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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento tem como objetivo a apresentação do Estudo Preliminar do Projeto 
de Urbanismo do parcelamento da gleba de matrícula nº 5741 (Livro 2, Registro Geral, 7º 
Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal) localizada no Setor Habitacional 
Mansões Sobradinho, na Região Administrativa de Sobradinho II - RA XXVI, com área 
total 32.587,35m² (3,2587ha). 

1.1 Croqui de Situação 

A região em estudo é antropizada pela ocupação de seu entorno, porém ainda não se 
encontra edificada ou parcelada. Situada no entroncamento da DF-150 com a Via de 
Circulação Expressa, a área de projeto está inserida em região de ocupação irregular e 
faz limite a leste e a norte com muros de condomínios, ao sul com a Via de Circulação 
Expressa e a oeste com terrenos não ocupados. Destaca-se ainda que a oeste, 
subsequente às glebas vazias, há uma subestação da Companhia de Energia de Brasília 
– CEB.  

 
Figura 1 - Croqui de Situação. 

Fonte: Autoral. 
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1.2 Croqui de Localização 

A ocupação ao longo da Via de Circulação Expressa caracteriza-se pelo uso misto com 
edificações de até 4 (quatro) pavimentos. O interior da malha urbana é marcado pela 
ocupação de condomínios informais com habitações unifamiliares. A região tem como 
marco referencial o Posto Contagem, localizado em frente ao terreno, conforme 
observado na Figura 2 – Croqui de Locação. O acesso ao parcelamento é feito pela Via 
de Circulação Expressa conforme definido pela Diretrizes - DIUR-08/2018 e DIUPE 
05/2020. 

 
Figura 2 - Croqui de Locação. 

Fonte: Autoral. 
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1.3 Objetivos do Projeto 

O projeto corresponde a um novo parcelamento e visa promover o aproveitamento 
adequado do solo urbano, ainda não utilizado, obedecendo a legislação urbanística 
federal e do Distrito Federal, respeitando a tipologia e a dinâmica local. 

Nesse sentido, este estudo propõe o uso variado do solo urbano estabelecendo diferentes 
tipologias, tais como, áreas comerciais e de serviços, locais destinados para espaços e 
equipamentos públicos, de forma a atender às necessidades da região.  

2. LEGISLAÇÃO RELACIONADA AO PROJETO 

Leis Federais 

Parcelamento do Solo 

Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano 
e dá outras providências; 

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; 

Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 
11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências; 

Portaria nº 28, de 17 de abril de 2015 – ICMbio. Aprova o Plano de manejo da Área de 
Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central; 

Normas Brasileiras 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 9050:2020. Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 

Leis Distritais 

Ambiental 

Lei nº 41, de 13 de setembro de 1989. Dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito 
Federal e dá outras providências; 

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; 

Geral 

Lei Orgânica do Distrito Federal, de 8 de junho de 1993 e suas atualizações; 
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Parcelamento do Solo 

Lei nº 992, de 28 de dezembro de 1995. Dispõe sobre parcelamento de 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 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; 

Portaria Nº 138, de 04 de outubro de 2018 - SEGETH - Aprova as Diretrizes Urbanísticas 
DIUR 08/2018, aplicáveis à Região de Sobradinho e Grande Colorado, nas Regiões 
Administrativas V e XXVI, 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; 

DIUPE 05/2020, que anula a DIUPE 36/2016 e detalha a DIUR 08/2018 estabelece as 
diretrizes urbanísticas específicas para o parcelamento de solo em comento; 

Sistema Viário 

Decreto nº 27.365, de 1º de novembro de 2006. Altera o Sistema Rodoviário do Distrito 
Federal 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; 

Nota Técnica nº 02/2015, DAUrb/SUAT. Diretrizes para o sistema viário, novos 
parcelamentos; 

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; 

Representações Gráficas 

Decreto 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; 

Decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017. Dispõe sobre os procedimentos para a 
apresentação de Projetos de Urbanismo e dá outras providências; 
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Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018. Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito 
Federal - COE; 

Aprovação de Projetos 

Decreto nº 39.272, de 02 de agosto de 201. Regulamenta a Lei nº 6.138, de 26 de abril 
de 2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal - COE/DF, e dá 
outras providências; 

Ambiental 

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. 

3. CONSULTAS ÀS CONCESSIONÁRIAS  

Em 2014, a Secretaria consultou às concessionárias de serviço público e outros órgãos 
e entidades quanto a possíveis interferências, capacidade de abastecimento, 
informações, pronunciamentos, condicionantes na área de projeto, encaminhando 
posteriormente ao proprietário. Contudo, como apresenta o Parecer Técnico SEI-GDF nº 
304/2019 – SEDUH/UPAR/COPAR, foram feitas renovações das consultas “tendo em 
vista o tempo decorrido desde as últimas consultas[...]”. 

Assim, a Secretaria encaminhou para as concessionárias os seguintes Ofícios: 

 NOVACAP - Oficio SEI-GDF Nº 319/2019 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT de 16 
de dezembro de 2019; 

 CEB - Oficio SEI-GDF Nº 323/2019 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT de 12 de 
dezembro de 2019; 

 CAESB- Oficio SEI-GDF Nº 322/2019 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT de 12 de 
dezembro de 2019; 

 SLU - Oficio SEI-GDF Nº 320/2019 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT de 12 de 
dezembro de 2019; 

 DER/DF - Oficio SEI-GDF Nº 321/2019 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT de 12 de 
dezembro de 2019; e 

 TERRACAP - Oficio SEI-GDF Nº 318/2019 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT de 
12 de dezembro de 2019. 

Nesse sentido, o presente estudo apresenta informações atualizadas pelo Processo SEI-
GDF nº 00390-00009209/2019-92 - Renovação de consulta às concessionárias, que nos 
foram envidas: 

3.1 Companhia urbanizadora da nova capital do brasil NOVACAP;  

Número do Processo: SEI-GDF nº 00390-00009209/2019-92. 

Número do Documento: Ofício SEI-GDF Nº 1617/2019 - NOVACAP/PRES/DU; e 
Despacho SEI-GDFNOVACAP/PRES/DU. 

Data da resposta: 16 de dezembro de 2019. 
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Informações atualizadas:  

 “[...]NÃO EXISTE interferência com rede pública implantada e ou projetada 
na poligonal de estudo.”. No que toca a questão do atendimento, a 
Novacap informou que depende do projeto de drenagem na etapa de 
projeto de urbanismo, posterior à aprovação do estudo preliminar e dá 
condições específicas a serem adotadas para o amortecimento de vazão 
a ser examinado quando do projeto de drenagem. 

Soluções de Projeto: sem implicações. A área prevista para a implantação da bacia de 
qualidade poderá ser alterada quando da elaboração do projeto de drenagem para o 
parcelamento. 

3.2 Companhia energética de Brasília – CEB 

Número do Processo: SEI-GDF nº 00390-00009209/2019-92. 

Número do Documento: Carta nº 30/2020 - CEB/ DD/DC/GCAC; e Laudo Técnico SEI nº 
33551786. 

Data da resposta: 17 de janeiro de 2020. 

Informações Atualizadas:  

 Carta nº 30/2020 - CEB/ DD/DC/GCAC de 17 de janeiro de 2020: “[...] há 
viabilidade técnica de fornecimento de energia elétrica ao 
empreendimento [...], mantendo as condicionantes: 1. Submeter projeto 
elétrico para aprovação da distribuidora; 2. Implantar a infraestrutura 
básica das redes de distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 
3. Atender as distâncias mínimas de segurança entre edificações e redes 
elétricas e espaços para implantação das redes. A carta define ainda o 
conteúdo para a apresentação do projeto e elaboração de estudo técnico 
que compete à fase posterior da etapa atual de estudo preliminar. 

 Laudo Técnico nº 33551786 de 02 de janeiro de 2020: “não consta 
interferência com rede elétrica existente [...]”. O laudo apresenta ainda 
a necessidade de respeito às normas técnicas de segurança do trabalho, 
cuidados com escavações próximas de redes elétricas, eliminação de 
interferência sinalizadas, condicionantes e caracterização de interferência, 
distanciamentos, normas, que fazem parte de etapas posteriores de 
projeto executivo e execução de obras.  

Soluções de Projeto: sem implicações. 

3.3 Companhia de saneamento ambiental de Brasília – CAESB  

Número do Processo: SEI-GDF nº 00390-00009209/2019-92. 

Número do Documento: Carta nº 69/2020 - CAESB/DE; Despacho SEI-GDF 
CAESB/DE/EPR/EPRC nº 37674576; e Termo de Viabilidade de Atendimento nº 20/037. 

Data da resposta: 27 de março de 2020. 
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Informações Atualizadas:  

 Termo de Viabilidade de Atendimento nº 20/037 de 19 de fevereiro de 
2020: quanto ao Sistema de Abastecimento de Água, atualmente “[...] não 
há sistema de abastecimento de água implantado ou projetado para 
atendimento do empreendimento [...]” antes da operacionalização da 
ampliação do Sistema Produtor Paranoá Norte, previsto para 2024, “[...] 
será necessário que a empreendedor opte por solução independente 
de abastecimento. As alternativas de soluções apresentadas são a 
interligação ao sistema da Caesb ou de poços tubulares profundos. 
 
Já, quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário existem “[...] redes de 
esgotamento sanitário nas proximidades do empreendimento e, 
portanto, será possível a sua interligação após conclusão das obras 
da Segunda Etapa do Esgotamento Sanitário do Setor de Mansões 
Sobradinho que está em fase de execução [...]”, além de ponto de 
interligação definido. Informa sobre orçamento, regularidade fundiária, 
licenciamento ambiental, critérios de projeto, condições gerais, aspectos 
comerciais que não dizem respeito à etapa de estudo preliminar atual. O 
documento ainda detalha parâmetros, processo de regularização, 
licenciamentos, orçamentos, aspectos comerciais e critérios de projeto e 
estudo específicos que dizem respeito a etapas subsequentes ao estudo 
preliminar.  

Soluções de Projeto: quanto à solução de abastecimento de água indica-se o sistema 
independente de poços tubulares profundos, previsto no Termo de Viabilidade e 
Atendimento da CAESB, até a viabilização de interligação do sistema produtor Paranoá 
Norte da CAESB, previsto para 2024. A área para a infraestrutura de água potável está 
sendo prevista no projeto, conforme Outorga Prévia SEI-GDF nº 162/2019 ADASA/SE, 
emitida em 05/07/2019. Quanto a infraestrutura de esgoto indica-se o sistema de fossa 
sépticas por lote até a conclusão da implantação desta infraestrutura na região. Assim, o 
parcelamento deverá prever e instalar as infraestruturas para interligação aos futuros 
sistemas de águas e esgoto da CAESB. No caso da implantação do empreendimento 
após a entrada em operação da rede pública de água e esgoto essas soluções poderão 
vir a ser descartadas. Cabe salientar que este é um estudo preliminar e poderá ter área, 
localização, e soluções modificadas quando da elaboração dos estudos técnicos e projeto 
de abastecimento de água e esgoto, específicos para o parcelamento, em etapa posterior.  

3.4 Serviço de limpeza urbana – SLU  

Número do Processo: SEI-GDF nº 00390-00009209/2019-92. 

Número do Documento: Ofício SEI-GDF Nº 485/2019 - SLU/PRESI/DIRAD; e Despacho 
SEI-GDF SLU/PRESI/DITEC; e Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DILUR. 

Data da resposta: 13 de dezembro de 2019. 

Informações Atualizadas:  

 Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DITEC, de 12 de dezembro de 2019: 
destaca que “[...] a coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos, 
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gerados nas edificações do novo setor habitacional, deverão se limitar ao 
favorecimento da realização contínua das coletas convencional e seletiva 
em vias e logradouros públicos[...]”. Assim, “[...] o SLU realiza coleta 
comum dos resíduos domiciliares e comerciais na proximidade da 
localidade do local em questão na Região Administrativa, não havendo 
impacto significativo nos serviços de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final dos resíduos domiciliares gerados, desde que o 
volume dos resíduos categorizados como domiciliares esteja dentro do 
limite citado na Lei nº 5.610 de 16 de fevereiro de 2016 que dispõe sobre 
a responsabilidade dos grandes geradores.”. O SLU tem como obrigação 
“[...]cobrir toda a nova região do DF com coleta domiciliar e coleta seletiva, 
e a estrutura técnica, física [...]”. 

 Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DILUR, de 12 de dezembro de 2019: 
destaca que o SLU é responsável pela coleta de resíduos sólidos 
domiciliares em quantidade inferior a 120 litros diários por unidade 
autônoma, aqueles que produzirem assim dessa quantidade, grandes 
geradores, são responsáveis pela gestão do seu resíduo sólido. Segundo 
o documento, o SLU já realiza coleta comum dos resíduos nas 
proximidades do parcelamento, assim “[...] 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. Cabe destacar ainda que cabe ao gerador providenciar 
recipientes para o acondicionamento dos resíduos sólidos. 

Soluções de Projeto: sem implicações. 

3.5 Departamento de Estradas e Rodagem – DER   

Número do Processo: SEI-GDF nº 00390-00009209/2019-92. 

Número do Documento: Ofício SEI-GDF Nº 621/2020 – DER-DF/DG/CHGAB/NUADM; 
Despacho DER-DF/DG/SUTRAN/DITRA/GEAPO; e Despacho DER-
DF/DG/SUTRAN/DITRA. 

Data da resposta: 17 de junho de 2020. 

Informações Atualizadas:  

 Despacho DER-DF/DG/SUTRAN/DITRA/GEAPO, de 28 de maio de 2020: 
destaca que, referente ao projeto urbanístico do parcelamento, “ 
[...]deverão ser apresentados estudo de trânsito específico do 
parcelamento e projeto funcional do acesso à rodovia DF-150 como 
condicionantes para aprovação junto ao DER/DF.”. Dentre os documentos 
entregues deverão constar: estudo de trânsito com verificação das 
condições de segurança em retornos, interseções e travessias de 
pedestres na rodovia, em uma extensão de minimamente 500 metros a 
partir do acesso do parcelamento; projeto funcional de acesso com 
representação de faixas auxiliares, de sinalização horizontal e vertical e de 
dispositivos de segurança e indicação de cotas das dimensões básicas; e 
memorial descritivo do parcelamento. 
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 Despacho DER-DF/DG/SUTRAN/DITRA, de 15 de junho de 2020: reitera 
a necessidade de estudo de trânsito específico e projeto funcional do 
acesso à DF – 150 para aprovação no DER-DF do projeto urbanístico do 
parcelamento. Cabe destacar que o projeto urbanístico consiste em etapa 
subsequente à aprovação do atual estudo preliminar, assim sendo, esse 
estudo deverá ser apresentado na próxima fase.  

Soluções de Projeto: sem implicações. Cabe destacar ainda que o projeto não tem acesso 
direto à DF 150, mas a Via de Circulação Expressa como mostra a DIUPE 05/2020 
detalhada mais à frente. O projeto funcional do acesso à rodovia DF-150 e o estudo de 
trânsito específico deverá ser apresentado em fase executiva de projeto junto ao DER/DF. 

3.6 Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP 

Número do Processo: SEI-GDF nº 00390-00009209/2019-92. 

Número do Documento: Ofício SEI-GDF nº 1529/2019 - 
TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC; e Despacho nº 2446/2019 SEI-GDF 
TERRACAP/DITEC/GETOP/NUANF. 

Data da resposta: 17 de dezembro de 2019. 

Informações Atualizadas:  

 Despacho nº 2446/2019 SEI-GDF TERRACAP/DITEC/GETOP/NUANF de 
16 de dezembro de 2019: informa que a gleba objeto de consulta 
apresenta situação “[...] não pertencente ao patrimônio da 
TERRACAP”.  
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Figura 3 – Gleba Objeto da Matrícula nº 5.741 do 7º Cartório de Registro de Imóveis 

Fonte: - Despacho nº 2446/2019  

Soluções de Projeto: sem implicações. 

Além dos requerimentos às concessionárias e órgãos públicos feitos pela Secretaria, 
encaminhamos uma carta consulta ao DFTrans – Transporte Urbano do Distrito Federal, 
para verificar se há algum conflito entre o abrigo de passageiros de ônibus e o acesso 
proposto do parcelamento, além da possibilidade do remanejamento do abrigo em 
questão. 

Em Ofício SEI-GDF nº 22/2019 – DFTRANS/DITEC, de 15 de janeiro de 2019, o DFTrans 
informa que verificou a existência de outros dois pontos de parada de ônibus em sua 
proximidade, além de placa de sinalização instalada. Dessa maneira, o órgão declara “[...] 
somos favoráveis a retirada da placa de sinalização existente e do abrigo construído pela 
comunidade, bem como a implantação de um novo abrigo localizado em uma área verde, 
ao qual fica a 320 metros do local do abrigo existente.”. O DFTrans destaca ainda, que o 
padrão utilizado é de 500 metros entre abrigos e que o reposicionamento possibilita uma 
melhor distribuição desse equipamento urbano. 

4. CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

4.1 APA do Planalto Central 

A Região Administrativa de Sobradinho II encontra-se no divisor das bacias do rio São 
Bartolomeu e do rio Maranhão. 
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A gleba encontra-se na Área de Proteção Ambiental - APA do Planalto Central que 
corresponde à categoria de Unidade de Conservação Federal de uso sustentável de 
acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, definida pela Lei 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e instituído por meio do Decreto Federal de 10 de janeiro 
de 2002. Essa categoria tem a finalidade de proteger os mananciais, regular o uso dos 
recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos 
naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região. 

De acordo com o Plano de Manejo da APA do Planalto Central, a área de projeto situa-
se parte na Zona Urbana- ZU e parte na Zona de Proteção do Parna de Brasília e da 
Rebio da Contagem - ZPPR da - APA do Planalto Central - Figura 4. 

 
Figura 4 – Zoneamento da APA do Planalto Central. 

Fonte: DIUPE nº 05/2020. 
 

Segundo a DIUPE 05/2020 deverão ser respeitadas as seguintes condicionantes: 

 Zona de Proteção do Parna de Brasília e da Rebio da Contagem - ZPPR: 
o Uso urbano permitido apenas na Macrozona Urbana definida pelo Plano 

Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e Lei Complementar nº 
803 de 25 de abril de 2009; 

o Não é permitido alterar as densidades de ocupação, os gabaritos de 
construções, definidas na Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009; e 

o Não é permitido prédios espelhados e novas edificações maiores do que 
quatro andares. 

 Zona Urbana: 
o Respeitar as normas definidas pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial 

do Distrito Federal e demais documentos legais de ordem urbanística, 
ambiental e fundiária. 

Além das diretrizes apresentadas, estudos ambientais elaborados para a região do 
Grande Colorado e Sobradinho (Estudo do EIA/RIMA do Grande Colorado e o Plano de 
Controle Ambiental, 2008 - PCA/RCA para o Setor de Mansões Sobradinho, 2009) 
também apontam recomendações para o uso e ocupação da área, com destaque para 
implementação de usos institucionais devido à relevância de região. 
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4.2 Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal - ZEE 

De acordo com a Lei nº 6.269 de 29 de janeiro de 2019 que institui o Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Distrito Federal - ZEE-DF, instrumento estratégico de 
planejamento e gestão territorial que trata dos riscos ecológicos e socioambientais, a área 
de projeto faz parte da Zona Ecológica-Econômica de Dinamização Produtiva com 
Equidade - ZEEDPE, que tem como objetivo diversificar as bases produtivas do DF e 
promover inclusão socioeconômica de acordo com os riscos ecológicos e com os serviços 
ecossistêmicos.  

A gleba estudada encontra-se especificamente na Subzona da Zona Ecológica-
Econômica de Dinamização Produtiva com Equidade 6 – SZDPE 6, Figura 5, voltada para 
a intensificação e diversificação das atividades produtivas com o objetivo: de garantir a 
geração de emprego e renda por meio do desenvolvimento de atividades N3 e N4, 
prioritariamente; e de consolidar as Áreas de Desenvolvimento Produtivo do Distrito 
Federal – ADP IV e VI, garantindo a qualificação urbana, o aporte de infraestrutura e a 
mitigação dos riscos ecológicos, art. 13.  

Assim sendo, a Lei nº 6.269 de 29 de janeiro de 2019 em seu art.9º define-se como 
atividades prioritárias para a região: Atividades Produtivas de Natureza 3 - N3 - atividades 
em ambientes que não dependam diretamente da manutenção do Cerrado relacionadas 
a comércio e serviços como educação, saúde, telecomunicações, transporte e turismo; e 
Atividades Produtivas de Natureza 4 - N4 - atividades relacionadas à exploração do 
potencial logístico do Distrito Federal, tais como armazenagem e transporte, localizadas 
preferencialmente nas extremidades da malha urbana ou contíguas às rodovias. Contudo 
ao tratar das diretrizes para essa subzona a lei traz ainda outras classificações de 
atividade, como pode-se observar nas diretrizes apresentadas art. 28: 

 A implantação das ADP IV e VI 
 A instituição de programas de capacitação e qualificação profissional voltada à 

interação industrial e institucional de níveis técnico e superior,  
 O incentivo à implantação de atividades N1, N3 e N4; 
 A atração de empreendimentos-âncora de categoria N5; 
 A requalificação da cidade de Planaltina; 
 A observância do risco de contaminação do subsolo indicado no ZEE/DF; 
 A redução das perdas de água na rede da concessionária, na extração e na 

distribuição, priorizando o monitoramento e a intervenção nas regiões 
administrativas com perdas superiores a 20%; 

 As intervenções nas Unidades Hidrográficas do Ribeirão Sobradinho e do Alto Rio 
São Bartolomeu com vistas ao cumprimento de o do CRH/DF relativa ao 
enquadramento de águas superficiais e subterrâneas do Distrito Federal. 



MDE-EP – Folha 14 de 57 

 
Figura 5 – Zoneamento e Subzonamento ZEE 

Fonte: -DIUPE nº 05/2020. 
 

Cabe destacar ainda que, a região de projeto não pertence a nenhuma área de 
desenvolvimento produtivo – ADP. No entanto, segundo o ZEE/DF 2019, o parcelamento 
encontra-se em área prioritária de combate à grilagem e ocupações irregulares, sendo 
objeto de instrumentos de fiscalização do território. 

A DIUPE nº 05/2020 destaca que, ao analisar os riscos, o ZEE/DF 2019, identifica na 
gleba risco muito alto de perda solo por erosão, recomenda-se que:  

4.5.1. A remoção da cobertura vegetal e do solo superficial 
deve ser realizado somente antes do início da implantação de 
qualquer empreendimento e, obrigatoriamente, em época de 
seca; 
4.5.2. Deverá ser 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; 
4.5.3. As propostas de recuperação das erosões existentes 
devem ser específicas para cada processo, não devendo ser 
adotadas soluções gerais em todos os casos; 
4.5.4. O sistema de coleta de águas pluviais deve ser 
implementado antes do processo de ocupação. 
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Figura 6 – Risco Ecológico de perda de solo por erosão 

Fonte: DIUPE nº 05/2020. 

4.3 Declividade do parcelamento 

Em atenção aos termos do Parecer Técnico nº 979/2021 - 
SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR, em especial, as questões relacionadas à declividade, 
faz-se necessário apresentar retificação do mapa de declividade apresentado 
anteriormente, bem como considerações a respeito da composição topográfica do 
terreno, principalmente, relacionados à conformação natural do relevo e suas 
modificações antrópicas ocorridas ao longo do tempo. 

RETIFICAÇÃO DO MAPA DE DECLIVIDADE 

Para a análise da declividade foi feita uma revisão do Modelo Número do Terreno - MNT, 
apresentado no mapa anterior, utilizando o mesmo levantamento topográfico, aprovado 
por essa SEDUH, processado em ambiente SIG-ARC/GIS. O objetivo dessa revisão foi 
ajustar a atribuição das grandezas topográficas de cada classe de declividade para 
melhor corresponder aos dispositivos legais definidos pela Lei Federal nº 6.766/1979. 
Nessa análise, foi possível constatar que apenas uma pequena porção do terreno está 
acima dos 30% de declividade (cor vermelha), comprovando os efeitos pontuais da 
movimentação de terra ocorrida ao longo do tempo, Figura 7. 
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Figura 7 – Revisão do MNT com equidistância das curvas de nível de 1 (um) metro. 
Fonte: Autoral. 

 

Com a apresentação dos ajustes essenciais no MNT, para o conhecimento da situação 
topográfica do terreno, restam considerações a respeito ao Art.3, inciso III, da Lei nº 
6.766/1979, citado no parecer. 

Assim, com o conhecimento da situação topográfica do terreno, significativamente 
diferente daquela apresentada anteriormente, com porções muito pontuais de declividade 
superiores a 30% e com o auxílio do histórico de uso do solo (Ortofoto/SICAD/1991 - 
Folha 70 – Figura 8), percebe-se que essa conformação de relevo atual, foi fruto de ação 
antrópica específica e não representa a situação topográfica natural, situação 
relativizada, quando da preocupação do legislador, ao instituir as precauções, ao se 
empreender em terrenos declivosos, que não é caso. 
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Figura 8 – Carta Imagem - Folha 70 - SICAD (1991), com equidistância das curvas de nível 
de 5 (cinco) metros. 

Fonte: Autoral. 
 

Ademais, essas porções pontuais com declividade de 30%, evidenciadas com 
levantamento topográfico detalhado, tinham, até presença de cobertura vegetal, quando 
do levantamento de 1991. 

Isso é corroborado, na composição topográfica de 1991 (MNT processado em ambiente 
SIG-ARCGIS - equidistância entre as curvas de nível de 5 metros), conforme 
demonstrado na Figura 04, o terreno objeto de análise apresentava declividades que 
variavam entre 0 – 5%, com equidistância entre as curvas de nível de 5 metros. 
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Figura 9 – MNT com base na aerofotogrametria de 1991, com curvas de nível de 5 (cinco) 
metros de equidistância. 

Fonte: Autoral. 
 

Por fim, pode-se concluir, conforme exposto, que essa variação de declividade não seria 
impeditiva para análise conclusiva do Estudo Preliminar de Urbanismo por essa SEDUH, 
pois, após a emissão de Licença Prévia pelo IBRAM/DF, análise essa em andamento no 
Processo SEI nº 00391-00012517/2017-13, serão adotadas as medidas de engenharia 
(terraplanagem) necessárias à regularização do terreno. 

5. CONDICIONANTES URBANÍSTICAS 

As condicionantes urbanísticas podem ser resumidas como as definições e as 
disposições, definidas pelas legislações e normativas urbanas que trata da área de 
projeto, apresentadas a seguir. 

5.1 PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO 
FEDERAL – PDOT/2009 

Segundo o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT (Lei 
Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, atualizada pela Lei Complementar nº 854, 
de 15 de outubro de 2012), a gleba em estudo está inserida na Macrozona Urbana, 
Unidade de Planejamento V – Norte. Quanto à classificação do Zoneamento Urbano, a 
área encontra-se na Zona Urbana de Expansão e Qualificação 1 – ZUEQ1 na área de 
expansão do Setor de Mansões Sobradinho, Figura 10. Além dessa classificação a área 
faz parte das Áreas de Estratégia de Regularização Fundiária e é classificada como Área 
de Regularização de Interesse Social - ARIS – Setor Habitacional de Regularização 11-
Setor de Mansões Sobradinho II – 11. S-2. 



MDE-EP – Folha 19 de 57 

Baseado nas diretrizes da ZUEQ o parcelamento prevê a articulação com malha urbana 
já consolidada, pelas ocupações vizinhas, qualificando e criando espaços com usos 
diversos.  

Art. 75. Esta Zona deve ser planejada e ordenada para o 
desenvolvimento equilibrado das funções sociais da cidade e 
da propriedade urbana, de acordo com as seguintes diretrizes: 
I – estruturar e articular a malha urbana de forma a integrar e 
conectar as localidades existentes; 
II – aplicar o conjunto de instrumentos de política urbana 
adequado para qualificação, ocupação e regularização do 
solo; 
III – qualificar as áreas ocupadas para reversão dos danos 
ambientais e recuperação das áreas degradadas; 
IV – constituir áreas para atender às demandas habitacionais; 
V – (Inciso revogado pela Lei Complementar nº 854, de 2012.) 
VI – (Inciso revogado pela Lei Complementar nº 854, de 2012.)  
VII – planejar previamente a infraestrutura de saneamento 
ambiental para a ocupação, considerando-se a capacidade de 
suporte socioambiental da bacia hidrográfica de contribuição 
do lago Paranoá. 

Lembramos que por se tratar de Áreas de Regularização de Interesse Social - ARIS, 
consideradas como Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS nos termos da Lei nº 
10.257/2001, art. 126, LC nº 803/2009, essa gleba assume definições e parâmetros 
específicos. A “fixação dos índices urbanísticos das Áreas de Regularização, é 
considerada a situação fática da ocupação, assim como suas especificidades 
urbanísticas, ambientais e sociais” (art.131, PDOT). 

 
Figura 10 –Zoneamento PDOT/2012. 

Fonte: Autoral. 
 

Densidade 

Zoneamento – PDOT/2012 
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A área de projeto encontra-se na categoria de média densidade populacional, conforme 
o PDOT/2012, e deve respeitar os limites de 50 (cinquenta) a 150 (cento e cinquenta) 
habitantes por hectare (hab./ha). 

 
Figura 11 – Densidade demográfica segundo o PDOT/2012. 

Fonte: Autoral. 
 

Área de Desenvolvimento Econômico 

Ainda, segundo o PDOT/DF, a área de projeto é classificada, também, como Área de 
Desenvolvimento Econômico a implantar, sendo essas regiões definidas como “áreas 
onde será incentivada a instalação de atividades geradoras de trabalho e renda por meio 
de programas governamentais de desenvolvimento econômico” (art.34, PDOT). O 
objetivo dessas áreas é promover a oferta de empregos, a qualificação urbana, a 
articulação institucional e a formação de parcerias público-privadas.  

Levando-se em consideração a definição de uso para essa área, entende-se que um dos 
objetivos é: “possibilitar a implementação do uso misto e a revisão das atividades, de 
modo a melhorar a escala de aproveitamento da infraestrutura instalada e a relação entre 
a oferta de empregos e moradia” (art.35.II, PDOT). 
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Figura 12 –Áreas de Desenvolvimento Econômico PDOT/2012. 
Fonte: Autoral. 

 

Contudo, cabe destacar que a indicação da localização diverge ligeiramente quando 
comparamos a Área de Desenvolvimento Econômico apresentada pelo PDOT/2012 e a 
área definida pelas Diretrizes Urbanísticas, DIUR 08/2018, Figura 13. Em que pese a 
existência dessas duas delimitações, em consulta realizada junto à antiga 
GETER/SEDHAB (despacho no dia 31 de dezembro de 2014 - fl.208 do processo físico) 
ficou esclarecido que os limites dessa área podem ser ajustados durante a elaboração do 
seu respectivo projeto de parcelamento do solo e informou sobre a possibilidade de 
alteração da localização da Área de Desenvolvimento Econômico para a região sul do 
parcelamento. Por fim, as Diretrizes Urbanísticas Específicas de Parcelamento do Solo 
Urbano – DIUPE nº 05/2020 declara que ao considerar “que a poligonal da Área 
Econômica é indicativa no PDOT, recomenda-se que ela ocorra na porção da gleba 
voltada para a Rodovia DF 150, pois possibilita o franco acesso a área e diminui possíveis 
conflitos com a zona residencial.”. 

 
Figura 13 – Áreas de Desenvolvimento Econômico segundo o PDOT/DF e a DIUR08/2018. 

Fonte: PDOT/2012 e DIUR 08/2018. 
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Tendo em vista sua possível condição de Área de Desenvolvimento Econômico, há de se 
observar os parâmetros urbanísticos para essa área, com coeficiente de aproveitamento 
básico igual ao máximo de 2, Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Parâmetros para as Unidades Imobiliárias (lotes) – Área Econômica – 

Coeficiente de Aproveitamento. 
Fonte: Anexo V, PDOT/2012. 

5.2 DIUR 08/2018  

Aplicam-se à gleba as Diretrizes Urbanísticas definidas para a Região de Sobradinho e 
Grande Colorado - DIUR  08/2018 (regulamentada pela Portaria nº 138, de 04 de outubro 
de 2018). 

A referida diretriz propõe para o sistema viário a articulação entre as ocupações 
existentes e novos parcelamentos, um sistema de transporte coletivo integrado com vias 
de distribuição/coletoras e a preservação de áreas sensíveis adjacentes. 

Com a função de circulação e ligações internas e de 
articulação com os núcleos urbanos de Sobradinho I e II foram 
indicadas Vias de Circulação. São propostas, também, duas 
Vias de Atividades, eixos de comércio, serviços e instituições, 
uma que atende aos parcelamentos informais do Grande 
Colorado e outra na porção centro/leste não ocupada. 
[...] 
Os projetos urbanísticos devem prever ligações do sistema 
viário estruturante proposto nestas Diretrizes com as vias dos 
parcelamentos, criando sistema viário complementar de 
acordo com categorias indicadas na Nota Técnica nº 
572.000.002/2013 – GETER/DIPLU/SUPLAN, substituída pela 
Nota Técnica nº 02/2015 - DAURB/SUAT/SEGETH. As vias 
planejadas deverão contribuir para conferir permeabilidade 
viária ao tecido urbano, garantindo circulação e mobilidade 
para a população. O Documento de Diretrizes Urbanísticas ao 
Parcelamento do Solo Específicas – DIUPE, a ser emitido para 
cada solicitação de parcelamento do solo protocolado no 
Órgão Gestor do Desenvolvimento Territorial e Urbano do 
Distrito Federal, elaborado com base nestas Diretrizes 
Urbanísticas, poderá indicar sistema viário complementar que 
deverá ser incorporado ao projeto de urbanismo. 
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Figura 14 – Sistema Viário Estruturante 

Fonte: DIUR 08/2018 (Figura 5) 

 
Figura 15 – Zoneamento de Usos 

Fonte: DIUR 08/2018. 

Conforme a DIUR 08/2018, a área de parcelamento encontra-se na zona de regularização 
fundiária: ARINE - Área de Regularização de Interesse Específico e ARIS - Área de 
Regularização de Interesse Social - Figura 16, cujas atividades e usos e admitidos 
encontram-se definidos na Tabela 2 e seus parâmetros na Tabela 3. 
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Figura 16 – Estratégia de Regularização Fundiária Urbana, PDOT/2012. 

Fonte: Autoral. 

 
Tabela 2 – Usos e atividades admitidas e diretrizes específicas para as ARINE  

Fonte: DIUR 08/2018. 

Com relação aos tamanho mínimo e máximo de lotes, o PDOT estabeleceu para os 
novos parcelamentos do solo, o seguinte: 

Art. 43. Para novos parcelamentos urbanos, fica estabelecido: 
[...] 
II – área mínima de lote igual a 125m² (cento e vinte e cinco 
metros quadrados) e frente mínima de 5m (cinco metros) na 
macrozona urbana, à exceção das ZEIS e da Zona de 
Contenção Urbana; (Inciso com a redação da Lei 
Complementar nº 854, de 2012.) 
III – (VETADO); 
IV – área máxima de lote igual a 500.000m² (quinhentos mil 
metros quadrados) na Zona de Contenção Urbana; (Inciso com 
a redação da Lei Complementar nº 854, de 2012.) 
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V – área máxima do lote igual a 10.000m² (dez mil metros 
quadrados) para habitação unifamiliar e a 60.000m² (sessenta 
mil metros quadrados) para habitação coletiva ou condomínio 
urbanístico, exceto nas áreas integrantes da Estratégia de 
Regularização Fundiária. (Inciso acrescido pela Lei 
Complementar nº 854, de 2012.) 

Conforme detalhado na DIUR 08/2018, a densidade da Região de Sobradinho e Grande 
Colorado estão inseridas nas categorias de densidade populacional baixa (superior a 15 
e até 50 habitantes por hectare) e média (superior a 50 e até 150 habitantes por hectare). 

 
*Do total de população e unidade habitacionais deve-se subtrair a devem ser a população das Áreas de Regularização, 
estimada em 52.341 habitantes - Censo Demográfico de 2010 – IBGE. (DIUR 08/2018) 

Tabela 3 – Situação Fundiária 
Fonte: DIUR 08/2018 

A gleba estudada encontra-se na categoria de média densidade populacional e deve, 
portanto, ser adotada como base, a densidade entre 50 e 150 hab./ha, como mostra a 
Figura 17. 

  
Figura 17 – Densidade demográfica  

Fonte: DIUR 08/ 2018 

De acordo com as informações apresentadas no mapa de Condicionantes Ambientais 
(DIUR 08/2018), a gleba estudada encontra-se na área de média (áreas situadas em 
rebordo, transição entre chapada elevada e plano intermediário) e alta (áreas situadas 
escarpa) sensibilidade ambiental ao parcelamento do solo urbano - Figura 18. 
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Figura 18 - Mapa Sensibilidade Ambiental ao Parcelamento do Solo Urbano 

Fonte: DIUR 08/ 2018. 

5.3 DIUPE 05/2020  

A nova DIUPE nº 05/2020 detalha a DIUR nº 08/2018 e anula a antiga DIUPE nº 36/2016. 

Sistema Viário 

Assim destacam-se algumas considerações feitas acerca do sistema viário: 

 Ser integrado ao sistema viário da região por meio das Vias de Circulação de 
Vizinhança, estabelecidas pelo sistema viário complementar desta DIUPE, que 
visam distribuir os fluxos e promover acessibilidade e a conectividade interna de 
áreas predominantemente residenciais, caracterizando vias de menor porte como 
sistema complementar; 

 Garantir a continuidade dos sistemas viário, cicloviário e de pedestres, bem como 
a implantação de mobiliário urbano e arborização; 

 Permitir a circulação livre da população, não podendo ser obstruídas por muros, 
cercas, guaritas, ou qualquer outro impedimento à livre circulação da população; 

 Deve prever o espaço necessário a implantação de caixas da via com todos os 
seus componentes; 

 Seguir o disposto no Decreto nº 38.047, de 09 de março de 2017 e na Nota 
Técnica n.º 02/2015-DAUrb/SUAT e considerar as orientações constantes no Guia 
de Urbanização; 

 Seguir definição a ser fornecida pela SUPAR, a padronização das calçadas, 
iluminação, pavimentação, mobiliário urbano e outros, quando esses ultrapassem 
os limites das glebas; e  

 Implantar ciclovias/ciclofaixa/via compartilhada, ao longo do sistema viário. 
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Figura 19 –Diretrizes Sistema Viário 

Fonte: DIUPE 05/2020. 

A DIUPE nº 05/2020 refere-se ainda à necessidade de compatibilização dos projetos 
viários e de circulação do parcelamento com as glebas vizinhas. Nesse sentido, coloca 
que “na área contigua à gleba consta a DIUPE 13/2017, implicando, portanto, na 
necessidade de compatibilização do sistema viário”. Cabe esclarecer que essa questão 
já foi objeto de consulta interna conforme decisão reportada na ATA da 1ª Reunião 
Ordinária do Comitê Intersetorial Urbanístico - Portaria nº 108, de 23 de julho de 2019 – 
DODF de 26/07/2017, em resposta à consulta apresentada pelo Parecer Técnico n˚ 
251/2019 - SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR (29517851), referente ao processo SEI-GDF 
n˚ 00390-00007538/2019-07: "O Comitê deliberou que deverá ser considerado como 
parâmetro a Diretriz Urbanística Específica - DIU PE 36/2016, tendo em vista sua emissão 
em data anterior à DIUPE 13/2017”. Assim sendo, coube à SUPAR enviar as coordenadas 
do sistema viário deste Estudo Preliminar para compatibilização com o Estudo 
apresentado pela gleba vizinha. 

Esse entendimento é ainda reforçado na ATA da 3ª Reunião Ordinária do Comitê 
Intersetorial Urbanístico: “os representantes do Comitê entenderam que, de fato, o 
encaixe da caixa de vias deve estar em consonância com o que restou decidido na Ata 
id. 30942843, constante do Processo Sei nº 0390-000170/2014”. 

 

 

Uso e Ocupação do Solo 
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Figura 20 –Diretrizes de Uso e Ocupação  

Fonte: DIUPE 05/2020. 

Quando ao uso e ocupação do solo a DIUPE 05/2020 indica: 

 As Unidades de Ocupação do Solo – UOS e os parâmetros permitidos na ARIS 
Mansões Sobradinho II e na Área Econômica – AE a implantar (54 – Subzona 
Industrial 6 – SZI6): 

 
Figura 21 –Parâmetros de Uso e Ocupação – ARIS Mansões Sobradinho II 

Fonte: DIUPE 05/2020. 
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Figura 22 – Parâmetros de Uso e Ocupação – Área Econômica a implantar 

Fonte: DIUPE 05/2020. 
 

 A constituição da infraestrutura básica: equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de 
água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação 

 A recomendação que a poligonal da Área Econômica ocorra na porção da gleba 
voltada para a Rodovia DF 150; 

 A consideração do entorno para elaboração do projeto urbanístico integrado; 
 Evitar a constituição de becos e vazios intersticiais; 
 A proibição de fachadas cegas e fundos de lotes voltados para o logradouro 

público; e 
 A definição de logradouro público como área não-edificada, de uso comum e 

público, sendo as ruas, avenidas, alamedas, praças, largos, travessas, becos, 
jardins, parques, viadutos, pontes, rodovias, estradas, caminhos etc. 

Ao tratar das Diretrizes Específicas de Uso e Ocupação do Solo, a DIUPE 05/2020 traz 
novas definições e indica peremptoriamente os usos e os índices e parâmetros 
urbanísticos para área de projeto, contrapondo e impossibilitando algumas das definições 
apresentadas ao longo da evolução deste Estudo Preliminar apresentado e discutido pela 
Administração ao longo do tempo. 

Cabe destacar que os parâmetros de uso e ocupação do solo foram objeto de 
questionamento e requerimento do proprietário. A matéria foi tratada em Reunião do 
Comitê Intersetorial Urbanístico, conforme documentado na ATA da 3ª Reunião Ordinária 
do Comitê Intersetorial Urbanístico - 03/2020 -  retratada no Parecer Técnico SEI-GDF nº 
762/2020 - SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR, encaminhados pela Carta nº 484/2020 - 
SEDUH/SUPAR/UPAR Brasília-DF, em dia 31 de agosto de 2020. 

Dessa forma, cabe colocar nesse estudo as deliberações apresentadas pela ATA da 3ª 
Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial Urbanístico: 

1 – [...] a definição do coeficiente de aproveitamento segue o 
previsto na tabela de parâmetros urbanísticos das áreas de 
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regularização em Setores Habitacionais, previsto no PDOT, 
considerando o coeficiente básico 2 na ARIS, quando se 
tratar de uso misto, correspondente à CSIIR1 e CSIIR2 na 
Tabela 1 da DIUPE 05/2020. Para os demais usos, deve ser 
respeitado o coeficiente de aproveitamento previsto na 
Tabela 1 de parâmetros da respectiva DIUPE, de forma que, 
para o respectivo parcelamento, não se aplica a tabela de 
parâmetros dos Anexos V e VI do PDOT, que estabelecem 
os valores dos coeficientes de aproveitamento para os núcleos 
urbanos implantados, devendo serem respeitados, porém, 
quando se tratar de áreas já ocupadas integrantes das 
Estratégias de Regularização Fundiária e de Oferta de Áreas 
Habitacionais. No caso de novos parcelamentos deve ser 
aplicado o art. 43 do PDOT, que estabelece, dentre outros 
pontos, que o coeficiente de aproveitamento é definido nas 
diretrizes urbanísticas, devendo ser observado no caso do 
Processo nº 0390-000170/2014 e processo objeto de análise 
pelo Comitê. (Grifo nosso); e 
2 – [...] para guardar coerência com o uso CSII 3, previsto para 
a ADE, fica admitido o uso CSIIR 3. Quanto ao UOS PAC 2, 
verificou-se que não é necessária a alteração da DIUPE, 
uma vez que a LUOS, em seu art. 42, admite o 
desenvolvimento exclusivo das respectivas atividades, para as 
UOS CSII 2, CSII 3, CSIInd 1, CSIInd 2 e CSIInd 3, desde que 
observados os parâmetros de ocupação. (Grifo nosso). 

Nessa segunda questão vale destacar que, o referido art. 42, da Lei Complementar nº 
948, de 16 de janeiro de 2019 que aprova a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito 
Federal – LUOS, traz o seguinte texto: 

Art. 42. Nos lotes das UOS CSII 2, CSII 3, CSIInd 1, CSIInd 2 
e CSIInd 3, é admitido o desenvolvimento exclusivo das 
atividades da UOS PAC 2, desde que: 
 I - utilizados os seguintes parâmetros de ocupação:  
a) coeficiente de aproveitamento básico de 0,50;  
b) coeficiente de aproveitamento máximo de 0,50;  
c) altura máxima de 8,50 metros, incluída a cobertura;  
d) cota de soleira no ponto médio da testada frontal;  
e) taxa de ocupação máxima de 50%;  
f) afastamentos obrigatórios de 1,50 metros em todas as 
divisas;  
g) subsolo permitido - tipo 1;  
II - submetido à aplicação da Onalt e de outros instrumentos 
urbanísticos e ambientais exigidos em legislação específica. 

Densidade Populacional 

Quanto à questão da densidade populacional a DIUPE 05/2020 traz a população máxima 
de 487 habitantes para a região. Esse número será tomado como base para o cálculo 
das unidades habitacionais apresentado em momento posterior.  

Áreas Públicas 

No que toca a questão das diretrizes para as áreas públicas destacam-se os seguintes 
pontos da DIUPE 05/2020: 

 A integração de EPC e ELUP ao tecido urbano com vias, calçadas, 
ciclovias/cilcofaixas; 
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 A ELUP deve destinar-se a espaço público de lazer e recreação com infraestrutura 
e mobiliário urbano para atividades diversas, incorporando áreas de vegetação 
nativa, quando possível; 

 A diversidade e complementaridade de usos, dando preferência ao uso misto nas 
proximidades da ELUP; 

 O EPC e ELUP devem ter acesso fácil e não podem se situar dentro de 
condomínio urbanístico ou de loteamentos fechados no parcelamento; 

 O percentual e a localização de EPU e faixas de servidão podem sofrer alterações 
após a consulta às concessionárias; 

 No computo total das áreas públicas deve-se destinar o mínimo de 10% da área 
parcelável para cobertura vegetal; e 

 As áreas públicas devem ser distribuídas da seguinte forma.  

 
Tabela 4 – Áreas públicas. 

Fonte: DIUPE 05/2020 

Observa-se um erro material no texto apresentado pela DIUPE nº 05/2020 quando 
estabelece: “Obs.2: O projeto de parcelamento da gleba deverá garantir o percentual 
mínimo de 5% (três por cento) da área do parcelamento para EPC”. Essa questão é 
esclarecida na ATA da 3ª Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial Urbanístico em 
resposta à consulta apresentada no Processo Administrativo SEI: 00390-00004799/2020-
09: “ [...]o Comitê esclarece que na Tabela 4 da DIUPE 05/2020, na observação 2, onde 
se lê “três por cento”, leia-se “cinco por cento” [...]”. 

6. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

6.1 Informações gerais  

Poligonal de Projeto e Faixa de Domínio da Rodovia 

Ao confrontar a poligonal registrada da gleba e a situação existente in loco, conforme 
levantamento topográfico, foi possível avaliar algumas pequenas inconsistências entre os 
limites. Verificou-se que há intersecção dos limites registrados com as propriedades 
construídas irregularmente a leste e com muro a oeste. Essas áreas de intersecção, fruto 
de ocupações irregulares, podem ser tratadas como "áreas de parcelamento 
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condicionado”, como aponta o Parecer Técnico nº 701/2020 - SEDUH/SUPAR/UPAR/ 
COPAR. 

 
Figura 23 – Área poligonal e área de parcelamento 

Fonte: Autoral.  

Neste sentido, optou-se por acatar a indicação da COPAR em tratar duas áreas 
específicas como condicionadas, que serão definidas a posteriori, quando da 
regularização fundiária lindeira. 
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Entretanto, as cercas a oeste identificadas, segundo o levantamento topográfico, não 
serão consideradas, pois a área está desocupada e quando da implantação do 
parcelamento, serão aferidos os limites conforme o registro cartorial. 

Destaca-se ainda que, a porção sul da gleba interfere com a faixa de domínio da Rodovia 
DF - 150, definida pelo Decreto nº 27.365, de 1º de novembro de 2006: 

Art. 3º - Para os efeitos deste Decreto, faixa de domínio é a 
área lindeira à via, declarada de utilidade pública, constituída 
pelas pistas de rolamento, canteiros centrais nos casos de 
pistas duplicadas, obras de arte, acostamentos, faixas laterais 
de segurança destinadas ao aumento da capacidade da via de 
forma a conferir maior fluidez e segurança ao trânsito. 
Parágrafo único – A faixa de domínio das rodovias do 
Sistema Rodoviário do Distrito Federal é área “non 
aedificandi”, insuscetível de posse e de propriedade por 
terceiros, incorporada ao patrimônio público do Distrito 
Federal, podendo vir a ser ocupada de acordo com as normas 
estabelecidas neste Decreto. (grifo nosso) 

Nesse sentido, para a Rodovia DF 150 – grupo II, o Anexo II do Decreto nº 27.365/2006 
prevê faixa de domínio de 100m (cem metros), divididos simetricamente em relação aos 
eixos dos canteiros centrais. Esta faixa, de acordo com o Parágrafo Único do Artigo 3º do 
Decreto nº 27.365/2006, é considerada non aedificandi e incorporada ao patrimônio 
público do DF. 

Deve-se acrescentar ainda, além da faixa de domínio da rodovia, uma faixa non 
aedificandi de 15 metros, conforme previstos no Inciso III do Artigo 4º da Lei 6.766 de 19 
de dezembro de 1979: 

Art. 4o. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos 
seguintes requisitos: 
[...]  
III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de 
domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a 
reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros 
de cada lado, salvo maiores exigências da legislação 
específica; (grifo nosso). 

 

Cabe destacar ainda que em consulta à SEDUH sobre a interpretação específica sobre o 
conceito jurídico da faixa não-edificável de 15 metros ao longo da faixa de domínio público 
da rodovia, o Parecer Técnico SEI-GDF nº 300/2019 -SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR, 
apresenta as seguintes conclusões definidas pela Nota Técnica SEI-GDF nº 249/2019 - 
SEDUH/GAB/AJL:  

[...] entende-se como faixa de domínio a própria rodovia em si, 
sua base física acrescida de todos os acessórios à sua volta 
necessários à sua existência, manutenção e em benefícios dos 
usuários, sendo, por excelência, bens públicos de uso 
comum do povo (art. 99, I, do Código Civil). (grifo nosso). 

E esclarece: 

A faixa não-edificável da Lei Federal nº 6.766, de 1979, por sua 
vez, é a faixa de terra com largura de 15 metros, contados a 
partir da linha que define a faixa de domínio da rodovia que, 
contudo, sofre limitação administrativa genérica, porém 
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permanece integrada à propriedade do loteador, com 
restrição perene do direito de construir, isto visando à 
proteção da própria rodovia e seus usuários. (grifo nosso) 

 

 
Figura 24 – Esquema Faixa de Domínio Rodovia e Área Non Aedificandi 

Fonte: Autoral. 
 

Assim sendo, os limites do projeto são definidos pela poligonal da matrícula registrada 
em cartório e translada para o DATUM SIRGAS 2000. Entretanto, para a definição da 
área parcelável levou-se em consideração os limites físicos existentes de fato, as 
condições de faixa de domínio da rodovia e área non aedificandi estabelecidas pelas 
legislações supracitadas. 

Para tal foram considerados:  

1 – Os limites ocupados dos vizinhos (muros e cercas), delimitados pelo levantamento 
topográfico realizado; 
2 – A poligonal registrada em cartório, SIRGAS 2000; 
3 – A Faixa de Domínio Público da Rodovia – DF-150 - Decreto nº 27.365/2006; e  
4 – A área non aedificandi - Lei 6.766/1979. 
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ÁREAS CONSIDERADAS ÁREA (m²) 

Área Total da Poligonal Matriculada - ASTRO CHUÁ   32.587,35 

Área Total da Poligonal de Projeto - Perímetro Transladado de 
ASTRO CHUÁ para SIRGAS 2000 

32.587,35 

Área Total da Poligonal de Projeto - Perímetro Transladado de 
ASTRO CHUÁ para SIRGAS 2000 calculado com a ferramenta 
LISP e corrigido pelo Kr. 

32.550,03 

Área definida pelos elementos levantados in loco  32.674,35 

Área não Passível de Parcelamento / Edificação – calculadas com o LISP 

a. Faixa de Domínio da Rodovia do Sistema Rodoviário do 
Distrito Federal - Decreto nº 27.365/2006 

297,23 

Área Passível de Parcelamento 32.252,80 
Tabela 5 – Área Parcelável 

Fonte: Autoral. 
 

Como explicitado a poligonal transladada justifica-se pela mudança de DATUM do da 
poligonal registrada – ASTRO CHUÁ – para o DATUM oficial SIRGAS 2000. Essa 
adequação não altera as medidas perimetrais ou a área da matrícula registrada – 
32587,35m² (3,2587ha). Contudo, o valor da área desse perímetro sofre uma pequena 
variação devido à correção feita pelo Kr inserido na ferramenta LISP. Assim, observa-se 
uma pequena diferença numérica (37,32m²) entre a área da matrícula (32.587,35 m²) e a 
área calculada, utilizando o fator de correção (Kr) definido pelo SICAD (32.550,03m²). 

6.2 Uso e Ocupação Propostos  

Quando se analisa o entorno imediato da gleba, nota-se que é formado por condomínios 
irregulares que apresentam, em sua maioria, ocupação residencial unifamiliar. Ao longo 
da Via de Circulação Expressa (acesso principal ao parcelamento), percebem-se 
ocupações mais adensadas, com ampla atividade comercial no pavimento térreo e 
prestação de serviços ou residencial multifamiliar nos pavimentos superiores. Esta 
morfologia configura-se como um potencial ao longo da via. Assim, este projeto tem como 
objetivo reforçar o caráter de centralidade da região ao integrar-se à malha urbana 
existente, dando continuidade à tipologia de uso que se desenvolve ao longo da Via de 
Circulação Expressa.  

Nesse sentido, a proposição utiliza os usos e atividades previstos na LUOS/DF, tendo em 
vista a ocupação do entorno, continuidade do uso comercial e misto para as áreas 
adjacentes a Via de Circulação Expressa e a localização da gleba. O projeto urbano 
pretende agregar usos e atividades de cunho local e regional. 

Dessa forma, o projeto propõe as seguintes unidades de uso e ocupação a serem 
detalhas posteriormente: 
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 UOS CSII - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial - 
subcategoria CSII 3; 

 UOS CSIIR - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e 
Residencial - subcategoria CSIIR 3; 

 CSIIR NO - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e 
Residencial Não Obrigatório – Subcategoria CSIIR 1 NO 

 UOS Inst EP - Institucional Equipamento Público 

Os usos e atividades de cada categoria (CSII3, CSIIR3, CSIIR 1 NO, Inst EP), estão 
detalhados no Anexo I – Tabela de Usos e Atividades – LUOS /DF.  

 
Figura 25 – Proposta de Uso do Solo 

Fonte: Autoral. 



MDE-EP – Folha 37 de 57 

 
Figura 26 –Corte AA’ 

Fonte: Autoral. 

 
Figura 27 –Corte BB’ 

Fonte: Autoral. 
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Como mostra a Figura 25, as subcategorias das Unidades de Uso e Ocupação do Solo - 
UOS – propostas para o parcelamento são: 

A. CSII 3  

Na UOS CSII (Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial) são permitidos, 
simultaneamente ou não, os usos comerciais, prestação de serviços, institucional e 
industrial, sendo proibido o uso residencial. Quanto à subcategoria CSII 3 proposta, essa 
classificação enquadra-se em locais de bordas dos núcleos urbanos ou próximas às áreas 
industriais, situados em articulação com rodovias que definem a malha rodoviária 
principal do Distrito Federal, sendo de abrangência regional. 

A intenção é a implantação de lotes destinados ao comércio de maior porte, em 
comparação ao hoje instalado ao longo da Via de Circulação Expressa, reforçando o 
caráter de centralidade da região. Esse uso deve atender à população do entorno e 
complementar o comércio existente. 

B. CSIIR 3 

Para a UOS CSIIR (Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e 
Residencial), são obrigatórios os usos comerciais, prestação de serviços, institucional e 
industrial, simultaneamente ou não, e admitido o uso residencial desde que não ocorra 
voltado para o logradouro público no nível de circulação de pedestres. A subcategoria 
selecionada CSIIR 3 localiza-se, principalmente, nas bordas dos núcleos urbanos ou 
próxima a áreas industriais e ocorre em articulação com rodovias da malha rodoviária 
principal do DF de abrangência regional. 

O projeto cria uma faixa transitória de uso misto (comércio de pequeno porte e serviços) 
com o objetivo de integrar o comércio de maior porte à área. Esse uso misto deve ser 
condizente com a tipologia já existente ao longo da Via de Circulação Expressa, ou seja, 
sendo permitido a implantação de habitações multifamiliares (apartamentos) podendo 
acontecer somente nos pavimentos acima do térreo. 

C. CSIIR 1 NO 

A UOS CSIIR NO (Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e 
Residencial Não Obrigatório) permite, simultaneamente ou não, os usos comerciais, 
prestação de serviços, institucional, industrial e residencial, nas categorias habitação 
unifamiliar, ou habitação multifamiliar em tipologia de casas ou habitação multifamiliar em 
tipologia apartamentos, não havendo obrigatoriedade para qualquer um dos usos. Para a 
áreas de projeto, propõe-se a subcategoria CSIIR 1 NO, sendo o uso residencial permitido 
nos moldes de habitações multifamiliares (apartamentos). 

Finalmente, na parte posterior da gleba, cria-se uma segunda tipologia de uso misto, que 
tem como objetivo atender a demanda das ocupações existentes com atividades que se 
adequem à escala residencial, predominante na região.  
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D. Inst EP 

A UOS Inst EP - Institucional Equipamento Público corresponde às áreas onde são 
desenvolvidas atividades inerentes às políticas públicas setoriais, constituindo lote de 
propriedade do poder público que abrigue, de forma simultânea ou não, equipamentos 
públicos urbanos (EPU) ou comunitários (EPC). 

Nesse sentido, faz-se apropriado a localização do EPC no encontro das duas vias que 
cortam a gleba permitindo o acesso franco da população ao serviço público e fortalecendo 
a importância central da região.  

Apesar dessa UOS contemplar tanto Equipamento Público Comunitário - EPC, quanto 
Equipamento Público Urbano – EPU, é importante observar que as Diretrizes 
Urbanísticas Específicas - DIUPE nº 05/2020 tanto individualiza quanto define seus 
percentuais mínimos, detalhados mais a seguir. 

E. Espaços Livres de Uso Público – ELUP 

De acordo com o PDOT/2012, art. 43, inciso I: ficam definidos para novos parcelamentos 
um percentual mínimo correspondente a 15% da área da gleba para ELUP; EPC; e EPU, 
exceto nas Zona de Contenção Urbana, das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 
e de parcelamentos de características industriais. 

Área Econômica 

Além dos usos e atividades, cabe destacar que, como já mencionado anteriormente, 
segundo o despacho do dia 31 de dezembro de 2014 (fl.208) a extinta GETER define 
pertinente a posição da Área Econômica na porção sul do parcelamento, lindeira à Via de 
Circulação Expressa. Tal decisão é justificada devido às tipologias circundantes (uso 
misto de até quatro pavimentos), à acessibilidade (encontro da Via de Circulação 
Expressa e DF-150), à centralidade e à minimização de possíveis conflitos com áreas de 
uso predominantemente residencial ao norte.  
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Figura 28 –Delimitação da Área Econômica  

Fonte: Autoral. 
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Nesse sentido, o projeto delimita como Área Econômica a porção sul do parcelamento 
delimitada entre as vias de Circulação Externa e de circulação local e os limites com as 
ocupações e glebas vizinhas, Figura 28, em acordo com a demarcação definida pelo 
zoneamento do PDOT/DF e ao despacho apresentado pela Secretaria.  

6.3 Diretrizes básicas de endereçamento 

A proposta de endereçamento procura dar continuidade à classificação já existente, de 
forma a compor uma unidade e facilitar a leitura dos endereços. O acesso à área de 
projeto dar-se-á a partir da Via de Circulação Expressa, dessa forma, propondo a 
manutenção do endereçamento existente nas ocupações lindeiras, no Condomínio 
Mansões Sobradinho.  

Define-se, para a área de projeto, um endereçamento que se divide em duas 
classificações principais: o Conjunto E, até a via local; e o Conjunto F ligando à ocupação 
existente. O primeiro tem um caráter comercial e de serviço e o segundo tem um caráter 
residencial com pequenas lojas de comércio e serviço. 

A nomenclatura dos conjuntos dá continuidade à lógica existente e segue a classificação 
dada pelo Condomínio Mansões Sobradinhos. Dentro dos conjuntos, os edifícios foram 
numerados do sentido sul para o sentido norte e do oeste para o leste ao longo da via 
local central seguindo a classificação numérica (1, 2, 3, 4, etc.). Os lotes destinados ao 
poder público recebem ainda a denominação de AE (Área Especial) seguindo numeração 
própria, Figura 29. 
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Figura 29 - Proposta de endereçamento 

Fonte: Autoral.  
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6.4 Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas 

ÁREAS CONSIDERADAS ÁREA (m²) PERCENTUAL (%) 

I. Área Total da Poligonal de Projeto  32.550,03 100 

II. Área não Passível de Parcelamento 

a. Área de Proteção Permanente - APP 0 - 

b. Área Rural 0 - 

c. Faixa de Domínio da DF-150 297,23 0,91 

III. Área Passível de Parcelamento: 
I - (II a + II b + II c) 

32.252,80 99,09 

IV. Área não Passível de Edificação 

a. Área non aedificandi -  Lei 6.766/1979 910,50 2,80 

V. Área de Parcelamento Condicionado 72,00 0,22 

Tabela 6 – Quadro de Áreas do Parcelamento 
Fonte: Autoral. 

DESTINAÇÃO 
LOTES 
(unid.) 

ÁREA (m²) 
PERCENTUAL 

(%) 

Área Passível de Parcelamento   32.252,80 100 

1. Unidades Imobiliárias 

a. CSII 3 3 7.620,29 23,63 

b. CSIIR 3 3 3.925,11 12,17 

c. CSIIR 1 NO 6 9.751,55 30,23 

d. Inst EP (EPC) 1 1.612,97 5,00 

Total  13 22.909,92 71,03 

2. Áreas Públicas 9.342,88 28,97 

a. Espaços Livres de Usos Público - ELUP 811,12 2,51 

b. EPU (EPU, reservatório, drenagem) 2.540,30 7,88 

c. Áreas Verdes [3] 143,15 0,44 

d. Sistema de Circulação (vias, ciclovias, calçadas) 5.848,31 18,13 

Inst EP + ELUP + EPU [1]: 1d + 2a + 2b 4.964,39 15,39 

Inst EP + ELUP + EPU + área verde + circulação [2]: 1d 
+ 2a + 2b + 2c + 2d 

10.955,85 33,97 

 
[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 Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979 e 
suas atualizações. 
[3] Áreas verdes que não façam parte do Sistema de Circulação. 

Tabela 7 – Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas 
Fonte: Autoral. 
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6.5 Equipamentos Públicos 

O projeto prevê áreas destinadas a Equipamentos Públicos Comunitários e Urbanos – 
EPC e EPU, definidas pela UOS com Inst EP, e as áreas definidas para Espaços Livres 
de Uso Público – ELUP - Figura 30. As áreas destinadas ao poder público poderão ser 
desdobradas e ter seu uso alterado a depender do interesse público. 

 
Figura 30 –Áreas Públicas 

Fonte: Autoral. 
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O projeto priorizou a definição de Equipamento Público Comunitário e Urbanos (EPC e 
EPU) e de Espaços Livres de Uso Público (ELUP) em lugares de fácil acesso, respeitando 
os percentuais mínimos definidos pelas DIUPE 05/2020. Em especial, os EPC e ELUP 
situam-se no entroncamento das duas vias, provendo integração e acessibilidade por 
vias, calçadas, passeios compartilhados, além de estarem inseridos em contexto de 
diferentes usos, promovendo maior vitalidade e segurança. 

A DIUR 08/2018 e a DIUPE 05/2020 definem que não são considerados ELUP as nesgas 
de terra onde não seja possível inscrever um círculo com raio mínimo de 10m. Não são 
computadas como áreas públicas os espaços internos aos Condomínios Urbanísticos, 
APP, faixa de domínio das rodovias e redes de infraestrutura. 

Em atendimento a solicitação da Novacap sobre a destinação de área para a bacia de 
drenagem, o projeto prevê uma área ao sul, devido a cota de nível mais baixa, porém 
esta área poderá ser alterada após a elaboração do projeto de infraestrutura urbana de 
drenagem. 

Soluções de Projeto: sem implicações. As condições e implicações específicas serão 
estabelecidas quando da elaboração dos estudos e projeto de drenagem específico para 
o parcelamento, em etapa posterior. 

No caso específico da proposta apresentada definiu-se 5,00% para Inst EP – EPC, 7,88% 
para Inst EP – EPU e 2,51% para ELUP, em um total de 15,39% como mostra o quadro 
síntese de unidades imobiliárias e áreas públicas, Tabela 7. 

Quanto as áreas destinadas ao reservatório de água potável e de drenagem serão objeto 
de concessão às concessionárias de serviços públicos. 

6.6 Densidade  

Conforme DIUPE 05/2020 a área de projeto encontra-se na categoria de média densidade 
populacional e deve respeitar os limites de 50 (cinquenta) e 150 (cento e cinquenta) 
habitantes por hectare (hab./ha). 

Destaca-se ainda que, segundo os dados do Censo de 2010 (IBGE), a média de 
moradores por domicílio no DF é de 3,3. Assim, com os dados de densidade é possível 
calcular a população máxima admitida e o número máximo de unidades habitacionais 
(U.H) para a área específica. 

Área total da gleba (matrícula) = 3,258735ha  

Densidade Habitacional Máxima permitida para a região (PDOT/DF) = 150 hab. / ha 

 3,258735ha x 150 hab. / ha = 488,81025 habitantes 

Número Máximo de Habitantes: 488 habitantes na área de projeto.  

Número Máximo de Habitantes definido pela DIUPE nº 05/2020: 487 habitantes 

Área da gleba x densidade máxima = número máximo de habitantes 
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Densidade Bruta: 487hab/3,258735ha = 149,44 hab./ ha 

Média de Moradores por Domicílio (IBGE,2010) = 3,3 

487 hab. / 3,3 hab/domicílio= 147,58 unidades habitacionais 

Máximo de U.H = 147 unidades habitacionais 

A intenção é dividir tais unidade habitacionais (U.H) de forma uniforme de acordo com a 
UOS definida. Assim, pretende-se que os lotes definidos como CSIIR3 tenha 9 U.H cada, 
como são 3 lotes, 27 U.H, e 3 lotes (ímpares) definidos como CSIIR 1 NO tenham 24 
unidades habitacionais, e os outros 3 lotes (pares) definidos, também, como CSIIR 1 NO 
tenham 16 unidades habitacionais, totalizando 120 U.H, dando um total de 147 U.H. no 
parcelamento. Destacamos que estes quantitativos representam projeções do número 
máximo de unidades habitacionais por lotes de forma que esteja dentro do limite calculado 
de 147 U.H. Desse modo, a quantidade precisa de unidades habitacionais será definida 
apenas quando da elaboração de projeto arquitetônico de cada lote, podendo variar 
desde que respeitado o máximo de unidades habitacionais calculado para a região. 

 

Número máximo de habitantes  = Número máximo de UH 

Média de moradores por domicílio  
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Figura 31 –Unidades Habitacionais 

Fonte: Autoral.  
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6.7 Permeabilidade 

As taxas de permeabilidade do parcelamento são definidas de acordo com as Unidades 
de Uso e Ocupação do Solo – UOS de cada lote estabelecidos pela LUOS/DF. A taxa de 
permeabilidade do lote foi calculada se acordo com o somatório: taxa de permeabilidade 
(%) + taxa da ocupação (%) + 10% (para calçadas e acessos) = 100%. 

Para as áreas públicas (incluído sistema de circulação e equipamentos urbanos e 
comunitários) a DIUR 08/2018 e DIUPE 05/2020 define ainda o mínimo de 10% da área 
parcelável com cobertura vegetal e detalha ainda que nos Espaços Livres de Uso Público 
deverão ser garantidos o mínimo de 50% de áreas permeáveis.  

Este projeto sugere que ao menos 20% desses espaços livres de uso público sejam 
destinados a áreas vegetadas, garantido a qualidade ambiental e paisagística do 
loteamento. Sugere, também, que os Inst EP (EPC e EPU) possuam uma taxa de 
permeabilidade de 20%.  

ÁREAS CONSIDERADAS ÁREA (m²) 
Taxa de 
Perm. 

Área 
Permeável 

(m²) 

Percentual 
(%) 

I - Área Total da Poligonal de 
Projeto 

32.252,80   100 

1. Faixa Verde - Rua principal 143,15 100% 143,15 0,44 

2. Inst EP - EPU/EPC  4.152,85 20% 830,57 2,58 

3. ELUP 811,41 80% 649,13 2,01 

4. Área Permeável nos lotes     

a. CSII 3 7.620,29 15% 1143,04 3,54 

b. CSIIR 3 3.864,18 15% 579,63 1,80 

c. CSIIR 1NO 9.752,39 15% 1462,86 4,54 

II - Área Total Permeável do 
Parcelamento 

26.344,27  4808,38 14,91 

Tabela 8 – Quadro de Permeabilidade do Parcelamento 
Fonte: Autoral. 

6.8 Concepção do Sistema Viário 

O Sistema Viário proposto busca respeitar os princípios de acessibilidade, mobilidade 
sustentável e inclusão social. De acordo com o PDOT/DF a gleba em estudo é lindeira ao 
Anel de Atividades III definida pela Estratégia de Estruturação Viária o que mostra sua 
relevância. Assim sendo, o projeto visa a integração do tecido urbano já existente dando 
continuidade à malha urbana. 

A hierarquização do sistema viário segue a classificação estabelecida pela DIUPE 
05/2020, compreendendo: a Via de Circulação Expressa e a Via de Circulação de 
Vizinhança. 
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As vias de circulação expressa são sistema viário estruturante associado a eixos de 
transporte coletivo. Essa classificação de via é encontrada na parte sul e externa à gleba 
estudada. Já as vias de Circulação de Vizinhança são um sistema viário que têm como 
objetivo permitir o acesso aos lotes na esfera da vizinhança. Essa tipologia viária corta a 
área de projeto na direção norte/sul; leste/oeste. 

Assim o projeto divide suas vias em 2 tipos diferentes: 

 
Figura 32 – Mapa do Sistema Viário proposto  

Fonte: Autoral. 



MDE-EP – Folha 50 de 57 

1. Via de Circulação de Vizinhança - 1 

A Via de Circulação de Vizinhança 1 dá acesso ao parcelamento a partir da via de 
circulação expressa até o parcelamento existente ao norte. Essa via corta a parte sul da 
gleba longitudinalmente, dividindo-a em duas metades, organizando, assim, o 
loteamento. Essa via liga a área externa da cidade à área interna do parcelamento, 
conectando as vias existentes na região e é cercada por usos mistos. 

A largura das pistas de rolamento é de 7m, 3,5m para cada faixa de rolamento devido ao 
tráfego consequente dos usos mistos, com calçadas de 3,10m (0,60m de faixa de serviço, 
2m de calçada e 0,50m de faixa de acesso). No sentido sul-norte (lateral direita) a calçada 
será compartilhada com o ciclista, com 3,10m. Essa via permite o acesso a todos os lotes 
do parcelamento e configura-se como um eixo estruturante. 

 

Figura 33 –Corte A 
Fonte: Autoral. 

A parte norte desta via, perpendicularmente à Via de Circulação de Vizinhança 2, e vai 
até a ligação com a via local do loteamento vizinho e é cercada por usos de caráter mais 
residencial, corte B. 
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Figura 34 – Corte B  
Fonte: Autoral. 

2. Via de Circulação de Vizinhança – 2 

A Via de Circulação de Vizinhança 2 divide a gleba em duas metades, cortando o 
parcelamento no sentido leste – oeste, dividindo a parte sul de caráter de uso misto, e a 
parte norte de caráter mais residencial e institucional.  

A largura das pistas de rolamento é de 7m, 3,5m para cada faixa de rolamento, destinado 
ao tráfego local de caráter mais residencial. A calçada de um dos lados da via será 
compartilhada com o ciclista, com 3,10m, e o outro lado com 2,20m (0,60m de faixa de 
serviço e 1,60m de calçada livre). 

Porém, até a implantação do parcelamento vizinho (a oeste) parte da via será utilizada 
como calçadão de pedestres, sem acesso de veículos, Figura 36. Não sendo necessário 
qualquer tipo de área de manobra de veículos, já que não terá acesso. 
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Figura 35 –Corte C 
Fonte: Autoral. 

 

 

Figura 36 – Esquema do calçadão de pedestres. 
Fonte: Autoral. 

 Calçadas 

Foram avaliados, também, os deslocamentos dos pedestres no interior da gleba, 
respeitando, assim, os parâmetros de acessibilidade.  

Dessa maneira, foi definida uma largura de 3,10m para as calçadas na região sul do 
parcelamento, lindeiras aos lotes de UOS CSII 3 e CSIIR 3. Apesar dessa via ser 
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classificada como uma via de circulação de vizinhança, optou-se por definir um maior 
dimensionamento para a calçada devido os usos propostos para o local, incorporando a 
recomendação da Nota Técnica nº 02/2015-DAUrb/SUAT.  

 Sistema cicloviário 

Já a proposta do sistema de cicloviário busca possibilitar a circulação na parcela sul do 
parcelamento, onde concentra as atividades de comércio e serviços - UOS CSII 3 e CSIIR 
3. A solução adotada para a circulação cicloviária é de passeios compartilhados de 3m, 
respeitando o mínimo definido art. 29 do Decreto nº 38.047/2017.  

A Nota Técnica nº 02/2015-DAUrb/SUAT, o passeio compartilhado deverá apresentar as 
seguintes características: 

 Não possuir qualquer divisão ou separador físico entre tráfego de outros 
pedestres; 

 Sinalização identificando que o passeio é compartilhado com tráfego de 
pedestre e ciclistas; 

 O fluxo de ciclista deve ser inferior a 1000 bicicletas /h. 

 
Figura 37 – Mapa do Sistema Viário proposto  

Fonte: Autoral. 
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A área total do sistema de circulação do projeto é de 5.908,53m², o que representa 
18,32% da área parcelável, Tabela 8. 

Com relação às vias de ligação, verificou-se que segundo o levantamento topográfico 
realizado, os loteamentos estão cercados com muros (parte oeste e norte) nos locais de 
ligação com as vias existentes. Para permitir a continuidade das vias com os 
parcelamentos existentes deverá ser retirado o muro e realizar os ajustes do graide da 
rua e os níveis das calçadas. 

6.9 Parâmetros Urbanísticos  

Como mencionado anteriormente, existem algumas alterações apresentadas pela 
recente DIUPE 05/2020, em especial quanto ao uso e aos parâmetros de ocupação do 
solo urbano, que conflitam com as definições apresentadas para o projeto em curso. 
Neste caso, o Estudo Preliminar respeita as classificações e parâmetros definidos pela 3ª 
Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial Urbanístico – SEDUH (Portaria nº 108, de 23 
de julho de 2019 – DODF de 26/07/2017), respeitando as orientações pretéritas da 
Administração Pública, que embasam a revisão deste documento.  

Cabe lembrar que, o uso CSIIR 3 foi admitido pelo Comitê Intersetorial Urbanístico da 
SEDUH, conforme Ata nº 03/2020 relativa à 3ª Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial 
Urbanístico – SEDUH, em relação a definição do coeficiente de aproveitamento, seguindo 
o previsto na tabela de parâmetros urbanísticos das áreas de regularização em Setores 
Habitacionais, previsto no PDOT, considerando o coeficiente básico 2 na ARIS, quando 
se tratar de uso misto, correspondente à CSIIR1 e CSIIR2 na Tabela 1 da DIUPE 05/2020. 
O Comitê verificou, ainda, que, para guardar coerência com o uso CSII 3, previsto para a 
ADE, fica admitido o uso CSIIR 3. 
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7. QUADRO SÍNTESE DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

SÍNTESE DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS – EMPREENDIMENTO SOBRADINHO II 

UOS 
FAIXA ÁREA 

(m²) 
CFA B CFA M 

TX 
OCUP (%) 

TX 
PERM (%) 

ALT 
MAX 

AFR AFU 
AF 

LAT 
AF OBS MARQUISE GALERIA 

COTA 
SOLEIRA 

SUBSOLO 

CSII 3 - 
Empreendimento 
Sobradinho II 

a<1500 1 2 75 15 15,5(1) 1,5 - - - - - 
ponto médio 
da testada 
frontal 

permitido-
tipo 2 

CSII 3 - 
Empreendimento 
Sobradinho II 

1500<a<4000 1 2 75 15 15,5(1) 3 3 3 bilateral - - 
ponto médio 
da testada 
frontal 

permitido-
tipo 2 

CSIIR 3 - 
Empreendimento 
Sobradinho II 

750<a<1500 1 2 75 15 15,5(1) 1,5 1,5 - - - - 
ponto médio 
da testada 
frontal 

permitido-
tipo 2 

CSIIR 1 NO - 
Empreendimento 
Sobradinho II 

1000<a<3000 1 2 75 15 15,5(1) 3 3 3 bilateral - 2m 
ponto médio 
da testada 
frontal 

permitido-
tipo 2 

LEGENDA: 
a ÁREA ALT MAX ALTURA MÁXIMA 

- NÃO EXIGIDO AFR AFASTAMENTO MÍNIMO DE FRENTE 
CFA B COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO AFR AFASTAMENTO MÍNIMO DE FUNDO 
CFA M COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO AF LAT AFASTAMENTO MÍNIMO LATERAL 
TX OCUP TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA AF OBS OBSERVAÇÃO DO AFASTAMENTO 

TX PERM TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA 
COTA 
SOLEIRA 

COTA DE SOLEIRA (ver definição no art.16) 

NOTAS / EMPREENDIMENTO SOBRADINHO II: 
(1) ALT MAX: Altura máxima inclui a cobertura. 
NOTAS GERAIS: 
- Nos casos onde a marquise não é exigida sua construção em área pública deve respeitar ao disposto art. 24. 
- Ver definição de subsolo permitido-tipo 2 no art. 22 
- Além dos afastamentos mínimos obrigatórios definidos neste quadro de parâmetros, devem ser obedecidos os afastamentos estabelecidos nos arts. 19 e 20 
- Para exigências de vagas respeitar os arts. 25 ao 32. 

Tabela 9 – Síntese dos  Parâmetros Urbanísticos  
Fonte: Autoral.
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