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1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente projeto de parcelamento do solo urbano refere-se à criação de 03 
conjuntos na Quadra 16 da Região Administrativa do SCIA (RA-XXV), e tem como 
objetivo ofertar lotes com o uso residencial, comercial, prestação de serviços, 
institucional e industrial para atender a demanda comercial da região. 

A poligonal do projeto urbanístico a ser parcelada, neste MDE denominada como 
‘Poligonal Parcelada’, possui área total de 103.835,10m² ou 10,38 ha e faz 
confrontação imediata a leste, com o Setor Militar Complementar; ao sul, com a 
rodovia DF-095 (EPCL); e a norte e oeste, com as quadras 14 e 15 da Administração 
Regional do SCIA - RA XXV.  

A área está localizada em um importante corredor de integração viário do Distrito 
Federal e em posição estratégica, pois encontra-se às margens da Estrada Parque 
Ceilândia (Via Estrutural), e do complexo Taguatinga/Ceilândia – Plano Piloto, 
constituindo o prolongamento dos atuais Setores de Transporte Rodoviário de Carga 
de Inflamáveis e de Indústria e Abastecimento, além de possuir o seu acesso imediato 
a partir da rodovia DF 095. 

Por este motivo, foi criada uma outra poligonal, que abrangesse tanto a Poligonal 
Parcelada quanto às alterações propostas para ligação com o sistema viário existente, 
denominada ‘Poligonal de Projeto’ e que perfaz um total de 112.565,58m² ou 11,25ha. 
A Poligonal de Projeto não será considerada para fins de registro e cálculo de áreas, 
destinando-se unicamente a representar, no âmbito do projeto, as alterações do 
sistema viário que não estão inseridas na Poligonal Parcelada. 
 

1.1. CROQUI DE SITUAÇÃO 

 
 

Figura 1: Croqui de situação do parcelamento URB 022/12 
Fonte: NUARQ/GEPRO/DITEC/TERRACAP 
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1.2. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO 

 
 

Figura 2: Croqui de localização do parcelamento URB 022/12 
Fonte: NUARQ/GEPRO/DITEC/TERRACAP 

 
 

2. PROJETOS ALTERADOS, SUBSTITUÍDOS OU COMPLEMENTADOS 
 
Este Projeto Urbanístico, URB 022/12, complementa a URB/MDE 29/99, que 
representa as quadras 14 e 15 do SCIA – RA XXV e a URB/MDE 48/00, que 
representa o Trecho 17 do SIA – RA XXIX. 
 
3. COMPOSIÇÃO DO PROJETO 
 
Este projeto é composto por: 
 

3.1. Memorial Descritivo – MDE 
 

 
3.2. Norma de Uso e Gabarito – NGB 

 

 
3.3. Projeto Urbanístico – URB 

MDE 
022/2012 

Memorial Descritivo 37 páginas 

ANEXO I – Quadro Demonstrativo das Unidades 
Imobiliárias 

06 páginas 

NGB 
022/2012 

NGB 022/2012 04 páginas 

URB 
022/2012 

SICAD – 119-III-6-D; 119-IV-4-C; 
136-I-3-B; 136-II-1-A. 

Planta Geral 1:1000 Folha 1/1 

Setor Militar 
Complementar 
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4. LEGISLAÇÃO RELATIVA AO PROJETO 
 
Dispositivos Federais: 
 

• Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979 – Dispõe sobre o 
Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências; 

• Lei Federal nº 9.785 de 29 de janeiro de 1999 – Altera o Decreto-Lei no 3.365, 
de 21 de junho de 1941 (desapropriação por utilidade pública) e as Leis 
nos 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (registros públicos) e 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano); 

• Lei nº 10.932 de 03 de agosto de 2004 – Altera o art. 4º da Lei nº 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá 
outras providências; 

• NBR 9050/2020 – Dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos; 

• Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras 
providências; 

• Resolução CONAMA nº 01 de 23 de janeiro de 1986 – Dispõe sobre critérios 
básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental; 

• Resolução CONAMA nº 09 de 03 de dezembro de 1987 – Dispõe sobre a 
realização de Audiências Públicas no processo de licenciamento ambiental; 

• Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000 – Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, 
III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências;  

• Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002 – Regulamenta artigos da Lei 
no 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e dá outras providências; 

• Decreto nº 6.848 de 14 de maio de 2009 – Altera e acrescenta dispositivos ao 
Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação 
ambiental; 

• Decreto de 10 de janeiro de 2002 – Cria a Área de Proteção Ambiental - APA 
do Planalto Central, no Distrito Federal e no Estado de Goiás e dá outras 
providências; 

• Decreto de 29 de abril de 2009 – Dá nova redação aos Arts. 5o, 7o, 8o, 10 e 12 
do Decreto de 10 de janeiro de 2002, que cria a Área de Proteção Ambiental -
 APA do Planalto Central, no Distrito Federal e no Estado de Goiás 

• Portaria nº 28 de 17 de abril de 2015 – Aprovar o Plano de Manejo da Área de 
Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central; 

• Portaria nº 295 de 23 de abril de 2018 – Revisão pontual do Plano de Manejo 
da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central; 

• Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997 – Dispõe sobre a 
revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o 
licenciamento ambiental 

 
Dispositivos Distritais: 
 

• Lei Orgânica do Distrito Federal, 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 
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da qualidade de vida, ocupação ordenada dos territórios, uso dos bens e 
distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos para a população; 

• Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009 – Aprova a revisão do Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras 
providências; 

• Lei Complementar nº 854 de 15 de outubro de 2012 – Atualiza a Lei 
Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009 que aprova a revisão do Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras 
providências;  

• Lei nº 992 de 28 de dezembro de 1995 – Dispõe sobre o parcelamento do solo 
para fins urbanos no Distrito Federal e dá outras providências; 

• Decreto nº 28.864 de 17 de março de 2008 – Regulamenta a Lei nº 992 de 28 
de dezembro de 1995 e dá outras providências; 

• Lei Complementar nº 948 de 16 de janeiro de 2019 – Aprova a Lei de Uso e 
Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS nos termos dos Arts. 316 e 318 
da Lei Orgânica do Distrito Federal e dá outras providências; 

• Decreto nº 38.047 de 09 de março de 2017 – Regulamenta o art. 20, da Lei 
Complementar nº 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 e dá outras providências; 

• Portaria nº 17 de 22 de fevereiro de 2016 – Aprova a Nota Técnica nº 02/2015 
– DAUrb/SUAT/SEGETH que trata de diretrizes para sistema viário de novos 
parcelamentos; 

• Decreto nº 27.365 de 01 de novembro de 2006 – Altera o Sistema Rodoviário 
do Distrito Federal – SRDF e dá outras providências; 

• Decreto nº 28.688 de 17 de janeiro de 2008 – Altera o Sistema Rodoviário do 
Distrito Federal – SRDF e dá outras providências; 

• Lei nº 4.397 de 27 de agosto de 2009 – Dispõe sobre a criação do Sistema 
Cicloviário no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências; 

• Decreto nº 38.247 de 01 de junho de 2017 – Dispõe sobre procedimentos para 
a apresentação de Projeto de Urbanismo e dá outras providências; 

• Decreto nº 4.008, de 26 de dezembro de 1977 – Aprova o Sistema Cartográfico 
do Distrito Federal (SICAD) e dá outras providências; 

• Decreto nº 32.575, de 10 de dezembro de 2010 – Aprova a alteração do 
referencial geodésico do Projeto do Sistema Cartográfico do Distrito Federal – 
SICAD, instituído por meio do artigo 1º do Decreto nº 4.008, de 26 de dezembro 
de 1977, e dá outras providências; 

• Lei Complementar nº 958, de 20 de dezembro de 2019 – Define os limites 
Físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal e dá outras providências 

• Portaria nº 59, de 27 de maio de 2020 – Regulamenta a emissão dos Estudos 
Territoriais Urbanos e das Diretrizes Urbanísticas Específicas 

• DIUPE 23/2020 – Diretriz Urbanística Específica para a Quadra 16 do Setor 
Complementar de Indústrias e Abastecimento – SCIA, disponível no endereço 
eletrônico da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do 
Distrito Federal – SEDUH: 
http://www.seduh.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2017/11/DIUPE_23_2020_QUADRA16_SCIA.pdf (acessado 
em 10/02/2022) 

• Lei nº 41 de 13 de setembro de 1989 – Dispõe sobre a Política Ambiental do 
Distrito Federal e dá outras providências; 
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• Decreto nº 12.960 de 28 de dezembro de 1990 – Aprova o Regulamento da Lei 
n° 41, de 13 de setembro de 1989 que dispõe sobre a Política Ambiental do 
Distrito Federal e dá outras providências; 

• Lei nº 1.869 de 21 de janeiro de 1998 – Dispõe sobre os instrumentos de 
avaliação de impacto ambiental no Distrito Federal e dá outras providências; 

• Decreto nº 19.176 de 17 de abril de 1998 – Regulamenta a Lei n° 1.869, de 21 
de janeiro de 1998, que "Dispõe sobre os instrumentos de Avaliação de Impacto 
Ambiental e dá outras providências”; 

• Lei nº 6.269 de 29 de janeiro de 2019 – Institui o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Distrito Federal - ZEE-DF em cumprimento ao art. 279 e ao art. 
26 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal e dá 
outras providências; 
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5. QUADRO DE CAMINHAMENTO DO PERÍMETRO – POLIGONAL PARCELADA 
EXPANSÃO DA QUADRA 16 DO SCIA 

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SCIA – RA XXV 
 

Kr = 1,0006362 

 PONTOS 

C O O R D E N A D A S  ( U T M )  
DISTÂNCIAS 

TOPOGRÁFICAS (m) 
AZIMUTES OBSERVAÇÕES 

N E 

P1 8252028.0492 181840.3242   

 
Área Topográfica = 

103.835,10 m² 
10,3851 ha 

   544.974 137º13’5.5” 

P2 8251627.9025 182210.5810   

   34.536 177º45’38.9” 

P3 8251593.2823 182212.0608   

   D=200.642 R=655.826 AC= 17°31’44” 

P4 8251570.1763 182013.4122   

   D=98.259 R=648.463 AC= 8°40’55” 

P5 8251537.1607 181920.8993   

   69.591 247º17’7.8” 

P6 8251510.2717 181856.6647   

   141.211 354º30’58.3” 

P7 8251650.9259 181843.1614   

   D=62.365 R=94.952 AC= 37°37’56” 

P8 8251706.7849 181817.9402   

   32.373 316º53’29.0” 

P9 8251730.4341 181795.8031   

   300.735 8º30’28.4” 

P1 8252028.0492 181840.3242   

   544.974 137º13’5.5” 
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6. QUADRO DE CAMINHAMENTO DO PERÍMETRO – POLIGONAL DE PROJETO 
EXPANSÃO DA QUADRA 16 DO SCIA 

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SCIA – RA XXV 

Kr = 1,0006362 

 PONTOS 
C O O R D E N A D A S  ( U T M )  DISTÂNCIAS 

TOPOGRÁFICAS (m) 
AZIMUTES OBSERVAÇÕES 

N E 
V1 8252052.1180 181818.0528   

 
Área Topográfica = 

112.565,58 m² 
11,2565 ha 

   585.206 137º13’18.5” 

V2 8251627.9025 182210.5810   

   34.536 177º45’38.9” 

V3 8251593.2823 182212.0608   

   D=200.642 R=655.826 AC= 17°31’44” 

V4 8251570.1763 182013.4122   

   D=98.259 R=648.463 AC= 8°40’55” 

V5 8251537.1607 181920.8993   

   69.591 247º17’7.8” 

V6 8251510.2717 181856.6647   

   52.503 233º12’46.1” 

V7 8251478.8104 181814.5899   

   86.823 337º59’1.7” 

V8 8251559.3529 181782.0220   

   110.037 33º43’45.5” 

V9 8251650.9259 181843.1614   

   D=62.365 R=94.952 AC= 37°37’56” 

V10 8251706.7849 181817.9402   

   32.373 316º53’29.0” 

V11 8251730.4341 181795.8031   

   255.620 8º30’28.4” 

V12 8251983.4020 181833.6453   

   60.999 318º18’43.2” 

V13 8252028.9835 181793.0507   

   34.042 47º13’18.8” 

V1 8252052.1180 181818.0528   

   585.206 137º13’18.5” 
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7. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 
A área do presente projeto de parcelamento da expansão da Quadra 16 do SCIA 

localiza-se no imóvel Bananal, desmembrado do Município de Planaltina – GO e 
incorporado ao território do Distrito Federal, em terras desapropriadas de acordo 
com escritura Pública de desapropriação amigável, lavrada no Cartório do 2º Ofício 
de Notas de Brasília, em 21.09.60, às fls. 4 a 5, do livro nº 1, tendo com outorgado 
expropriante a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – 
NOVACAP, e como outorgantes expropriados, DEODATO DO AMARAL LOULY e 
sua mulher MINERVINA DE SOUZA LOULY, transcrita no Cartório do 1º Ofício do 
Registro de Imóveis do Distrito Federal, à fl. 77, do livro nº 3, sob o nº de ordem 94.  

As transcrições 12.173, 12.174 e 94, foram unificadas, em 15.05.68, no Cartório 
do 2º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no Livro nº 3, à fl. 130, sob o 
nº de ordem 383. 

Sendo assim, a área objeto do projeto possui a seguinte situação fundiária: 
 

 
Figura 3: Croqui de localização do parcelamento URB 022/12 

Fonte: NUANF/GETOP/DICOM/TERRACAP 

 

Destaque em AZUL 

Imóvel: BANANAL 

Situação: IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP 

Transcrição: 94, Fls. 77, Livro 3, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis – DF 

Proprietário: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA 
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8. CONSULTAS ÀS CONCESSIONÁRIAS 
 

Foram realizadas consultas junto aos órgãos e concessionárias de serviços 
públicos do Distrito Federal para verificação quanto à viabilidade de atendimento 
e/ou interferências em redes projetadas e/ou instaladas para a área do 
parcelamento. Seguem as manifestações: 
 

8.1. Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP 
Número do Processo:  Processo SEI n° 00111-00000220/2020-83 
Número do Documento: Ofício n° 266/2020 - NOVACAP/PRES/SECRE 
Data de emissão: 03 de fevereiro de 2020. 
Informações Atualizadas: Em resposta ao Ofício n° 44/2020 -
TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC de 14 de janeiro de 2020, a NOVACAP 

informou que ‘’... no Limite da Poligonal demarcada [...] e nas proximidades, 

não existe Sistema de Drenagem Pluvial implantado e/ou projetado. Isto 
implica que não existe interferência’’. 
Quanto a viabilidade de atendimento, NOVACAP informou que por se tratar 
de um novo empreendimento não tem capacidade de atendimento, devendo 
o interessado “...elaborar um projeto de drenagem pluvial completo e 
específico para o local [...] obedecendo o previsto na Resolução nº 09, da 
ADASA [...]”. 
Solução adotada para o parcelamento: Em relação a capacidade de 
atendimento, será contratado projeto de drenagem seguindo o Termo de 
Referência da NOVACAP, bem como a Resolução nº 09 da ADASA para fins 
de aprovação da NOVACAP. 
 

8.2. Companhia Energética de Brasília – CEB; 
Número do Processo: Processo SEI n° 00111-00000220/2020-83 
Número do Documento Carta n° 279/2020 CEB-D/DG/DC/SAC/GRGC e 
Carta n° 132/2020 CEB-H/PR 
Data de emissão: 12 de março de 2020 e 07 de julho de 2020. 
Informações Atualizadas: Em resposta ao Ofício nº 43/2020 -
TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC de 14 de janeiro de 2020, a CEB 
informou através do Laudo Técnico nº 34219601, que foi verificada a 
existência de interferências da poligonal de parcelamento com as redes de 
distribuição de energia elétrica implantadas e/ou projetadas esclarecendo 
que ‘’Existem Linhas de Distribuição Aérea (LD) de 138 kV nas proximidades 
da poligonal [devendo ser adotadas] as faixas horizontais de segurança [...] 
de 8 metros para cada lado do eixo da LD...’’. O Laudo Técnico da CEB 
esclarece que: ‘’...qualquer tipo de ocupação do solo que esteja a uma 
distância menor que as citadas, interfere com a LD...”, e caso haja o “... 
interesse na eliminação da(s) interferência(s) sinalizada(s), torna-se 
necessário formalizar solicitação de orçamento junto a CEB-D ou contratar 
empresa legalmente habilitada...”  
Quanto à iluminação pública, foi informado por meio do Relatório Técnico - 
CEB-H/DT/SIP/GPIP 42341936 que não foram constatadas interferências e 
em relação à viabilidade de atendimento, a CEB informou que há capacidade 
de atendimento, ‘’...conclui-se que o alimentador 0807 encontra-se apto a 
atender a quadra 16 do SCIA em suas configurações de rede atuais’’. 
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Figura 4: Croqui de interferência CEB 

Fonte: NUARQ/GEPRO/DITEC/TERRACAP 

 
Solução adotada: Tendo em vista a interferência de redes apontadas pela 
CEB, a TERRACAP usou como diretriz de projeto a localização da rede de 
alta tensão. Dessa forma, no local onde se encontra a linha de transmissão 
dessa referida rede, foi projetado um Espaço Livre de Uso Público (ELUP). 

 
 

8.3. Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília - CAESB 
Número do Processo: 00111-00000220/2020-83 
Número do Documento: Carta n.º 14/2021 - CAESB/DE 
Data de emissão: 19 de janeiro de 2021 
Informações Atualizadas: Em resposta ao Ofício n° 42/2020, a CAESB 
informou que ‘’há interferências com as redes de abastecimento de água e 
com as redes de esgotamento sanitário’’.  
Quanto a viabilidade de atendimento, foi encaminhado o Termo de 
Viabilidade Técnica Doc. SEI 54103819 (TVT) pelo qual a CAESB informa 
que a região na qual se localiza o empreendimento apresenta constantes 
problemas de baixa pressão na rede, dessa forma, o atendimento pela rede 
de distribuição de água na área do empreendimento só será possível após o 
reforço de todo o sistema de abastecimento da região.  
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Figura 5: Croqui de interferência CAES – Rede de distribuição de água 

Fonte: NUARQ/GEPRO/DITEC/TERRACAP 

 

 

 
Figura 6: Croqui de interferência rede de coleta de esgoto 

Fonte: NUARQ/GEPRO/DITEC/TERRACAP 
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Solução adotada para o parcelamento: Quanto à interferência de redes, 
salientamos que ela está locada na área destinada às calçadas no projeto, 
sendo confrontante apenas com o lote de uso ‘’Inst EP’’ destinado à cessão 
de uso do Instituto Federal de Brasília que já se encontra implantado na área 
conforme demonstrado na figura 07 de detalhe de interferência.  
Em relação à viabilidade de atendimento, o projeto irá propor o reforço o 
sistema de abastecimento para a região. 
 

 
 

Figura 7: Detalhe de interferência rede de distribuição de água com o lote ‘’INST EP’’ 
Fonte: TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUARQ 

 
8.4. Serviço de limpeza urbana – SLU 

Número do Processo: 00111-00000220/2020-83 
Número do Documento: Ofício n° 26/2020 – SLU/PRESI/DIRAD 
Data de emissão: 15 de janeiro de 2020 
Informações atualizadas: Em resposta ao Ofício nº 45/2020 -
TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC, o SLU informou que “...realiza coleta 
comum dos resíduos domiciliares e comerciais nas proximidades da 
Expansão da Quadra 16 do Setor Complementar de Indústria e 
Abastecimento - SCIA, RA XXV. Por essa razão pode-se afirmar que 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 se encontra equipado e preparado para 
executar a coleta na área de ocupação prevista’’. 
 

8.5. Secretaria de Transporte de Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB 
Número do Processo: 00111-00000220/2020-83 
Número do Documento: Despacho - SEMOB/SUTER/COMAT (79043499) 
Data da emissão: 01 de fevereiro de 2022 
Informações atualizadas: Em resposta ao Ofício Nº 1142/2020 -
 TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC, a SEMOB informou que não há projeto 
de infraestrutura cicloviária elaborado dentro da área de intervenção, 
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existindo apenas traçados preliminares, sem previsão de implantação ou de 
elaboração de projeto. 
 

8.6. Departamento de Estradas e Rodagem – DER; 
Número do Processo: 00111-00000441/2018-37 
Número do Documento: Ofício n° 447/2021 - DER-DF/DG/CHGAB/NUADM 
Data de emissão:  16 de abril de 2021. 
Informações Atualizadas: Em resposta ao Oficio n° 286/2021 -
TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC, o DER informou “...que a 
Superintendência de Operações não tem conhecimento de alteração de 
traçado da rodovia DF-097 (EPAC), tampouco da alteração de sua faixa de 
domínio” e ainda, que “...está em fase de licitação o projeto da duplicação da 
DF-010 e que o provável novo traçado dessa rodovia, a largura da sua faixa 
de domínio, e demais informações pertinentes sobre o assunto, só poderão 
ser fornecidos após o término dos estudos”.  

Cabe destacar que o foram feitas tratativas entre a equipe técnica da 
TERRACAP e do DER no sentido de buscar a compatibilização do traçado 
da DF-010 com o parcelamento da Expansão da Quadra 16 do SCIA de 
forma a evitar interferências futuras com a implantação da rodovia.  
O presente traçado da proposta urbanística está alinhado com o resultado 
das discussões, o qual será enviado para a anuência da Autarquia no âmbito 
do processo 00111-00000441/2018-37 

 
9. CONDICIONANTES AMBIENTAIS 
 

9.1. Área de Proteção Ambiental – APA do Planalto Central 
 

Em relação ao zoneamento ambiental, parte da poligonal de projeto está 
inserida na Área de Proteção Ambiental – APA do Planalto Central, criada pelo 
Decreto Federal (sem número) de 10 de janeiro de 2002 e alterado pelo Decreto 
Federal de 29 de abril de 2009, cujo Plano de Manejo foi aprovado por meio da 
Portaria nº 28 de 17 de abril de 2015. Esta APA é administrada e supervisionada 
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio. 

A APA do Planalto Central tem o objetivo de “Proteger os mananciais, regular 
o uso de recursos hídricos e o parcelamento do solo, de modo a garantir o uso 
racional dos recursos naturais e proteger o patrimônio ambiental e cultural da 
região’’.  

Quanto ao zoneamento da área, a poligonal do projeto está inserida em parte 
na Zona Urbana (ZU) que trata de uma “Zona de manejo que engloba [...] áreas 
urbanas consolidadas compostas por parte de Taguatinga, Planaltina (GO) e 
diversas áreas em processo de regularização localizadas nas Regiões 
Administrativas de Planaltina (DF), Taguatinga, Sobradinho, Gama, Brasília, 
Recanto das Emas, Riacho Fundo e Núcleo Bandeirante”. Ela tem como objetivo 
“Contribuir com a promoção do uso sustentável da cidade, com a melhoria da 
qualidade ambiental urbana”. 

Para a Zona Urbana, as normas para ocupação foram “...definidas pelo Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, Plano Diretor de Planaltina 
(GO), Padre Bernardo e demais documentos legais de ordem urbanística, ambiental 
e fundiária...". 

A área do parcelamento também está inserida em parte na Zona de Proteção 
do Parna de Brasília e da Rebio de Contagem (ZPPR) cuja “...Zona de manejo [está] 
destinada ao controle do uso do solo para a proteção do entorno do Parna de 
Brasília e da Rebio da Contagem”, visando “Minimizar os impactos ambientais 
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gerados na região do entorno do Parque Nacional – PARNA - de Brasília e da 
Reserva Biológica – REBIO – da Contagem que possam afetá-los negativamente”. 

Ainda segundo o Plano de Manejo da APA do Planalto Central, a ZPPR “...é 
composta por parte da APA de Cafuringa, incluindo a região rural da Fercal, Lago 
Oeste, Chapadinha, uma área que abrange aproximadamente os 5km de raio no 
entorno da expansão do Parna de Brasília, Área de Restrição Físico - Ambiental do 
Parna de Brasília (PDOT 1997), incluindo as microbacias dos córregos do Valo e 
Cana do Reino, parte do Parque Urbano da Vila Estrutural, Arie Estrutural, Arie 
Cabeceira do Valo, área do Exército (a oeste da antiga rodoferroviária) e SOF 
Norte”. 

 

 
Figura 8 – Zoneamento na APA do Planalto Central 

Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH 
 

Para a ZPPR, foram definidas Normas Gerais de ocupação quanto a porção 
urbana, transcrita a seguir: 
 

a) Na publicidade de produtos e serviços realizados nesta zona, os 
proprietários poderão mencionar nos rótulos dos seus produtos a procedência 
dos mesmos (Zona de Proteção do Parque Nacional (Parna) de Brasília e da 
Reserva Biológica (Rebio) da Contagem), caso a produção se adeque aos 
critérios estabelecidos. O ICMBio editará uma instrução normativa para 
regulamentar a certificação de produtos.  
b) Na DF 001 deverão ser tomadas medidas para consolidação de corredores 
de fauna, tais como a redução e a fiscalização da velocidade permitida para 
veículos automotores e roçagem das faixas de domínio. Qualquer intervenção 
na rodovia que aumente o grau de ameaça à efetividade dos corredores de 
fauna deverá ser proibida. 
c) Fica proibido o uso de espécies exóticas invasoras, exceto nos casos em 
que não impactem o Parque Nacional de Brasília e Reserva Biológica da 
Contagem. 
d) Ficará proibido o plantio, o armazenamento de produtos primários 
transgênicos. 
e) Quaisquer incidentes ou acidentes ambientais deverão ser informados 
imediatamente à gestão da APA do Planalto Central. 
 
Licenciamento de Empreendimentos 
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a) Toda atividade passível de licenciamento ambiental, na forma da Lei nº 
6938, de 31 de agosto de 1981 e das Resoluções CONAMA nº 001, de 23 de 
janeiro de 1986 e nº 237, de 19 de dezembro de 1997, apresentadas nos 
Anexos 8 a 10, deverá ser licenciada pelo órgão ambiental competente, 
mediante autorização do órgão responsável pela administração da APA do 
Planalto Central, conforme disposições da Resolução Conama 428/ 2010, ou 
conforme a legislação vigente. 
b) No processo de licenciamento de empreendimentos novos, os estudos 
deverão avaliar o grau de comprometimento da conectividade dos fragmentos 
de vegetação nativa e da existência de corredores ecológicos. 
c) Empreendimentos implantados que não estejam de acordo com o 
estabelecido para a ZPPR terão um prazo de dois anos após a notificação do 
ICMBio para efetuar os procedimentos de adequação determinados. 
d) Não são permitidas atividades de mineração de qualquer natureza em uma 
faixa de 1km do Parna de Brasília ou da Rebio da Contagem. 
e) No licenciamento ambiental de rodovias inseridas nesta zona deverá ser 
apresentado um Plano de Ação Emergencial pelo empreendedor para 
acidentes ambientais e medidas de contenção de poluentes de veiculação 
hídrica, bem como mecanismos de facilitação de passagem da fauna 
silvestre. 
f) A roçagem das faixas de domínio das rodovias é de responsabilidade do 
gestor da rodovia. A roçagem não deverá utilizar produtos químicos ou fogo, 
exceto em casos de aceiros para a proteção do Parna de Brasília e da Rebio 
da Contagem. 
g) Fica proibida a instalação de aterros sanitários, lixões e qualquer outro tipo 
de depósito de resíduos sólidos. 
 
[...] 

 
Indústrias 
a) Não é permitida a instalação de novas indústrias potencialmente poluidoras 
ou degradadoras na faixa de 1km do Parna de Brasília e da Rebio da 
Contagem. 
b) As indústrias potencialmente poluidoras ou degradadoras já licenciadas e 
instaladas deverão dispor de sistemas de tratamento e disposição de efluentes 
e resíduos sólidos, bem como tratamento de poluentes atmosféricos 
adequados para renovar suas licenças. 
 
Granjas, curtumes, matadouros, frigoríficos e suinoculturas 
a) As granjas, curtumes, matadouros, frigoríficos e suinoculturas deverão 
atender rigorosamente as regras para o controle sanitário vigentes. 
b) Ficam proibidos novos empreendimentos de granjas, curtumes, matadouros, 
frigoríficos e suinoculturas em uma faixa de 1km no entorno do Parna de 
Brasília e da Rebio da Contagem. 
 
Reserva Legal 
a) As reservas legais das propriedades deverão ser homologadas buscando a 
conectividade entre outras áreas conservadas. 
 
Uso Urbano 
a) O uso urbano será permitido exclusivamente na Macrozona Urbana, 
assim definida pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 
Federal, Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009. 
b) Não serão permitidas alterações de densidades de ocupação, 
tampouco mudanças de gabarito de construções, daquelas diretrizes 
definidas na Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009. 
c) Não será permitida a implantação de prédios espelhados e de novas 
edificações maiores do que quatro andares” (Grifos nossos) 

 

9.2. Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal – ZEE/DF. 
 

Em relação ao Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE/DF, instituído pela 
Lei Distrital nº 6.269 de 29 de janeiro de 2019, a poligonal está inserida na Zona 
Ecológico-Econômica Dinamização Produtiva com Equidade – ZEEDPE cuja área é  
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 ...destinada a diversificar as bases produtivas do Distrito Federal com inclusão 
socioeconômica compatível com os riscos ecológicos e com os serviços 
ecossistêmicos... 
 

A área do empreendimento também está localizada na Subzona Ecológico 
Econômica Dinamização Produtiva com Equidade 3 – ZEEDPE-3 

 
Destinada à promoção da integridade ecológica do Lago Paranoá e de seus 
córregos tributários, com a garantia de quantidade e qualidade das águas do 
Lago Paranoá para usos múltiplos, por meio do controle da impermeabilização 
do solo e da proteção de nascentes, mediante o aporte de infraestrutura de 
saneamento ambiental; e ao desenvolvimento de atividades NI, N2 e N3, 
prioritariamente 
 

 
 

Figura 9 – Zoneamento ZEE 
Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH 

  
As atividades N1 são caracterizadas por atividades que dependem da 

manutenção do cerrado, tais como: turismo rural, extrativismo vegetal e atividades 
agroindustriais relacionadas; as atividades N2 são caracterizadas por atividades 
relacionadas à exploração de recursos da natureza, como agricultura, agroindústria, 
mineração, pesca e pecuária; por fim, as atividades N3 são atividades realizadas em 
ambientes que não dependem diretamente da manutenção do cerrado e são 
atividades relacionadas ao comércio e serviços como educação, saúde, 
telecomunicações, transporte e turismo.  
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Figura 10 – Croqui de Sub zoneamento em relação ao ZEE/DF. 

Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH/GDF. 

 
Além do zoneamento, o ZEE/DF levanta os seguintes riscos ecológicos da 

ocupação do solo: perda de recarga de aquífero, contaminação do subsolo, perda de 
solo por erosão e perda de áreas remanescentes de cerrado nativo.  

Quanto aos Riscos Ecológicos de Perda de Recarga de Aquífero, a poligonal 
do projeto está inserida em zona de risco médio (Figura 9). 

 

 
Figura 11 – Croqui de risco de perda de área de recarga de aquífero - ZEE 

Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH/GDF. 
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A DIUPE 023/2020 exarada para a área do projeto sugere que sejam 
adotadas as seguintes medidas: 

 
3.7.1. A localização de atividades que tenham lotes de maiores dimensões e 
preservem maiores percentagens de permeabilidade do solo; 
3.7.2. A adoção de técnicas compensatórias ou recarga artificial, com medidas 
mitigadoras para que não ocorra contaminação dos aquíferos; 
3.7.3. A implantação de novos empreendimentos em áreas com declividades 
inferiores a 5%, deve prever a implantação de medidas que favoreçam a 
recarga artificial dos aquíferos, tomando as devidas providências para evitar a 
contaminação das águas subterrâneas. 
3.7.4. Nas áreas verdes sejam adotadas estratégias de recuperação de 
vegetação para se garantir a infiltração da água no solo, juntamente com as 
estratégias adotadas para as áreas de risco elevado de contaminação do solo. 

 

  A poligonal também está inserida em área com alto risco de contaminação de 
subsolo (Figura 12) 
 

 
Figura 12 – Croqui de risco de contaminação de subsolo- ZEE 

Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH/GDF. 
 

A DIUPE 023/2020 sugere que não sejam implementadas “...atividades com 
alto potencial poluidor [em locais] onde são observadas baixa declividade e baixa 
densidade de drenagem, características estas que favorecem a infiltração das águas 
pluviais” devendo ser realizado o “...controle rigoroso sobre a disposição de 
efluentes em superfície ou em subsuperfície”. 

Em relação ao Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão, a poligonal de 
projeto, encontra-se em uma área de baixo risco de perda de solo (Figura 13).  
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Figura 13 – Croqui de risco de perda de solo por erosão- ZEE 

Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH/GDF. 

 
Em função desse risco, a DIUPE 23/2020 sugeriu as seguintes ações para a 

ocupação da área:  
 

3.9.1. A remoção da cobertura vegetal e do solo superficial, quando 
necessários, deve ser realizada somente antes do início da implantação dos 
empreendimentos, preferencialmente, em época de seca. Em período de 
chuva, devem ser tomadas medidas para evitar a deflagração de processos 
erosivos; 
3.9.2. Seja incluído no Projeto Urbanístico o mapeamento das erosões 
existentes e uma proposta de recuperação, bem como o apontamento de locais 
críticos de escoamento que possam desencadear processos erosivos; 
3.9.2.1. As propostas de recuperação das erosões existentes devem ser 
específicas para cada processo, não devendo ser adotadas soluções gerais em 
todos os casos. 
 

Já no que tange o Risco Ecológico de Perda de Cerrado Nativo, a poligonal 
do empreendimento está situada na zona considerada de baixo risco: 
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Figura 14– Croqui de risco de perda de cerrado - ZEE 

Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH/GDF. 

9.3. Licenciamento Ambiental 

Aguarda-se aprovação do Estudo Preliminar de Urbanismo para dar início aos 
trâmites de licenciamento ambiental para o parcelamento junto ao IBRAM. 
 

9.4.  Declividade 
 

A área do empreendimento apresenta declividade pouco acentuada, com valores 
predominantes entre 0 e 10%, caracterizando um relevo plano a suave ondulado. 
Em algumas porções, a declividade apresenta valores mais acentuados, com 10 a 
20% de inclinação, caracterizando um terreno ondulado. Já no centro-leste da 
poligonal, a declividade apresenta valores acima de 30%, conforme apresentado na 
figura 15.  

 
Figura 15: Mapa de declividade 

Fonte: RIVI – Geológica Consultoria Ambiental Ltda. 
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10. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 

10.1. Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2009  

De acordo com o macrozoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial – PDOT/2009, a área de projeto está inserida na macrozona 
Urbana, e em seu Art. 65 indica que as ações nesta macrozona: 

Deverão contribuir para o desenvolvimento sustentável do território a partir das 
atividades dos setores secundários e terciários, não excluída a presença de 
atividades do setor primário. 

 
Figura 16 – Croqui de risco de perda de cerrado - ZEE 

Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH/GDF. 

 

A área do projeto, possui parte da poligonal inserida na Zona Urbana de Uso 
Controlado II e parte inserida na Zona Urbana Consolidada.  

 
Figura 17– Croqui de zoneamento PDOT. 
Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH/GDF. 
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De acordo com o artigo 70 do PDOT/2009, a Zona Urbana de Uso Controlado 
II – ZUUC-II  

“é composta por áreas predominantemente habitacionais de baixa e média 
densidade demográfica, com enclaves de alta densidade [...] sujeitas a 
restrições impostas pela sua sensibilidade ambiental e pela proteção dos 
mananciais destinados ao abastecimento de água”.  

No artigo 71, é informado que a ZUUC II  

“[...] deverá compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos 
naturais, por meio da recuperação ambiental e da proteção dos recursos 
hídricos [...]”  

Para isso, deverão seguir algumas diretrizes, dentre elas:  

“Permitir o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade 
demográfica [...], respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às 
Unidades de Conservação englobadas por essa zona e demais legislações 
pertinentes [...]”.  

Quanto a Zona Urbana Consolidada - ZUC, de acordo com o artigo 72 do 
PDOT/2009, ela  

“...é composta por áreas predominantemente urbanizadas ou em processo de 
urbanização, de baixa, média e alta densidade demográfica [...] servidas de 
infraestrutura e equipamentos comunitários”.  
 

No artigo 73, é informado que na ZUC  
 

“...devem ser desenvolvidas as potencialidades dos núcleos urbanos, 
incrementando-se a dinâmica interna e melhorando-se sua integração com 
áreas vizinhas, respeitadas as seguintes diretrizes: Promoção do uso 
diversificado, de forma a otimizar o transporte público e a oferta de empregos; 
E otimização da utilização de infraestrutura urbana e dos equipamentos 
públicos...’’ 

Quanto a densidade demográfica ou populacional, o art. 39 do PDOT/2009 
considera que ela será o valor resultante da divisão entre o número de habitantes e 
a área total das porções territoriais indicadas no Anexo III, Mapa 5, daquela Lei 
Complementar. 

A poligonal de projeto está inserida nas zonas de baixa e média densidade 
cujos valores de referência são superiores a 15 (quinze) - 50 (cinquenta) habitantes 
por hectare na zona de baixa densidade e 50 (cinquenta) - 150 (cento e cinquenta) 
habitantes por hectare na zona de média densidade. (Figura 18).  

 
Figura 18– Croqui de Densidade Demográfica - PDOT/2009. 

Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH/GDF. 
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   No que se refere ao percentual para equipamentos de uso público, o 
PDOT/2009 define em seu Art. 43 que deve ser destinado um ‘’...percentual mínimo 
de 15% (quinze por cento) da área da gleba para equipamentos urbanos e 
comunitários e espaços livres de uso público”. 
 

10.2. Diretrizes Urbanísticas Especificas – DIUPE 023/2020  

Em complementação às diretrizes de planejamento urbano constantes do 
PDOT/2009, o órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito 
Federal, com base na Portaria Nº 59 de 27 de maio de 2020 que regulamentou a 
emissão dos Estudos Territoriais Urbanísticos e das Diretrizes Urbanísticas 
Específicas, emitiu as Diretrizes Urbanísticas Específicas para a Quadra 16 – SCIA 
– DIUPE 23/2020 publicada em 06 de julho de 2020, para uma poligonal de projeto 
com área de 10,38ha. Nela foram estabelecidas diretrizes para sistema viário, uso 
e ocupação do solo, densidade populacional e áreas públicas. 

Com relação ao sistema viário, por estar localizada às margens de um 
importante corredor da malha viária do Distrito Federal (DF-095), a DIUPE 23/2020 
previu 2 Vias de Circulação como sistema viário estruturante visando à articulação 
intraurbana de setores ou bairros. Elas se caracterizam pela diversidade de usos e 
atividades, devendo conferir conectividade entre as vias existentes. No âmbito do 
projeto, as diretrizes esclarecem que a localização das vias de circulação poderá 
sofrer alteração desde que garantida sua continuidade e conexão da malha urbana, 
devendo ainda ser previsto sistema viário complementar que promova 
permeabilidade e integração do tecido urbano. 

No que diz respeito ao sistema de circulação, a DIUPE 23/2020 estabelece 
que o projeto urbanístico deve prever a implantação de uma rede de calçadas 
segura, confortável e agradável, a fim de incentivar a mobilidade ativa, devendo as 
calçadas ter dimensões adequadas ao tipo de uso e ocupação previstos para área, 
e ainda deve criar percursos agradáveis com infraestrutura adequada, como 
pavimentação, arborização, mobiliário urbano e iluminação pública valorizando o 
pedestre e o ciclista e aumentando as possibilidades de transporte não motorizado. 

 
Figura 19 – Croqui Sistema Viário 

Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH/GDF. 
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Quanto às diretrizes de uso e ocupação do solo, a DIUPE 23/2020 dividiu a 
poligonal de projeto em três zonas (A, B e C) definindo as diretrizes de uso e 
ocupação do solo de acordo com os critérios estabelecidos na LUOS.   

 
Figura 20 – Croqui de zoneamento 

Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH/GDF 

  Segundo as diretrizes, a Zona A corresponde à Zona Urbana de Uso 
Controlado II, onde uma porção encontra-se desocupada e a outra ocupada pelo 
edifício do Instituto Federal de Brasília – IFB. Os usos permitidos para a Zona A 
são: CSIInd1, CSIIndR e Inst EP.  

Já na Zona B, inserida na Zona Urbana Consolidada do PDOT/2009, serão 
permitidos os usos CSIInd1, CSIIndR e Inst EP.  

Por fim, a Zona C corresponde a faixa de área mais restrita da poligonal de 
projeto, pois ela está inserida na Zona de Proteção do Parna de Brasília e na Rebio 
da Contagem – ZPPR da APA do Planalto Central. Nesta Zona são permitidos os 
seguintes usos, CSIInd1, CSIIndR e Inst EP.  

A seguir, é reproduzida a tabela de parâmetros de ocupação do solo 

previstos na DIUPE 23/2020 para cada zona especificamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MDE 022/2012 Folha 26 de 37 

Tabela 1 - Tabela de parâmetros de ocupação - DIUPE 
Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH/GDF. 

 

Em relação a densidade populacional, a DIUPE 23/2020 apresenta uma 
tabela de densidade para cada zona da poligonal de projeto: 

Tabela 2 - Tabela de densidade populacional por zona 
Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH/GDF. 

ZONA Área (ha)
Densidade 

(hab./há)

População 

mínima 

(hab)

População 

Maxima 

(hab)

Zona A e C 8,03 Baixa > 15<50 120 401

Zona B 2,36 Média >50<150 118 354

238 755TOTAL  

Por fim, quanto às áreas públicas, as diretrizes reiteram a previsão do 
quantitativo mínimo de 15% - destinado à criação de Equipamento Público 
Comunitário - EPC, Equipamento Público Urbano - EPU e Espaço Livre de Uso 
Público - ELUP, não sendo computadas as áreas destinadas ao sistema viário e 
estabelece os seguintes percentuais para o parcelamento: 

Tabela 3 - Tabela de mínimo de área pública para cada tipologia - DIUPE 
Fonte: DIUPE 023/2020 – SEDUH/GDF. 

PERCENTUAL MÍNIMO*

10%

0%

5%

15%Total mínimo exigido

Equipamento Público Urbano (EPU)

Espaço Livre de Uso Público (ELUP)

Equipamento Público Comunitário (EPC)

ÁREAS PÚBLICAS

 

* Os percentuais da tabela acima poderão ser alterados após consultas técnicas às concessionárias 
de serviços públicos, realizadas pela SUPAR, bem 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 complementação, as diretrizes estabelecem que os EPCs deverão estar 
integrados ao tecido urbano por meio das vias, calçadas, ciclovias/ciclofaixas, de 
modo a propiciar o acesso à população nessas áreas, devendo estar localizados em 
áreas de franco acesso a fim de garantir seu uso pela população. 
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11.  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

O projeto urbanístico da área tem como premissas os limitantes físicos 
existentes, como a faixa de proteção do Parna de Brasilia e da Rebio de Contagem, 
o sistema viário já existente, a faixa de servidão de 16,00 metros da rede de alta 
tensão elétrica da CEB, o lote instituído do Instituto Federal de Brasília - IFB, bem 
como as áreas implantadas da Região Administrativa do SCIA, de forma a atender a 
demanda por atividades produtivas que envolvem comércio de bens e prestação de 
serviços, indústrias não poluentes e integração do lote do IFB ao projeto. 

O traçado urbanístico preserva a linguagem das áreas circunvizinhas, 
dispondo a proposta em conjuntos cujos lotes associados ao setor produtivo têm 
áreas que variam de 126,00 m² a 1033,46 m² e o lote destinado ao IFB possui área 
de 25.362,21 m². A faixa de servidão da CEB foi aproveitada para a implantação de 
ELUP com definição de área verde, tendo em vista que a ocupação embaixo da rede 
de alta tensão é restrita apenas para passagem.   

 
11.1. Usos e atividades 

 
A poligonal de projeto prevê a criação de 93 unidades imobiliárias, assim 

distribuídas: 

• 11 lotes de uso Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial, 
onde são permitidos simultaneamente ou não, os usos, comercial, prestação 
de serviços, institucional e industrial, sendo proibido o uso residencial; 
principalmente, nas bordas dos núcleos urbanos, em articulação com 
rodovias que definem a malha rodoviária do Distrito Federal, separada das 
áreas habitacionais, e abriga atividades com menor incomodidade ao uso 
residencial de categoria 1 - CSIInd 1, com áreas variando de 632,25 m² a 
1.033,46 m² somando um total de 7.355,96 m²; 

• 01 lote de uso Institucional – INST EP (Institucional Equipamento Público), 
onde são desenvolvidas atividades inerentes às políticas públicas setoriais, 
constituindo lote de propriedade do poder público que abrigue, de forma 
simultânea ou não, equipamentos urbanos ou comunitários. Este lote possui 
área de 25.362,21 m² e será destinado à União, para ser ocupado pelo 
Instituto Federal de Brasília (IFB). 

• 81 lotes de uso Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial, 
Residencial, onde são permitidos, simultaneamente ou não, o uso comercial, 
prestação de serviços, institucional e industrial, localizada nas áreas 
industriais e de oficinas, sendo facultado o uso residencial, exclusivamente 
nos pavimentos superiores, e condicionado à existência de uso não 
residencial, na categoria CSIIndR, com áreas variando de 126,00 m² a 
206,64m² somando um total de 14.120,64 m²; 
 
Também foram previstos Espaços Livres de Uso Público – ELUP que 

perfazem uma área de 24.947,09 m² destinados a implantação de equipamentos de 
lazer e áreas verdes. 
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Figura 21: Croqui de usos 

Fonte: TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUARQ 

 
11.2. Endereçamento 
 

O endereçamento do parcelamento seguirá a lógica das quadras 14 e 15 do 
SCIA, vizinhas a área de projeto, para que seja possível dar continuidade ao 
endereçamento existente em toda a Região Administrativa onde o projeto está 
inserido.  

Dessa forma, adotou-se para o endereçamento do parcelamento o sistema 
alfanumérico sequencial de acordo com o acesso às quadras, mantendo sempre o 
endereçamento nos sentido oeste-leste e norte - sul, sendo concebido um total de 
03 conjuntos, com repetição numérica dos lotes a partir da disposição desses 
conjuntos. O endereçamento proposto receberá a seguinte nomenclatura: 

 
Quadra 16 
Conjunto 1, lote 1; 
RA XXV – Região Administrativa do SCIA - DF.  
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Figura 22: Croqui endereçamento 

Fonte: TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUARQ 

 
11.3. Densidade do parcelamento 

 
A poligonal de projeto possui áreas de baixa e média densidade definidas 

pelo PDOT (Figura 18), que foram divididas em três Zonas: A, B e C, de acordo com 
DIUPE 23/2020 (Figura 20). 

O projeto possui 81 lotes na categoria CSIIndR, que são facultados o uso 
residencial, exclusivamente nos pavimentos superiores, e condicionado à existência 
de uso não residencial, localizados na Zona A e C, que são de baixa densidade. 

Serão permitidos apenas uma habitação unifamiliar nos lotes localizados no 
conjunto 01, por trás do lote destinado ao IFB, e no conjunto 2, cuja metade dos 
lotes estão inseridos na Zona C e a outra metade na Zona A. Já no conjunto 3 serão 
permitidas duas unidades residenciais por lote. 

A altura máxima do parcelamento será de 12,00m, exceto no conjunto 2 que 
será limitada à 8,50 m. 

 
Base de Cálculo: 

o Densidade (PDOT/2012): Baixa >15 e <50 hab./ha 

o População máxima: 401 habitantes (DIUPE 23/2020) 

o População por unidade domiciliar: 3,52 hab./ud (PDAD 2018 - 

CODEPLAN/DF) 
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o Cálculo:  

▪ Conjunto 1: 27 lotes * 1 unidade residencial = 28 unidades residenciais 

▪ Conjunto 2: 26 lotes * 1 unidade residencial = 26 unidades residenciais 

▪ Conjunto 3: 28 lotes * 2 unidades residenciais = 56 unidades residenciais 

▪ 110 unidades residenciais * 3,52 hab/UD = 383,68 habitantes 

 

 
Figura 23: Croqui de zoneamento e densidade 
Fonte: TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUARQ 

 
Considerando que a área do parcelamento são 10,38ha e ainda que a 

população estimada na área do parcelamento é de 383,68 novos habitantes, com 
previsão de um total de 110 unidades domiciliares geradas, a densidade efetiva do 
projeto será de 36,96 habitantes/hectare. 
 

11.4. Descrição do sistema viário;  
 

O traçado viário proposto atende ao Decreto nº 38.047/2017 que trata das 
normas viárias e dos conceitos e parâmetros para o dimensionamento de sistema 
viário urbano do Distrito Federal e à Nota Técnica nº 02/2015 - DAUrb/SUAT que 
trata das diretrizes para o sistema viário de novos parcelamentos, bem como às 
diretrizes do sistema viário indicado na DIUPE 23/2020.  

O projeto do sistema viário do parcelamento em questão visa garantir a 
continuidade e conexão entre o sistema viário já existente e as vias de circulação 
propostas, bem como a prioridade do deslocamento de pedestres e de ciclistas em 
relação ao deslocamento dos veículos motorizados. 
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Em relação ao sistema cicloviário, este foi projetado de modo a possibilitar 
uma conexão com os sistemas cicloviários a serem implantados futuramente na 
Região Administrativa do SCIA, possibilitando a locomoção interna nas áreas 
principais da poligonal. A proposta é projetar ciclovias bidirecionais com dimensão 
de 2,50m. 

 

 
Figura 24: Croqui do sistema viário. 

Fonte: TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUARQ 

 

• Vias de Circulação (Via Coletora)  
Foram previstas 3 (três) Vias de Circulação, sendo: 2 (duas) no sentido 
Norte/Sul localizadas a oeste da poligonal de projeto, e 1 (uma) no sentido 
Leste/Oeste localizada a sul da área. 
Elas formam um binário, que conectam o novo parcelamento ao entorno, 
garantindo a articulação intraurbana dos setores da região, bem como a 
conectividade às centralidades (centros e subcentros locais), podendo se 
constituir como continuidade de uma via de atividades, com desenho distinto, 
adaptado às características do uso do solo lindeiro. 
Elas possuem duas faixas de rolamento por sentido (7 metros) e calçadas 
que variam de 3,30 metros a 8,60 metros, totalizando uma caixa viária que 
varia de 19,30 metros a 19,60 metros.  
Quanto as calçadas, tendo em vista suas dimensões, será possível atender 
às seguintes dimensões mínimas previstas na Tabela 2 da Nota Técnica nº 
02/2015 – SUAT/DAUrb: faixa de serviço com 0,80m; passeio/faixa livre com 
2,00m e faixa de acesso ao lote com 0,50m.  

Via Arterial 

Via Coletora 

Via Local 

LEGENDA: 

Ciclovia 

1 

2 
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Ao longo da extensão viária das Vias de Circulação (Vias Coletoras) foram 
previstos estacionamentos com vagas a 90º, bem como ciclovia bidirecional 
com dimensão de 2,50m. 

 
Figura 25: Corte 1 do Sistema Viário – Via de Circulação (Coletora) 

Fonte: TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUARQ 
 

• Vias de Circulação de Vizinhança – Tipo 2 (Vias locais) 
Foram previstas 2 Vias de Circulação de Vizinhança – Tipo 2 (Vias locais) que 
visam distribuir os fluxos no interior do parcelamento e proporcionar 
acessibilidade na esfera da vizinhança e conectividade interna dos conjuntos, 
sendo vias de menor porte. 
Elas possuem duas faixas de rolamento por sentido (7 metros) e calçadas 
que variam de 3,20 metros a 7,23 metros, totalizando uma caixa viária que 
varia de 16,00 metros a 19,23 metros.  
Quanto as calçadas, tendo em vista suas dimensões, será possível atender 
às seguintes dimensões mínimas previstas na Tabela 2 da Nota Técnica nº 
02/2015 – SUAT/DAUrb: faixa de serviço com 0,60m e passeio/faixa livre 
com, no mínimo, 1,50m.  
Na Via de Circulação de Vizinhança – Tipo 2 localizada mais ao sul da 
poligonal de projeto, foram previstos estacionamentos com vagas a 90º, bem 
como uma ciclovia bidirecional com dimensão de 2,50m. 

 

 
Figura 26: Corte 2 do Sistema Viário – Via de Circulação de Vizinhança – Tipo 2 (Via Local) 

Fonte: TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUARQ 
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11.5. Sistema de transporte público; 
 

A área do empreendimento em questão é uma área de fácil acesso, pois 
encontra-se localizada junto a um importante corredor de transporte do Distrito 
Federal. Em relação ao Sistema de transporte público a área é atendida por 11 
linhas de ônibus, e possui nas proximidades as paradas número 6083; 6080 e 7764. 

 

Número das Paradas Linhas que atendem 

6083 – 6080 – 7764 
0.158 / 100.4 / 154.7 / 158.1 / 158.2 / 158.3 

158.4 / 158.5 / 158.6 / 158.7 / 158.8 

Tabela 4 - Tabela de linhas de ônibus 
Fonte: NUARQ/GEPRO/DITEC - TERRACAP. 

 

 

Figura 27 – Pontos de ônibus existentes 
Fonte: NUARQ/GEPRO/DITEC - TERRACAP. 

 
11.6. Equipamentos Públicos e Áreas Públicas 
  

De acordo com a DIUPE 23/2020, é necessário reservar o percentual 
mínimo de 15% da área do projeto para previsão de área pública, os quais devem 
ser integrados ao tecido urbano por meio de calçadas e ciclovias/ciclofaixas e 
garantir a sua proximidade a rotas de transporte coletivo, considerando os 
princípios de mobilidade e acessibilidade para a população 

Os Espaços Livres de Uso Público – ELUP – foram pensados e implantados 
de forma que fosse possível respeitar o limite estabelecido pela existência da rede 
de alta tensão da Companhia Elétrica de Brasília (CEB) na área de projeto e estão 
concentrados mais ao sul da área de intervenção e um pedaço ao norte, próximo 
aos lotes destinados ao uso CSIIndR - Comercial, Prestação de Serviços, 
institucional, industrial, residencial. Os ELUPs do parcelamento totalizam uma área 
de 24.947,09m² o que representa o percentual de 24,03% da Poligonal Parcelada. 

Quanto aos equipamentos públicos, foi previsto no parcelamento um lote 
destinado à UOS Inst EP onde já se encontra implantado o Instituto Federal de 
Brasília – IFB.  Este perfaz uma área de 25.362,21 m², o que representa um 
percentual de 24,43 % em relação à área total da Poligonal Parcelada.
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12. QUADRO SINTESE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E ÁREAS PÚBLICAS 
 
 

DESTINAÇÃO LOTES (unid.) ÁREA (m²) 
PERCENTUAL 

(%) 

Área Passível de Parcelamento 103.835,10 100% 

1. Unidades Imobiliárias 

a. CSIInd1 11 7.355,96 7,08% 

b. CSIIndR 81 14.120,64 13,60% 

c. Inst. EP 1 25.362,21 24,43% 

Total 93 46.838,81 45,11% 

2. Espaços Livres de Uso Público - ELUP 24.947,09 24,03% 

3. Sistema de Circulação 32.049,20 30,86% 

Inst. EP + ELUP 1: (1c + 2) 50.309,30 48,46% 

Inst. EP + ELUP + Circulação2: (1c + 2 + 3) 82.358,51 79,32% 

 

 
1 Em atendimento ao disposto no Art. 43, parágrafo I, da Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 
2009, atualizada pela Lei Complementar nº 854 de 15 de outubro de 2012 (PDOT 2012). 
2 Em atendimento ao disposto no Art. 4º, parágrafo II, da Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 
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