 
similares de preservação, conservação e manejo dos seus recursos naturais. 

A figura acima apresenta as ELUPS e suas respectivas faixas de servidão ambiental. A 
Poligonal de cada uma delas, e suas respectivas áreas e quadros de caminhamento do perímetro, 
serão apresentados em Planta Detalhe – DET do Projeto de Parcelamento, do qual esse MDE faz 
parte. 

 

8.9  QUADRO SINTESE DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

O projeto propõe, como já relatado, a criação de: 02 lotes de uso CSIIR – 2 NO com áreas de 
4.915,421m2 e 3.011,696m2, 01 lote de uso CSIIR-1 NO com área de 13.791,651m2; 226 lotes de uso 
RO-1 com área, em média, de 465,907m2; 02 lotes de uso INST com áreas de 490,484m2 e 
378,823m2 e 02 lotes destinados ao uso Inst-EP (Equipamento Público) com áreas de 7.657,642m2 e 
X.XXX,XXXm2, de acordo com a classificação definida na LUOS-DF. Os parâmetros propostos para 
cada lote atendem as disposições da legislação incidente e são apresentados no quadro abaixo:  

Quadro de Parâmetros de ocupação 

 
Quanto ao fechamento dos lotes do Empreendimento, o limite frontal (que confronta com a via 

pública) terá 50% de permeabilidade visual como mínimo. Nos restantes limites (fundo e laterais do 
condomínio) poderá ser implantado fechamento sem permeabilidade visual até a altura máxima de 
3,00m. 

Os demais parâmetros de ocupação dos lotes do Empreendimento constarão na NGB e poderão 
ser verificados nas correspondentes URB / MDE e NGB do Projeto de Urbanismo. 

Os parâmetros de ocupação do solo para o lote Inst-EP serão conforme definidos no art. 11 da Lei 
de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019, e demais 
regras estabelecidas na mesma. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os parâmetros urbanísticos constantes deste MDE são complementados pela NGB xx/2021 
(a ser apresentado no Projeto URB, e pelo Código de Edificações do Distrito Federal aprovado pela 
Lei nº. 6138/2018, regulamentada pelo Decreto Distrital n° 39.272/2018 e pela Lei Complemetar n°. 
968 de 16 de janeiro de 2019. 

Casos omissos e exceções serão tratados pelo órgão Gestor de Planejamento Urbano no qual 
se insere o parcelamento. 
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10.EQUIPE TÉCNICA 

ESTUDO PRELIMINAR DE PARCELAMENTO: ESTÂNCIA SANTA PAULA 
Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII 

MDE e Planta Geral de Estudo Preliminar de Urbanismo 

Nome Categoria Profissional CAU 

José Jandson Cândido de Queiroz Arquiteto e Urbanista A20107-3 

Geanina Picado Maykall Arquiteta e Urbanista A103534-7 

Clayton Aparecido Alves Técnico de 
Geoprocessamento e CAD 

 

Wanessa Santos Botelho Arquiteta e Urbanista  

 

11. EQUIPE TÉCNICA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PROJETO 
 

Nome Órgão Setorial Função 
Registro 

Profissional 

Tereza da Costa Lodder UPAR Chefe de Unidade  

Alessandra Leite Marques COPAR/UPAR Coordenadora  

 UPAR Assessor(a)  
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IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR 

Governador do Distrito Federal - GDF 

 

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA 

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH 

 

MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA 

Subsecretário de Parcelamentos e Regularização Fundiária – SUPAR 

 

TEREZA DA COSTA FERREIRA LODDER 

Chefe da Unidade de Novos Parcelamentos - UPAR 

 

ALESSANDRA LEITE MARQUES 

Coordenadora da Coordenação de Parcelamentos - COPAR 

 

 


