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1. APRESENTAÇÃO 

O presente Memorial Descritivo apresenta o projeto para parcelamento da gleba denominada 
Setor Habitacional Jóquei Clube, cuja poligonal é oriunda de terras públicas pertencentes à 
TERRACAP, localizadas na Região Administrativa do Vicente Pires – RA XXX. 

A Gleba é configurada no território por meio de 13 poligonais cujas matrículas são registradas 
pelos números 42.906, 42.907, 42.908, 42.909, 42.910, 42.911, 42.912, 42.913, 42.914, 42.915, 42.918, 
42.919 e mais áreas que somam o total de 252,3336 hectares. 

A poligonal de projeto é limitada: ao norte pela via DF-095, denominada Estrutural, que faz 
fronteira com a Vila Estrutural; a leste pelo Setor de Transportes e Cargas – STRC e Setor de Inflamáveis 
– SIN, situados na Região Administrativa do SAI, e pela área denomina Lúcio Costa, situada na Região 
Administrativa do Guará; ao sul pela via DF-085, denominada Estrada Parque Taguatinga – EPTG; e a 
oeste pela via DF-087, denominada Estrada Parque Vale – EPVL; conforme pode ser visto nos item 1.1 
– Croqui de Situação e item 1.2 Croqui de Localização apresentados a seguir. 

1.1. CROQUI DE SITUAÇÃO 

 

Figura 01: Croquis de situação do parcelamento. Fonte: ARIA 2021. 
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1.2. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO  

  

Figura 02: Croquis de localização do parcelamento.   Fonte: ARIA, 2021. 

 

1.3 COMPOSIÇÃO DO PROJETO 

Este projeto foi desenvolvido com base no Levantamento Topográfico das Áreas do Jóquei, da 
Quaresmeira e do Setor de Transportes e Cargas - STRC, número do processo SEI-GDF n° 00111-
00001689/2019-04 e que recebeu o aceite da SEDUH pela Nota Técnica SEI-GDF n°53/2021, de 8 de 
junho de 2021. 

O Estudo Preliominar é composto pelo Memorial Descritivo, e pela Planta Geral do Projeto de 
Urbanismo.  

Memorial Descritivo - MDE 

 
MDE-EP 

 
Memorial Descritivo de Estudo Preliminar 52 folhas 

 
Projeto de Urbanismo - URB 

PROJETO SICAD CONTEÚDO ESCALA N° FOLHA 

EPU SH Jóquei 
Clube 

119-III, 135-II e 
136-I 

Planta Geral 1:5000 Folha 1/1 

 

 



 
MDE-EP FOLHA 4/52 

1.4 OBJETIVOS DO PROJETO 

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

Trata-se de um novo parcelamento inserido no planejamento das áreas urbanas do Distrito 

Federal, tendo por base o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal ‐ PDOT/2009 – Lei 
Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009 (atualizada pela Lei Complementar n° 854, de 15 de outubro 
de 2012). O empreendimento vem ao encontro das diretrizes do PDOT, com destaque para a Estratégia 
de Oferta de Áreas Habitacionais. 

O projeto está em conformidade com as diretrizes urbanísticas emitidas pela Secretária de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH por meio do Estudo Territorial Urbanístico – 
ETU-01/2021, aplicável ao Setor Habitacional Jóquei Clube, Setor Habitacional Quaresmeira, Setor de 
Transporte Rodoviário de Cargas, nas Regiões Administrativas de Vicente Pires - RA XXX, do Guará - 
RA X e do SIA - RA XXIX, aprovado por meio da Portaria n° 36, de 20 de maio de 2021. 

A solução urbanística  contempla a criação de 264 lotes privados, sendo 253 lotes de uso 
Misto/Residencial Multifamiliar (CSIIR 1 NO, CSIIR 2 NO e CSIIR 2), 10 lotes de uso Misto/Comercial 
(CSII 3), e 01 lote de uso Institucional (INST), mais áreas públicas formadas por 07 lotes para 
Equipamento Público (Inst.-EP) e áreas de Espaços Livres de Uso Público (ELUP). Além disso, o 
empreendimento prevê a implantação dos sistemas de infraestrutura necessários ao pleno 
funcionamento do parcelamento e a sua integração à malha urbana da região onde se insere.  

O dimensionamento dos lotes e usos propostos visa promover a oferta de moradia que atenda 
a população com faixa de renda diversificada, conforme vocação da Região Administrativa do Vicente 
Pires, demonstrada pela PDAD. O objetivo é promover a integração entre as pessoas. Vale alertar que 
parte dos lotes de uso residencial propostos é destinado, também, à criação de áreas comerciais e de 
serviços de abrangência tanto local quanto regional.  

O sistema viário projetado tem por objetivo cumprir as determinações das diretrizes urbanísticas 
de planejamento urbano, definidas no ETU 01/2021, as quais buscam contribuir para a articulação do 
tecido urbano. 

 
2. LEGISLAÇÃO RELATIVA AO PROJETO 

2.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

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

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

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

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

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

 

2.2 LEGISLAÇÃO DISTRITAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Lei Complementar n° 854, de 15 de outubro de 2012 – que atualiza a Lei Complementar n°803, 
de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial; 

 Decreto n°38.047, de 09 de março de 2017, que regulamenta o art. 20, da Lei Complementar n° 
803, de 25 de abril de 2009, no que se refere às normas viárias e aos conceitos e parâmetros 
para o dimensionamento de sistema viário urbano do Distrito Federal, para o planejamento, 
elaboração e modificação de projetos urbanísticos; 

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

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

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

 Decreto n°38.047, de 09 de março de 2017, que regulamenta o art.20, da Lei Complementar n° 
803, de 25 de abril de 2009, no que se refere às normas viárias e aos conceitos e parâmetros 
para o dimensionamento de sistema viário urbano do Distrito Federal, para o planejamento, 
elaboração e modificação de projetos urbanísticos, e dá outras providências; 

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

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

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

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

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

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

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

 Portaria n°36, de 20 de maio de 2021, que aprova o Estudo Territorial Urbanístico – ETU 
01/2021, aplicável ao Setor Habitacional Jóquei Clube, Setor Habitacional Quaresmeira, Setor de 
Transporte Rodoviário de Cargas, nas Regiões Administrativas de Vicente Pires – RA XXX, do 
Guará – RA X e do SAI – RA XXIX, e dá outras providências. 

 Portaria n°17, de 22 de fevereiro de 2016, que aprova a Nota Técnica n°02/2015 – 
DAURB/SUAT/SEGETH, que trata de diretrizes para o sistema viário de novos parcelamentos. 

 

3. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

Por meio do Carta n° 191/2021 – TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC, de 04 de agosto de 2021, 
a Terracap encaminhou o Despacho – TERRACAP/DITEC/GETOP/NUANF, de 26 de maio de 2021, no 
qual informa “a situação fundiária do Setor Habitacional do Jóquei, para fins de incorporação do texto no 
Estudo Preliminar de Urbanismo” ilustada por meio da figura abaixo. 

“A Gleba 01, Matrícula 42.906, de propriedade do IPREV, doado pelo Distrito Federal conforme 
Averbação 06 e 07, encontra-se no projeto urbanístico em tela. Para essa, sugerimos tratativas junto ao 
IPREV para conversão da gleba em lotes, a fim de viabilizar o projeto para ambos os órgãos. 

A Gleba 02, Matrícula 42.907, é de propriedade da TERRACAP, porém existe uma cessão de 
uso a título precário vigente até o registro cartorial do projeto - momento no qual a gleba seria transferida 
ao DF. Sugerimos tratativas junto ao TJDF para conversão da cessão em lote previsto em projeto, com 
uso institucional, para que o órgão possa dispor e construir nele. 

As Glebas 03 (42.908) e 05 (42.910) encontram-se livres e desimpedidas para uso no projeto 
urbanístico. 

As Glebas 04 (42.909), 08 (42.913) e 10 (42.915) não apresentam impedimento judicial para 
registro de projeto de urbanismo, no entanto consta registrada em sua matrícula alienação fiduciária em 
favor do CENTRAD. Caso a gleba seja loteada, todas as unidades nela criadas receberão a alienação 
fiduciária existente, e para o registro será necessária a anuência do CENTRAD. Como os lotes serão 
criados para comercialização, entendemos que tal questão deve ser resolvida antes do registro cartorial 
do projeto. 

As Glebas 06 (42.911), 07 (42.912) e 09 (42.914) possuem, averbadas à sua matrícula, Ação 
de Execução, que, se não for baixada antes do pedido de registro cartorial, será repassada a todas as 
unidades criadas dentro da gleba. Verificou-se que a Ação de Execução foi concluída, carecendo a 
determinação judicial para proceder ao cancelamento da respectiva averbação gravada nos imóveis”. 

 



 
MDE-EP FOLHA 7/52 

 
Figura 3: Croquis de situação fundiária da gleba. 

Fonte: Croquis anexado ao Despacho – TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC, 2021. 

Conforme Certidões de Ônus emitidas pelo Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis de 
Brasília – Distrito Federal, a gleba objeto do projeto em comento conta com área de 252,3336 hectares, 
é denominada Gleba Jóquei e está registrada sob as matrículas nº 42.906 (8,3431ha), 42.907 
(19,9736ha), 42.908 (25,2299ha), 42.909 (19,6859ha), 42.910 (23,0369ha), 42.911 (20,4259ha), 42.912 
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(22,9191ha), 42.913 (20,3724ha), 42.914 (23,6147ha), 42.915 (13,9499ha), 42.918 (área total de 
29,8634ha em parte inserida na poligonal do Projeto Urbanístico do Jóquei), 42.919 (área total de 
15,6616ha em parte inserida na poligonal do Projeto Urbanístico do Jóquei) e mais áreas.  

 

4 CONSULTA ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

4.1 Companhia urbanizadora da nova capital do brasil NOVACAP; 

Número do Processo: 00111-00009409/2019-06 

Número do Documento: Ofício SEI-GDF Nº 1965/2019 - NOVACAP/PRES/SECRE 

Data de emissão: 26 de setembro de 2019 

Informações Atualizadas: não existe sistema de drenagem implantado e/ou projetado, e portanto 
não tem capacidade de atendimento. O empreendedor deverá elaborar um projeto de drenagem 
pluvial completo e específico para o local, sendo de sua inteira responsabilidade de acordo com 
o novo Termo de Referência e aprovado por essa Companhia. Deverá ser utilizada estrutura de 
amortecimento de vazão, dentro da poligonal do parcelamento em questão, de forma a obedecer 
ao previsto na Resolução n°09 da ADASA. No projeto de urbanismo deerá ser reservada área 
para instalação dessa estrutura. 

Soluções de Projeto: Em conformidade com as diretrizes da SEDUH, as estruturas de 
amortecimento de vazão de drenagem pluvial serão localizadas em áreas verdes de uso público 
localizadas nas cotas inferiores do parcelamento. No estudo de concepção de derenagem 
também está sendo contemplada a implantação de dispositivos de amortecimento ao longo das 
calçadas do parcelamento, tais como jardins de chuva. 

 

4.2 Companhia energética de Brasília – CEB 

Número do Processo: SEI 00111-00009409/2019-06. 

Número do Documento: Estudo de Conexão n.º 15/2020 - CEB-D/DG/DD/SOE/GPQS 

Data de emissão: 10 de março de 2020 

Informações Atualizadas: verifica-se que as condições atuais da subestação Guará não permitem 
que o Setor Habitacional Jóquei Clube seja por ela atendido. Para o atendimento ao 
empreendimento em questão, será necessária a implementação de uma nova subestação. A 
Subestação Jóquei Clube (SE JC) será energizada a partir do seccionamento da Linha entre as 
Subestações Taguatinga (SE TG) e Taguatinga Norte(SE TN) e deverá estar localizada na área 
mostrada na figura abaixo. 
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Figura 4: Área de interesse da CEB para implantação da Subestação Jóquei Clube. 
Fonte: Estudo de Conexão n.º 15/2020 - CEB-D/DG/DD/SOE/GPQS, 2020. 

O atendimento ficou definido como segue: 

“1. Construção de nova subestação no lote a ser destinado pela TERRACAP para essa finalidade; 

1.1 Subestação com 1 transformador, com previsão para mais duas unidade, 138/13,8 kV - 20/26/32 
MVA com LTC, conexões de 138 e 13,8 kV, preparada para instalação de subestação móvel, 2 
entradas de linha de 138 kV e espaço para uma terceira, 8 alimentadores, 2 cubículos para serviço 
auxiliar, 1 cubículos para bancos de capacitores, 1 cubículo de interligação e 1 bancos de 
capacitores de 6,0 MVAr. 

1.2 Seccionamento da LD 138 kV Taguatinga X Taguatinga Norte para atendimento a SE Jóquei 
Clube.” 

Soluções de Projeto: na elaboração do projeto será prevista área pública para implantação da 
Subestação Jóquei Clube, conforme locação indicada pela CEB, no trecho norte do 
parcelamento, próximo à via Estrutural. 

 

4.3 Companhia de saneamento ambiental de Brasília – CAESB 

Número do Processo: SEI nº 00111-00009409/2019-06 

Número do Documento: Relatório Técnico EPRC-20/005 

Data de emissão: 03 de abril de 2020; 

Informações Atualizadas:  

 Não há sistema de abastecimento implantado ou projetado para atendimento do 
empreendimento. No entanto, a área possui redes de distribuição e adutora nas 
proximidades. Será possível o atendimento do sistema existente. O ponto de derivação 
na rede para atendimento do empreendimento é indicado na Figura 5. A derivação será 
feita na subadutora SAT.TAG.011 (FF-1000).  
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Figura 5: Localização do ponto de derivação para rede de abastecimento de água do empreendimento. 
Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/005, 2020. 

 Deverá ser implantando um reservatório de aproximadamente 16.000 m³ (2 câmaras de 
8.000 m³ cada), para o qual deverá ser reservada uma área de cerca de 5 ha no ponto 
mais alto da poligonal do empreendimento, conforme ilustrado na Figura 7. O reservatório 
a ser implantado além de atender a demanda do empreendimento, por estar localizado 
em ponto estratégico poderá atender as regiões circunvizinhas conforme necessidades. 

 

Figura 6: Localização do reservatório e rede adutora de água para atendimento do empreendimento. 
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Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/005, 2020. 

 Há interferência da poligonal do projeto proposto com o sistema de abastecimento de 
água da localidade, conforme representado nas figuras 3 e 4 anexadas ao EPRC. 

 

Figura 7: Rede de abastecimento de água existente que interfere com a poligonal do empreendimento. 
Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/005, 2020. 
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Figura 8: Rede de água existente (PEAD-180) que interfere com a poligonal do empreendimento. 
Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/005, 2020. 

Os recobrimentos e faixas de servidão que debem ser mantidos para proteção das tubulações de 
água são apresentados na tabela reproduzida a seguir: 

 
Figura 9: Largura da faixa de servidão e Recobrimentos mínimos exigidos para redes de água. 

Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/005, 2020. 

 Redes de esgoto: Não há sistema de esgotamento sanitário implantado ou projetado para 
atendimento do empreendimento. No entanto, por estar inserida dentro da malha urbana, 
a área possui redes coletoras e interceptores nas proximidades. 

 Não há interferência da poligonal do projeto proposto com o sistema de esgotamento 

sanitário da localidade. 

 O sistema de esgotamento sanitário que atende a região do empreendimento é o da ETE 
Melchior. Atualmente, tanto a carga hidráulica quanto a carga orgânica desta unidade já 
ultrapassaram o limite operacional previsto em projeto. Entretanto, considerando que a 
ETE Melchior passará por melhorias e que a ocupação do empreendimento será gradual, 
será possível a sua interligação ao SES existente, com ponto viável no interceptor 
existente (PEAD-400) para interligação do sistema de esgotamento sanitário a ser 
implantado. Este sistema contempla a exportação dos esgotos coletados para a bacia do 
Rio Melchior, através de transposição de bacia. Assim, o esgoto sanitário dessa região 
será tratado juntamente com o de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, complexos 
urbanos cujo sistema de esgotamento se encontra em operação. 
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Figura 10: Ponto de interligação ao SES da CAESB, para atendimento do empreendimento. 

Fonte: Relatório Técnico EPRC-20/005, 2020. 

Em conclusão foi informado que: 

“verifica-se que o atendimento com sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
é tecnicamente viável, considerando que a ocupação do empreendimento será gradual, havendo 
assim, tempo hábil para a implantação das melhorias previstas para os referidos sistemas. 
Os projetos para atendimento com água e esgoto poderão ser desenvolvidos pela CAESB, porém 
só terão início após a apresentação do urbanismo aprovado”. 

 
Soluções de Projeto: 

No que diz respeito às interferências com redes existentes: Ambas as redes de abastecimento 
de água que interferem com a poligonal tem suas faixas de servidão inseridas na planta do projeto 
urbanístico e verifica-se que estão localizadas em áreas públicas não passíveis de edificação. 

Foi proposto um lote no extremo nordeste da área do projeto, que será destinado às 
infraestruturas de abastecimento de água requeridas pela CAESB. 

 

4.4 Serviço de limpeza urbana – SLU 

Número do Processo: 00111-00009409/2019-06 

Número do Documento: Ofício Nº 864/2020 - SLU/PRESI;  

Data de emissão: 04 de junho de 2020;  

Informações Atualizadas:  

O SLU realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais nas proximidades do projeto 
urbanístico para o Setor Habitacional Quaresmeira - SHQ, localizado na RA X – Guará. 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 encontra-se equipado e preparado para executar a coleta na área de ocupação 
prevista, desde que o volume dos resíduos categorizados como domiciliares esteja dentro do limite 
citado no parágrafo anterior” (120 litros por dia). 
“O gerador deverá providenciar por meios próprios os recipientes necessários para o 
acondicionamento dos resíduos sólidos gerados para a coleta, observando as características dos 
resíduos e seus quantitativos, quando o resíduo em questão se enquadrar na Classe II A, este 
poderá ser armazenado em contêineres e/ou tambores, e em tanques, desde que acondicionado 
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em sacos plásticos, de acordo com a ABNT NBR 11174:1990, a classificação dos sacos plásticos 
utilizados para o acondicionamento dos resíduos domiciliares deverá estar de acordo com a NBR 
9191:2008”. 

Soluções de Projeto: O sistema viário do parcelamento foi dimensionado com raios de giro e 
largura de pistas adequadas para a circulação dos caminhões de coleta de resíduos sólidos 
utilizados pelo SLU. Todos os lotes projetados terão acesso direto por via pública. 

 

4.5 Instituto Do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN  

Número do Processo: 01551.000076/2020-13 (IPHAN) 

Número do Documento: Ofício n° 281/2020/IPHAN-DF-IPHAN; Parecer Técnico n°67/2020 da 
Coordenação Técnica do IPHAN-DF 

Data de emissão: 29 de junho de 2020; 

Informações Atualizadas: Por meio do Parecer Técnico n°67/2020 da Coordenação Técnica do 
IPHAN-DF, o órgão informou desaprovação da proposta de intervenção e indicou que a 
continuidade da análise fosse desenvolvida pelo Grupo Técnico Executivo, derivado de acordo 
de Cooperação Técnica entre IPHAN DF, SEGETH/DF e Brasília Legal/ GDF, para gestão 
compartilhada do CUB. Quanto aos motivos para desaprovação da proposta, em nível de consulta 
prévia, o órgão informou: 

“Considera-se que a proposta agrega um incremento desproporcional na altura máxima para a área 
do Jóquei Clube e Quaresmeiras em relação ao que já havia sido estabelecido em diretrizes do GDF 
(26 m) e ao que poderia ser considerado inofensivo do ponto de vista patrimonial (21 m), destoando 
no contexto urbano e proporcionando um impacto negativo para a visibilidade e ambiência do 
Conjunto Urbanístico de Brasília. Dessa forma, solicitamos a revisão do projeto adequando a altura 
máxima proposta para a área, tendo como limite o proposto na Diretriz Urbanística 06/2017 e no 
PDL da área”. 

Soluções de Projeto: o projeto urbanístico do SH do Jóquei foi revisado de forma que as alturas 
máximas estão de acordo com as diretrizes urbanísticas emitidas pela SEDUH, consubstanciadas 
no ETU 01/2021. O Setor Quaresmeiras não está incluído no presente projeto de urbanismo. 

 

4.6 Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF  

Número do Processo: não consultado 
Número do Documento: 
Data de emissão: 
Informações Atualizadas: 
Soluções de Projeto: 

 

4.7 Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER-DF 

Número do Processo: 00111-00009409/2019-06 

Número do Documento: Ofício Nº 249/2020 - DER-DF/DG/CHGAB/NUADM 

Data de emissão: 22 de março de 2020; 

Informações Atualizadas: Conforme croquis encaminhado pelo órgão, verifica-se que a 
poligonal do empreendimento interfere com as faixas de domínio das rodovias EPCL, EPTG e 
EPVL. 
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Figura 11: Faixas de domínio de rodovias do SRDF com as quais a poligonal do projeto interfere. 
Fonte: Ofício Nº 249/2020 - DER-DF/DG/CHGAB/NUADM, 2020. 

Além disso, o DER-DF informou que: 

“ainda faltam as considerações relacionadas à Concorrência nº 002/2017, a DF-087 (EPVL) foi 
objeto da Implantação e Construção da Ciclovia e Restauração da Rodovia, estando os tramites 
disponíveis no processo SEI 0113-004511/2015, que deverão ser prestadas pelo Executor do 
Contrato da Concorrência nº 002/2017 - relacionada a Implantação e Construção da Ciclovia e 
Restauração da Rodovia DF-087 (EPVL), em razão da necessidade da apresentação do "as built" 
da obra e de responsabilidade do mesmo, conforme solicitado no Despacho - DER-DF/DG/SUOBRA 
(36894860). 
Também resta manifestação da SUTRAN/DER-DF, conforme solicitado no Despacho DER-
DF/DG/SUTEC (28327452) encaminhado para manifestação daquela Superintendência, quanto da 
necessidade da elaboração de estudos dos impactos associados à implantação do 
empreendimento em tela no sistema viário e adjacências, visando garantir a qualidade da 
circulação de pedestres, ciclistas, e demais usuários no local - ver Despacho DER-
DF/DG/SUTRAN/DITRA”. 
 

Soluções de Projeto: No projeto do parcelamento foram respeitadas todas as faixas de domínio 
informadas e suas correspondentes faixas non aedificandi, isto é, não foi prevista nenhuma 
ocupação nem via do sistema viário interno do parcelamento ao longo dessas áreas. O projeto 
prevê as ligações do sistema cicloviário proposto com as ciclovias existentes nas proximidades 
da poligonal de projeto. 

4.8 Agência de Desenvolvimento de Energia, Saneamento e Águas – ADASA    

Número do Processo: não consultada ainda 
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5 CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

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

A área de projeto NÃO está diretamente inserida em Área de Proteção Ambiental (APA). 
Porém, pode-se observar na figura abaixo que existem trechos da Área de Proteção Ambiental – APA do 
Planalto central que margeiam a Poligonal de Trabalho em suas diversas faces. 

A APA do Planalto Central é uma unidade de conservação da categoria de uso sustentável, de 
acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação – SNUC, Lei Federal no. 9.985, de 18 de 
julho de 2000. A referida APA abrange parte do DF e do Goiás e foi criada por meio do Decreto s/nº, de 
10 de janeiro de 2002.  

 

Figura 12: Poligonal da área de projeto inserida no zoneamento do plano de manejo da Área de Proteção 
Ambiental do Planalto Central. Fonte: Geoportal DF, 2019 (Editado).Poligonal da área de projeto inserida 

no zoneamento do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental do Planalto Central. Fonte: Geoportal DF, 
2019 (Editado). 

 

No zoneamento constante do Plano de Manejo da APA do Planalto Central as áreas situadas ao 
norte, oeste e sul da poligonal do Jóquei são classificadas como Zona Urbana – ZU e a área situada a 
leste é classificada com Zona de Preservação da Vida Silvestre – ZPVS, que é configurada pela Reserva 
Biológica do Guará. 

Com relação as Zonas Urbanas, o Plano de Manejo informa que os objetivos são “contribuir com 
a promoção do uso sustentável da cidade e com a melhoria da qualidade ambiental urbana”. 

Com relação a Zona de Preservação da Vida Silvestre, o Plano de Manejo informa que os 
objetivos são a “preservação dos recursos ecológicos, genéticos e da integridade dos ecossistemas”. A 
justificativa é “fortalecer a proteção das unidades de conservação e integrar as políticas preservacionistas 
de gestão do território”. A Reserva Biológica do Guará foi criada por meio do Descreto nº 11.262 de 16 
de setembro de 1988, com área de 194ha e integra o grupo de unidade de proteção integral. 

 

5.2 ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico 

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

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

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

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

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

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

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

Assim sendo, é notória a compatibilidade do parcelamento Jóquei com os objetivos dessa Zona, 
conforme ilustrado a seguir: 

 
Figura 13: localização da região do Empreendimento compatibilizado com a Zona Ecológica-Econômica de 

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



 
MDE-EP FOLHA 18/52 

 

Figura 14: Localização da Poligonal do Jóquei compatibilizado com a Zona Ecológica-Econômica de 
Dinamização Produtiva com Equidade – ZEEDPE. Fonte: ARIA 2021. 

 

Com relação a Subzona, a poligonal do parcelamento está situada na Subzona de Dinamização 
Produtiva com Equidade 3 – SZDPE 3.  

Dentre os objetivos da SZDPE 3, destacam-se: 

a) Conferir prioridade máxima ao monitoramento, controle e fiscalização com vistas ao combate 
aos parcelamentos irregulares do solo nas áreas de contribuição de reservatórios e Áreas de 
Proteção de Mananciais – APM; 

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

c) Observar, no estabelecimento de empreendimentos nesta subzona, a manutenção dos níveis 
de permeabilidade do solo, a compatibilização com os riscos ecológicos (...), a harmonização 
com os elementos da paisagem na qual se inserem e os serviços ecossistêmicos a eles 
associados, assegurando soluções à capacidade de suporte ecológica do território;  

d) Assegurar o estabelecimento de Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intraurbanas, com uso 
preferencial de espécies nativas do Cerrado para maximização da infiltração e recarga de 
águas pluviais e melhoria do microclima dos espaços; 

e) Garantir a implantação de Atividades Produtivas de Natureza N3, de modo a não 
sobrecarregar a área central de Brasília (Plano Piloto) e minimizar os fluxos de transporte. 
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Figura 15: Localização da região do Empreendimento compatibilizado  com a Subzona de Dinamização 

Produtiva com Equidade 3 – SZDPE 3. Fonte: ZEE - GDF 
 

 
Figura 16: Localização da Poligonal do Jóquei compatibilizado  com a Subzona de Dinamização Produtiva 

com Equidade 3 – SZDPE 3. Fonte: ARIA 2021 
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No que concerne ao Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero, o 
Empreendimento Jóquei está situado na classe de Risco 3 Médio, conforme pode ser visto na figura 
abaixo. 

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

O projeto encontra-se inserido nas áreas de recarga, no entanto, foi concebido de forma a 
permitir a máxima infiltração da água pluvial no solo, garantindo a recarga do aquífero. Isso se traduz em 
números: cerca de 32% da gleba do empreendimento será constituída por área permeável, configuradas 
na forma de ELUPs, áreas permeáveis nos lotes e soluções de drenagem sustentável, em consonância 
com as premissas estabelecida pelo ZEE-DF. 

 
Figura 17: Localização da região do Empreendimento compatibilizado com o Risco Ecológico de Perda de 

Área de Recarga de Aquífero. Fonte: ZEE - GDF 
 

A seguir (figura 18), ilustra-se, em detalhe, a compatibilização do Empreendimento com o Risco 
Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero. 
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Figura 18: Visualização, em detalhe, da Poligonal do Jóquei compatibilizado com o Risco Ecológico de 
Perda de Área de Recarga de Aquífero. Nota-se que o Empreendimento se encontra integralmente na 

classe Médio. Fonte: ARIA 2021 
 

Com relação ao Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo, o Empreendimento está situado, 
integralmente, na classe 4 de Risco Alto. Cabe destacar que grande parte do DF se situa nessa classe 
de Risco Alto, correspondendo a 58,8% do território. Vale esclarecer que as soluções urbanísticas aqui 
apresentadas e os programas de controle ambiental propostos nos Estudo Ambientais mitigam os 
impactos referentes à contaminação de subsolo por meio do planejamento adequado da ocupação do 
território, da implantação de uma infraestrutura urbana compatível com o parcelamento e de ações de 
acompanhamento sistemático e mitigação dos problemas referentes ao tema. 

A figura 19 ilustra a localização do Empreendimento em relação ao mapa de Risco Ecológico de 
Contaminação do Subsolo de todo o DF. 
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Figura 19 Localização da região do Empreendimento compatibilizado com o Risco Ecológico de 

Contaminação do Subsolo. Fonte: ZEE - GDF 

A seguir (figura 20), ilustra-se, em detalhe, a compatibilização da Poligonal do Jóquei com o 
Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo. 

 
Figura 20: Visualização, em detalhe, da Poligonal do Jóquei compatibilizado  com o Risco Ecológico de 
Contaminação do Subsolo. Nota-se que o Empreendimento se encontra integralmente na classe Alto de 

risco. Fonte: ARIA 2021 
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Já com relação ao Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão, o Jóquei está situado na classe 
de Risco 2, Baixo. Mesmo assim os estudos ambientais, desenvolvidos para a poligonal de projeto, 
propõem medidas que têm por objetivo minimizar processos erosivos no lugar e no seu entorno. 

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

Adicionalmente, vale ressaltar que cerca de 32% da gleba do empreendimento será constituída 
por área permeável/área verde, contribuindo para a manutenção de cobertura vegetal na área e 
contribuindo para a proteção do solo contra o surgimento dos processos erosivos. 

A figura 21 ilustra a localização do Empreendimento em relação ao mapa de Risco Ecológico de 
Perda de Solo por Erosão de todo o DF. 

 
Figura 21: Localização da região do Empreendimento compatibilizado com o Risco Ecológico de Perda de 

Solo por Erosão. Fonte: ZEE-GDF 

A seguir, ilustra-se em detalhe a compatibilização do Empreendimento do Jóquei com o Risco 
Ecológico de Perda de Solo por Erosão. 
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Figura 22: Visualização, em detalhe, da Poligonal do Jóquei compatibilizado com o Risco Ecológico de 
Perda de Solo por Erosão. Nota-se que o Empreendimento se encontra na classe Baixo de risco. Fonte: 

ARIA 2021 
 

Finalmente, com relação ao Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado 
Nativo, o Empreendimento Jóquei está situado na classe de Risco Alto.  

Deve-se considerar, porém, que a Poligonal de Projeto está inserida em uma área cuja vocação 
é de ocupação urbana, classificada no PDOT como Zona Urbana Consolidade e definida como uma área 
de oferta habitacional. Da mesma forma a área é classificada no ZEE como Subzona de Dinamização 
Produtiva com Equidade.  

Assim, o processo de transformação da área em um parcelamento urbano deve ser entendido 
como uma mudança que irá resultar em bons desempenhos quanto aos benefícios referentes ao meio 
ambiente urbano, atendendo ao que determina o arcabouço legal de planejamento e gestão do território 
vigente. 

Adicionalmente, vale ressaltar que cerca de 32% da gleba do empreendimento será constituída 
por área verde e por áreas permeáveis nos lotes, o que pode contribuir positivamente para a preservação 
da cobertura vegetal nativa. 

A figura 23 ilustra a localização do Empreendimento em relação ao mapa de Risco Ecológico de 
Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo. 
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Figura 23: Região da Poligonal do Projeto compatibilizado com Risco Ecológico de Perda de Áreas 

Remanescentes de Cerrado Nativo. Fonte: ZEE- GDF 
 

A seguir (figura 24), ilustra-se, em detalhe, a compatibilização do Empreendimento do Jóquei 
com o Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo. 

 
Figura 24: Visualização, em detalhe, da Poligonal do Empreendimento Jóquei compatibilizado com o Risco 

Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo. Nota-se que o Empreendimento se 
encontra na classe de Risco Alto. Fonte: ARIA 2021 
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5.3 Declividade 

A gleba está inserida em áreas com declividade média abaixo de 30%, conforme pode ser visto 
na figura 25 abaixo. A totalidade da Poligonal de projeto tem declividade inferior a 10%, com o ponto mais 
alto localizado no trecho nordeste e o ponto mais baixo localizado no trecho sudoeste da Gleba, conforme 
demonstra o mapa Hipsométrico também constante da figura abaixo.  

 

Figura 25: Mapa de Declividade e Hipsométrico da Gleba do Jóquei. Fonte: ARIA, 2021. 

  
Figura 26: Mapa dos lotes (e seus respectivos usos do solo) inseridos na declividade da gleba.  

Fonte: ARIA, 2021. 
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O levantamento topográfico demonstra que o ponto mais elevado da Gleba está situado na cota 
1.118 metros, localizado no limite nordeste da poligonal, junto da via Estrutural. Já o ponto mais baixo 
está situado na cota 1.095 metros, localizado no limite sudoeste da poligonal, junto da via EPTG. Resulta 
assim em declividade suave e contante na direção de nordeste para sudoeste.  

Na sua maior parte a declividade da Gleba segue em direção ao Córrego Vicente Pires, porém, 
vale alertar que, em um pequeno trecho do parcelamento, a declividade segue no sentido leste, em 
direção a área da Reserva Biológica do Guará, classificada pela APA do Planalto Central como uma Zona 
de Preservação da Vida Silvestre – ZPVS.  

Tais características do relevo da gleba denotam a necessidade planejar os projetos de 
infraestrutura urbana de modo a não impactar negativamente as áreas ambientalmente sensíveis situadas 
nas proximidades da Poligonal de Trabalho, em especial a Reseva Biológica do Guará. 

 

Figura 27 Altimetria da gleba. Fonte: MDT: Levantamento Topográfico da Gleba e ARIA, 2021.  

 

5.4 APP – Área de Proteção Permanente 

Na Poligonal de trabalho não há locais classificados como Áreas de Proteção Permanente, nem 
são registradas, também, a presença de canais naturais de drenagens intermitentes de escoamento 
superficial.  

 

6. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 

6.1 Plano Diretor de Ordenamento Territorial -  PDOT/2009 

A gleba em pauta está localizada na Unidade de Planejamento Territorial Central Adjacente 2, 
que engloba as Regiões Administrativas do Vicente Pires, SIA, Águas Claras, Guará, Arniqueira, Núcleo 
Bandeirantes e Riacho Fundo.  

No Zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal 
– PDOT (Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009), o trecho da Região Administrativa do Vicente 
Pires onde se encontra a poligonal do Empreendimento Jóquei se insere na Zona Urbana Consolidada 
(ZUC), conforme Mapa 1A – Zoneamento, transcrito na figura 28 abaixo. 

O art. 73° informa que a Zona Urbana Consolidada – ZUC  tem por objetivo desenvolver “as 
potencialidades dos núcleos urbanos, incrementando-se a dinâmica interna e melhorando-se sua 
integração com áreas vizinhas, respeitadas as seguintes diretrizes:  
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I. promover o uso diversificado, de forma a otimizar o transporte público e a oferta de empregos; 

II. otimizar a utilização da infraestrutura urbana e dos equipamentos públicos”. 

 

 

Figura 28 – Mapa de zoneamento do território do Distrito Federal. Fonte: PDOT/2012, Anexo I – Mapa 1A - 
Zoneamento do Distrito Federal, página 6. (editado). 

Segundo o Mapa 5 – Densidade Demográfica do PDOT, a poligonal de projeto do Jóquei está 
integralmente inserida em área de Média Densidade Demográfica, conforme pode ser visto na imagem 
transcrita na figura 29 abaixo. 

De acordo com o art. 39°, “considera-se como densidade demográfica ou populacional o valor 
resultante da divisão entre o número de habitantes e a área total das porções territoriais”. Para a área de 
trabalho a densidade é média, cujos valores de referência são de 50 (cinquenta) até 150 (cento e 
cinquenta) habitantes por hectare. 
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Figura 29 – Mapa de densidade demográfica do território do Distrito Federal.  Fonte: PDOT/2012, Anexo III – 

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

6.2 Estudo Territorial Urbanístico - ETU 01/2021 

Aplicam-se à área do projeto em comento as diretrizes constantes do Estudo Territorial 
Urbanístico - ETU 01/2021, aplicável ao Setor Habitacional Jóquei Clube, Setor Habitacional 
Quaresmeira, Setor de Transporte Rodoviário de Cargas, nas Regiões Administrativas de Vicente Pires - 
RA XXX, do Guará - RA X e do SIA - RA XXIX, aprovado pela portaria n°36 de 20 maio de 2021.  

O item 1.5 do Estudo Técnico informa que “O ETU não possui prazo de validade e pode ser 
revisto em decorrência de atualização de legislação ou de demais normativos que impliquem em alteração 
de poligonal ou por interesse público”.  

O planejamento contante do ETU abrange uma área de 424,33 hectares configurada no território 
pelas áreas do Setor Habitacional Jóquei Clube - SHJC (RA XXX – Vicente Pires), o Setor Habitacional 
Quaresmeira - SHQ (RA X – Guará) e o Setor de Transporte Rodoviário de Cargas - STRC (RA XXIX – 
SIA), conforme pode ser visto na figura 30 abaixo: 
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Figura 30 – Mapa de localização da poligonal do ETU 01/2021.  Fonte: ETU 01/2021, Anexo I,. página 16. 

O objetivo geral do Estudo Territorial Urbanístico é “estabelecer as condições para propiciar o 
desenvolvimento de novas áreas e das áreas integrantes das Estratégias de Regularização Fundiária e 
de oferta de Áreas Habitacionais, conforme o disposto no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
Distrito Federal – PDOT”.  

De acordo com o zoneamento definido no ETU-01/2021, a poligonal de planejamento está 
subdividida em 5 Zonas (de A até E), conforme apresentada na figura 31 abaixo. A Poligonal de Projeto 
da Gleba do Jóquei abrange especificamente as Zonas “A”, “B” e “D”. 
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Figura 31 – Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo do ETU 01/2021.  Fonte: ETU 
01/2021, Anexo II,. página 17. 

Com relação a Zona A, é informado no ETU que “corresponde a áreas de centralidade, detinadas 
a atividades diversificadas, que promovam a atratividade de grande número de pessoas e encontro social” 
e que para isso “são admitidos usos diversisifcados”, com a permissão de implantação de 
“empreendimentos considerados geradores de fluxo de pessoas e veículos”. Porém, “não são permitidos 
usos residencial unifamiliar e industrial de grande porte”. 

É indicado, também, na Zona A, a promoção da “diversidade urbanística, arquitetônica e 
paisagística, com tipologias verticalizadas e arquitetura de destaque para proporcionar qualidade visual 
da paisaem urbana”. Val alertar que nessa zona “não é permitido o recuo frontal de edificações em relação 
à via de acesso principal em pelo menos 50% da testada do lotes até 12 metros de altua cacultando-se a 
existência de galerias de acesso público no pavimento térreo”. 

Com relação a Zonas B, é informado que “corresponde a área central do Setor Habitacional 
Jóquei Clube e é destinada a oferta habitacional” e que, em função disso, “devem predominar os usos 
misto e residencial multifamiliar”, sendo permitido, também, os “usos institucional, comercial e de serviços 
e indistrial de pequeno porte, compatíveis com o uso residencial”. Porém, “não são permitidos 
empreendimentos geradores de poluição, principalmente, atmosférica e sonora”. 

É indicado, também, na Zona B, que devem ser criados “Espaços Livres de Uso Público – ELUP, 
áreas verdes e parques urbanos que devem acomodar diferentes usos e funções” e é indicado ainda “a 
criação de um parque urbano central no local onde se localizava a pista de corrida do antigo Jóquie Clube, 
além de outras áreas, preferencialmente localizadas na porção leste do SHJC, formando um parque 
linear, com o objetivo de promover uma transição entre as áreas habitacionais e o STRC”. É informado, 
ainda que “o projeto urbanístico da Zona B deve mesclar oferta de área residenciais para diferentes faixas 
de renda” da população. 

Com relação a Zona D é informado no ETU que “correponde a faixa paralela á EPVL e tem 
localização estratégica para comportar atividades econômicas de pequeno e médio porte” e que, em 
função disso, “são admitidos os usos misto, residencial, comercial, prestação de serviços, institucional ou 
comunitário e industrial” com “potencial para ser destinada a equipamentos públicos regionais”. Não são 
permitidos na Zona D, porém, “os usos residencial unifamiliar, residencial exclusivo e industrial de grande 
porte”. 
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Val alertar que nessa Zona D “não é permitido o recuo frontal de edificações em relação à via de 
acesso principal em pelo menos 50% da testada do lotes até 12 metros de altura, facultando-se a 
existência de galerias de acesso público no pavimento térreo” e que “não deve criar lote com área acima 
de 5.000m2, com exceção de equipamentos públicos e urbanos ou mediante justificativa técnica”. 

Os usos do solo permitidos nas Zonas A, B e D e os seus respectivos parâmetros urbanísticos 
estão discriminados no quadro constante do Anexo III do ETU, reproduzido na figura 32 abaixo. 
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Figura 32– Tabela de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo do ETU – 01/2021. Fonte: Anexo III do ETU 

01/2021, páginas 18 e 19 (Editado). 

O mapa constante da figura 33 apresenta o planejamento do sistema viário que estrutura a 
atividade de circulação de pessoas e bens na poligonal de abrangência do ETU-01/2021.  

O traçado viário apresentado no planejamento constante do ETU é “indicativo e não 
representando o dimensionamento real” e “pode ser ajustado no momento da elaboração do projeto 
urbanístico, desde que garantidas as conexões e a permeabilidade viária previstas neste ETU”. Da 
mesma forma “o traçado deve ser adequado às necessidades técnicas, tais como a implantação de um 
sistema de transporte coletivo e/ou a exigência de processo de licenciamento ambiental”.  

O sistema viário proposto no ETU 01/2021 “está estruturado com Vias de Atividades, Vias de 
Circulação, e Vias de Circulação de Vizinhança e deve considerar a compatibilização com projetos viários 
existentes na poligonal de projeto”. 

Com relação as Vias de Atividades, “integram o sistema viário estruturante, proporcionam alta 
acessibilidade e se caracterizam como áreas de confluência de pessoas, devendo privilegiar o transporte 
coletivo, o tráfego de pedestres e de ciclistas”.  

Para as Vias e Circulação o ETU propõem que “devem caracterizar-se pela diversidade de usos 
e atividades, ainda que em menor intensidade e de menor porte e abrangência que aqueles que devem 
caracterizar a Via de Atividades”. E proposto, também, que “nos lotes com acessos voltados para as Vias 
de Circulação em que ocorra o uso misto, o uso residencial não é permitido no pavimento voltado para o 
logradouro público no nível da circulação dos pedestres, resguardadas as situações em que isso já 
ocorra”. 

Com relação as Vias de Circulação de Vizinhança “integram o sistema viário complementar e 
visam distribuir os fluxos e proporcionar a acessibilidade e a conectividade interna de áreas 
predominantemente residenciais, caracterizando-se como vias de menor porte”. É determinado que “o 
projeto urbanístico deve prever a implantação das Vias de Circulação de Vizinhança, a fim de garantir 
quadras curtas e permeabilidade viária, contribuindo para a distribuição dos fluxos e alternativas de 
percursos”. 

Deve-se considerar que “as novas vias devem configurar uma malha viária com intersecções, no 
máximo, a cada 250 metros, salvo mediante justificativa técnica aprovada pelo órgão de Gestão de 
Desenvolvimento Urbano e Territorial do Distrito Federal”. 

Sobre as calçadas o ETU determina que “o projeto urbanístico deve prever a implantação de 
uma rede de calçadas seguras, confortáveis e agradáveis, a fim de incentivar a mobilidade ativa, 
principalmente no interior da ocupação urbana”. É proposto, também, que “as vias de pedestres devem 
ser conectadas as calçadas existentes, oferecendo um percurso pavimentado de pelo menos 3 metros 
de largura com tratamento paisagístico adequado e sombreamento” e que “o projeto urbanístico deve 
prever a implantação de medidas moderadoras de tráfego (trafficcalming), nas Vias de Atividades e de 
Circulação, a fim de contribuir para um sistema viário acessível, confortável e seguro para veículos 
motorizados, pedestres e ciclistas”. 
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Figura 33 – Sistema Viário e de Circulação proposto na região de abrangência do ETU-01/2021. Fonte: 

Anexo IV do ETU-01/2021, Página 20. 

 

Consta do ETU a população estimada para a Gleba que, conforme apresentado na figura 34, 
integra as áreas com Densidade Demográfica Média, cuja faixa de habitantes por hectare varia entre o 
limite mínimo de 50hab/ha e o limite máximo de 150hab/ha. 

Conforme o item 7.2 do ETU, o art. 39º do PDOT “admite que os projetos urbanísticos 
apresentem densidades variadas dentro de uma mesma porção territorial de densidade desde que 
tenham, como média, o valor de referência estipulado pelo PDOT e que sejam observadas as 
condicionantes ambientais”. Assim, “considerando que a Zona E (correspondente ao SRTC) é composta 
por lotes registrados, que foram considerados na LUOS, foi possível realizar um balanço de densidades 
na poligonal de estudo”.  

Foi mantida “a densidade mínima estabelecida pelo PDOT para o STRC” permitindo assim “que 
a diferença entre a população máxima e mínima para este setor seja somada à população máxima 
permitida pelo PDOT para o SHJC e o SHQ”. 
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Figura 34 – Mapa de Densidade Demográfica definida no PDOT e transcrita no ETU-01/2021. Fonte: Anexo V 
do ETU-01/2021, Páginas 20 e 21. 

Conforme pode ser observado na tabela contante da figura 35 abaixo “para o STRC é prevista a 
densidade mínima de 50 hab/ha, o que resulta em uma população mínima de 7.589 habitantes”. Já para 
“o Setor Habitacional Jóquei Clube e para o Setor Habitacional Quaresmeira, a densidade resultante do 
balanço de densidades é de 206 hab/ha, totalizando uma população máxima de 56.061 habitantes nos 
dois setores”. 

Dessa forma “o valor médio da densidade para a poligonal inteira permanece 150 hab./ha e a 
população total da poligonal é de 63.650 habitantes”. 

No caso específico da Gleba do Jóquei, cuja poligonal tem  área de 252,2336 hectares, a 
população prevista para a área é de, aproximadamente, 51.981 habitantes. 

 

Figura 35 – Tabela com balanço de densidade para o ETU-01/2021.  
Fonte: Anexo Vi do ETU-01/2021, Página 21. 
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Constam ainda, das Diretrizes Urbanísticas, os parâmetros referentes às áreas públicas, que 
abrangem os equipamentos públicos e os espaços livres de uso público.  

É estabelecido que “ pelo menos 15% da área parcelável deve ser constituída de EPC, ELUP e 
EPU, de uso e domínio público, e deverão ser integrados ao tecido urbano por meio de calçadas, vias, 
ciclovias e transportes coletivos, de forma a favorecer o acesso da população a estas áreas”. No caso 
específico dos ELUP, o percentual mínimo deve ser de 10% e para os EPC o percentual mínimo deve ser 
de 3,5%. 

Fica determinado que “os EPC e ELUP devem estar localizados em vias acessíveis próximos às 
rotas do transporte coletivo, além de serem integrados ao tecido urbano por meio da rede de calçadas e 
da rede cicloviária, de modo a favorecer a mobilidade ativa e garantir o franco acesso da população”. Não 
poderão constituir ELUP as nesgas de terra onde não se possa inscrever um círculo com raio mínimo de 
10 metros; 

O item 10 do ETU-01/2021 trata sobre as diretrizes de habitação e determina que “o projeto de 
urbanismo para a poligonal abrangida por estas diretrizes deve incluir a transferência de lotes urbanizados 
à CODHAB/DF - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, para a implantação de 
projetos de habitação de interesse social, com uso misto não obrigatório”. Fica estabelecido no item 10.2 
que “a soma da área de lotes urbanizados transferida à CODHAB/DF deve ser de pelo menos 109.047,00 
m², conforme a metodologia apresentada no Item 8 do Estudo Técnico 01/2021 
DIRUR/COPLAN/SUPLAN/SEDUH” e que “os lotes doados à CODHAB/DF devem estar dentro da Área 
de Oferta Habitacional A4, conforme disposto pelo PDOT”. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A proposta de parcelamento do empreendimento Jóquei está estruturada de forma a atender 
todos os parâmetros urbanísticos e ambientais elencados anteriormente. 

A localização da poligonal de trabalho do Jóquei, situada na lateral leste da Regio Administrativa 
do Vicente Pires, fazendo fronteira com as Vias EPTG, EPVL e Estrutural, possibilita à Gleba contribuir 
de maneira efetiva para a costura do tecido urbano e para a melhoria da qualidade do espaço no local, 
atendendo aos objetivos do planejamento da SEDUH.  

Assim, como pode ser observado no diagrama conceitual na figura 36 abaixo, as soluções 
adotadas no projeto têm por base uma concepção espacial mais ampla, que ultrapassa os limites da 
poligonal de trabalho e abrange a criação de conexões com o STRC, SIN e SIA a leste, com a Vila 
Estrutural e SCIA ao norte, com a Quaresmeira e Guará ao sul e com as demais áreas do Vicente Pires 
a oeste.  

Para tanto são propostos um eixo de circulação no sentido norte-sul, que conecta diretamente 
as vias EPTG e Estrutural (e as áreas lindeiras a essas duas vias) e mais dois eixos de circulação no 
sentido leste- oeste, de modo a interligar o interior da poligonal de trabalho com as áreas do STRC, SIN, 
SIA e Vicente Pires. 

A proposta do Sistema Viário para a área de trabalho será descrita de forma mais detalhada no 
item 7.7, mais adiante no presente MDE. 
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Figura 36 –Diagrama conceitual das conexões viárias externas e internas proposta no parcelamento da 
Gleba do Jóquei . Fonte: ARIA 2021 

Para definição da hierarquia viária e dos usos e ocupaçãos do solo no projeto foram 
considerados, também, os sistema de transporte coletivo já implantados e planejados na região, em 
especial o sistema BRT parcialmente implantado na EPTG, o Metrô que, mesmo implantado a 2,5km ao 
sul da poligonal, poderá ser integrado à Gleba no futuro, por meio do futuro Trem Metropolitano 
planejado pelo GDF. 

A conexão direta entre o sistema de BRT e o futuro Trêm Metropolitano na extremidade sudeste 
da poligonal, junto da via EPTG, configura nesse local um potencial elevado de atração de pessoas e, 
como tal, possibilita a destinação de áreas para atividades mistas/comerciais de médio e grande porte 
que demandam lotes de grande dimensões. Ver figura 37 abaixo. 

Vale destacar que o eixo de circulação no sentido norte-sul, que conecta diretamente as vias 
EPTG e Estrutural, tem dimensionamento que permite a implantação futura, caso seja planejado pelo 
GDF, de um sistema de VLT - Veículo Leve sobre Trilho em seu canteiro central ao longo de todo o 
trecho. 

Os sistemas de mobilidade considerados na definição das soluções espaciais presentes no 
Projeto Urbanístico trazem flexibilidade para o Setor Habitacional Jóquei Clube quanto as alternativas 
de deslocamento de pessoas e bens e estão condizentes com as diretrizes do Urbanísmo Sustentável. 

A proposta de Usos e Ocupação dos lotes planejados para a área de trabalho será descrita de 
forma mais detalhada nos itens 7.1 e 8 desse MDE. 

 

Figura 37 –Diagrama dos sistemas de transporte coletivo implantados e planejados na região da Gleba do 
Jóquei. Fonte: ARIA 2021 
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As vias EPTG e Estrutural fazem parte das pricipais vias de circulação de pessoas em todo o DF 
e conectam a poligonal de trabalho com as demais Regiões Administrativas. A proposição da via central 
conectando a EPTG e Estrututural possibilita configurar locais de centralidade ao longo da referida via.  

Nos pontos de conexão entre a via central e as vias EPTG e Estrutural são criadas centralidades 
de influência regional (denominadas de centralidades urbanas), por meio de usos que possibilitam a 
implantação de atividades comerciais e/ou mistas (com residência) de maior porte, conforme pode ser 
visto na figura 38 abaixo. 

Ao longo da via central são propostas três centralidades de influência local, com usos que 
possibilitam o funcionamento das atividades mistas/residenciais e comerciais e fachadas ativas nas 
edificações cujo objetivo é complementar as atividades residenciais que serão implantadas nas demais 
áreas do empreendimento. 

Tais soluções contribuem de forma efetiva para que o Projeto do Jóquei atenda diretamente aos 
princípios de cidade compacta e de coesão social, condizentes com as diretrizes do Urbanísmo 
Sustentável. 

Como já relatado, a proposta de Usos e Ocupação dos lotes planejados para a área de trabalho 
será descrita de forma mais detalhada nos itens 7.1 e 8 desse MDE. 

 

Figura 38 –Diagrama das centralidade propostas no planejamento da Gleba do Jóquei. Fonte: ARIA 2021 

 

É proposto um sistema de áreas verdes configurados no parcelamento, principalmente, por meio 
do Parque Urbano e do Parque linear situados no trecho central e na lateral leste da poligonal, que são 
somados às áreas de praças situadas nos trechos de maior centralidade urbana. As referidas áreas 
verdes são interligadas por meio de faixas verdes que serão implantadas ao longo das principas vias.  

Conforme pode ser observado na figura 39, as faixas verdes situadas no sentido leste-oeste da 
poligonal possibilitam a conexão da Rebio do Guará com áreas situadas próximas ao Córrego Vicente 
Pires. Já as faixas verdes situadas ao longo da via central que liga a EPTG à via Estrutural possibilita 
configuração de um Boulevard Verde cujo objetivo é conectar diretamente as duas praças principais ao 
parque urbano. 
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Figura 39 – Diagrama dos sistemas de áreas verdes propostos no planejamento da Gleba do Jóquei . 
Fonte: ARIA 2021 

 

7.1 USOS E ATIVIDADES 

A concepção dos usos e ocupações dos lotes propostos no parcelamento da Gleba do Jóquei 
está diretamente vinculada à hierarquia viária, que será descrita mais adiante. Como já relatado, o 
projeto em tela foi concebido tendo por base o planejamento constante das diretrizes urbanísticas 
definidas no ETU – 01/2021, que possibilita a diversidade de usos do solo na área. O foco central é 
facilitar as condições de acesso e mobilidade entre as atividades urbanas, melhorar as relações de 
custo/benefício dos investimentos em infraestrutura urbana, promover atividades que gerem emprego e 
renda na própria Região Administrativa do Vicente Pires e, também, atender as demandas por oferta 
habitacional abrangendo as diversas faixas de renda da população do DF. 

O parcelamento da Gleba é proposto tendo por princípio básico a diversidade de atividades 
urbanas, por meio da criação de lotes com atividades residencial, comercial, institucional e de 
equipamentos públicos convivendo nos mesmos lugares, evitando assim a setorização. Os lotes criados 
têm usos CSII-3, CSIIR-2, CSIIR 1 NO, CSIIR 2 NO, INST e Inst EP, conforme pode ser observado na 
figura 40 abaixo. Tal solução espacial contribui positivamente para a autonomia da Região 
Administrativa do Vicente Pires, em especial para  autonomia da Gleba do Jóquei e demais setores 
vizinhos, reduzindo a dependência em relação ao Plano Piloto e a outras Regiões Administrativas. 

Na margem norte da rodovia EPTG (que corresponde à extremidade sul da poligonal de projeto) 
são propostos três lotes de grande dimensões com uso CSII-3 cujo objetivo é possibilitar a implantação 
de empreendimentos de grande porte de forma a aproveitar o potencial de centralidade existente no 
trecho. A proposta atende diretamente ao que determina o ETU-01/2021 nas diretrizes para a Zona A, 
especialmente os itens 4.2, 4.2.2, 4.2.5 e 4.2.6. O tamanho dos lotes se justifica em função da 
importância do local no contexto urbano, consolidando o lugar como um polo regional de atração de 
pessoas e de geração de emprego e renda e, também, como um local simbolicamente marcante no 
empreendimento. 

De forma similar, na margem sul da rodovia Estrutural (que corresponde à extremidade norte da 
poligonal de projeto) são propostos cinco lotes, sendo um deles de grande dimensões, também com uso 
CSII-3 cujo objetivo é possibilitar a implantação de empreendimentos que aproveitem o potencial de 
centralidade existente no trecho. A proposta, também, atende diretamente ao que determina o ETU-
01/2021 nas diretrizes para a Zona A (itens 4.2, 4.2.2, 4.2.5 e 4.2.6, como já relatado) e tem por foco 
consolidar o lugar como um polo de atração de pessoas e de geração de emprego e renda. 

Na margem leste da rodovia EPVL (lateral oeste da poligonal), que foi definida no ETU-01/2021 
como uma via de atividades, são propostos lotes cujos usos são, majoritariamente, CSIIR-2 NO, com 
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dimensões variadas, de modo a possibilitar a implantação de atividades comerciais e residenciais nas 
mesmas edificações. São propostos, também, lotes para os usos Institucional e Instituciona-Público. 
Nos dois casos o objetivo é complementar as atividades já presentes nas demais áreas da Região 
Administrativa do Vicente Pires, cujos usos são quase que exclusivamente residenciais unifamiliares. A 
proposta atende ao planejamento para a Zona D constante do ETU-01/2021, especialmente os itens 
4.5, 4.5.1, 4.5.4 e 4.5.6. 

Na Zona B, ao longo dos principais eixos de conexão do traçado viário interno da poligonal 
(definidos no ETU-01/2021 como vias de circulação), os lotes propostos têm o uso CSIIR-2. O objetivo 
é possibilitar a implantação de empreendimentos com atividades residenciais multifamiliares associados 
a outras atividades complementares, especialmente as atividades comerciais e serviços mais intensas, 
configurando as centralidades locais na poligonal do Jóquei.  

Nas demais vias do projeto (também situadas na Zona B) os lotes propostos têm uso CSIIR-1 
NO, que possibilitam a implantação de empreendimentos com atividades principalmente residenciais 
multifamiliares associados a outras atividades complementares. As atividades comerciais e serviços 
situadas nesse trecho da trama urbana são de menor porte, trazendo um aspecto “mais local” para o 
lugar. 

O tamanho dos lotes é variado em toda a Zona B com o objetivo de promover a diversidade de 
tipologias e áreas edificadas dos empreendimentos. Tal solução pode contribuir para o atendimento às 
demandas por oferta habitacional abrangendo as diversas faixas de renda da população do DF 

As propostas de uso e variedade dos tamanhos dos lotes criados na Zona B atendem 
diretamente ao que determina o ETU-01/2021, especialmente os itens 4.3.2, 4.3.7, e 4.3.8.  

 
Figura 40 – Proposta do uso do solo dos lotes para a Poligonal de Projeto. Fonte: ARIA 2021 

 

O parcelamento da Gleba é composto por: 

 10 lotes de uso CSII-3 com áreas variando de 3.628,146m2 e 34.529,157m2 

 22 lotes de uso CSIIR-2 NO com áreas variando de 1.638,980m2 e 5.665,296m2; 

 150 lotes de uso CSIIR-1 NO com áreas variando de 2.500,000m2 e 5.000,000m2; 

 81 lotes de uso CSIIR-2 com áreas variando de 2.109,999m2 e 5.000,000m2; 

 01 lote de uso INST com área de 11.719,188m2. 
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Tem, também, 07 lotes destinados ao uso Inst-EP (Equipamento Público) com áreas variando 
de 5.962,136m2 e 25.957,717m2. 

A classificação dos usos foi definida de acordo com a tabela padrão para classificação de usos e 
atividades para o Distrito Federal, aprovada pelo Decreto no 37.966/2017. 

Vale ressaltar que, em atendimento ao que determina o ETU-01/2021, em seu item 10, que trata 
sobre as diretrizes de habitação, o parcelamento proposto no presente projeto de urbanismo prevê a 
transferência de lotes urbanizados à CODHAB/DF - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 
Distrito Federal, para a implantação de projetos de habitação de interesse social, com uso misto não 
obrigatório. O somatório das áreas dos lotes a serem transferidos à CODHAB/DF somam, no mínimo, 
10,9 hectares e estão inseridos na área de oferta habitacional estabelecido no PDOT no Setor. 

 

7.2 ENDEREÇAMENTO 

O sistema de endereçamento do parcelamento da Gleba Jóquei adota a solução que determina 
um nome para cada via de circulação e um número para cada lote situado às margens das referidas 
vias e está representado no Projeto de Urbanismo – URB. No desenvolvimento do Projeto Executivo de 
Urbanismo o referido endereçamento constará do Quadro Demonstrativo de Unidades Imobiliárias – 
QDUI (a ser apresentado como ANEXO I) 

O eixo de circulação central no sentido norte-sul do parcelamento recebe o nome de Avenida 
Jóquei Clube, desde o trecho conectado à EPTG até o trecho conectado à via Estrutural, passando pelo 
parque central. Todas as demais ruas e avenidas do empreendimento recebem nomes de raças de 
cavalo, conforme pode ser observado na figura 41 abaixo. 

Os nomes selecionados para as vias têm relação direta com o fato da gleba ser conhecida pela 
população como a área onde funcionava o Jóquei Clube de Brasila contribuindo para uma maior 
identidade do lugar. 

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

No caso das ruas situadas no sentido norte-sul, a numeração do lotes começa, sempre, a partir 
da via EPTG (situada na extremidade sul da poligonal) em direção a via Estrutural (situada na 
extremidade norte da poligonal). Já no caso das vias implantadas no sentido leste-oeste, a numeração 
dos lotes começa a partir da via EPVL (situada na extremidade oeste da poligonal) em direção a via que 
separa a poligonal de trabalho do STRC e SIN (situada na extremidade leste da poligonal).  

 

Figura 41 – Proposta do sistema endereçamento . Fonte: ARIA 2021 
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7.3. QUADRO SÍNTESE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E DE ÁREAS PÚBLICAS:  

Tabela 1. Quadro de áreas do parcelamento da Gleba Jóquei Clube 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas da Gleba Jóquei Clube 

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

Áreas Passíveis de Parcelamento 2.141.354,162 100,00% 

1. Unidade imobiliárias 

a. CSII 3 10 144.314,167 6,74% 

b. CSIIR 2 NO 22 74.842,671 3,50% 

c. CSIIR 1 NO 150 557.744,803 26,05% 

d. CSIIR 2 81 340.361,085 15,89% 

e. Inst 1 11.719,188 0,55% 

f. Inst EP 7 95.223,729 4,45% 

TOTAL 271 1.224.205,643 57,17% 

2. Espaços Livres de Uso Público - ELUP 258.179,599 12,06% 

3. Sistemas de Circulação 656.156,277 30,64% 

4. Áreas Verdes (áreas remanescentes) 2.812,643 0,13% 

Total  917.148,519 42,83% 

Área Pública (1): 1g +2 353.403,328 16,50% 

Área Pública (1): 1g+2+3+4 1.012.372,248 47,28% 

 

7.4 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  e ELUP 

Como já relatado, o ETU-01/2021 estabelece em seu item 8.2 que o percentual de áreas públicas 
destinadas aos espaços livres de uso público – ELUP e equipamentos públicos – EPC e EPU deve 
somar, no mínimo, 15% da área passível de parcelamento da gleba. De forma mais específica é 
informado que “o percentual mínimo de áreas destinadas aos ELUP deve ser de 10% da área 

parcelável” e “o percentual de EPC a serem criados no parcelamento de 3,5% da área parcelável. 

No Empreendimento da Gleba Jóquei são destinadas 10 áreas para os Espaços Livres de Uso 
Público – ELUP.  

A principal área está localizada no trecho central da poligonal e configura um Parque Urbano de 
aproximadamente 10,8 hectares exatamente no lugar que foi originalmente destinado ao Jóquei Clube. 
Representa um elemento simbólico na trama urbana do parcelamento e trás forte identidade para o 
empreendimento como um todo. Tal proposta atende o item 8.9 do ETU-01/2021. 

Na extremidade leste da poligonal é criado um parque linear que percorre todo o trecho de norte 
a sul. A área do parque linear soma também, aproximadamente, 10,8 hectares e tem por objetivo tanto 
atender a população em suas atividade de lazer e convívio quanto servir como uma barreira de 
vegetação em relação ao STRC e SIN. Possibilita, também, ajudar nas soluções de drenagem pluvial 

ÁREAS CONSIDERADAS Área (m2) Percentuais (%) 

i. Área Total da Poligonal de Projeto 2.523.336,531 100,00% 

ii. Área Não Passível de Parcelamento 381.982,369 15,14% 

a. Faixa de Domínio das Rodovias 316.015,559 12,52% 

b. Faixa Não Edificável 65.966,810 2,61% 

iii. Área Passível de parcelamento: i - (ii a + ii b) 2.141.354,162 84,86% 
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sustentável do empreendimento, contribuindo para proteger a REBIO do Guará de possíveis impactos 
provocados pelo parcelamento da Gleba do Jóquei. 

Nas áreas próximas das conexões da via central (no sentido norte-sul) com as vias EPTG e 
Estrutural são propostas praças de bairro cujas áreas são, respectivamente, de 1,48ha e 1,63ha. O 
objetivo é contribuir para facilitar o acesso das pessoas aos ELUPs por meio de espaços situados a uma 
distância de, no máximo, 400m dos principais locais de moradia da população. 

Ao todo os ELUPs perfazem, aproximadamente 25,8179 hectares e correspondem a 12,06% da 
área parcelável. Proporcionalmente, a maior concentração de áreas públicas na forma de ELUP se 
justifica em função da preservação da maior quantidade possível de área com cobertura vegetal na 
poligonal. Tal solução atende ao item 8.2.1 do ETU-01/2021 

São destinados 07 lotes para o uso Inst-EP, para as atividades de Equipamentos Públicos 
Comunitários – EPC, localizados às margens da principais vias de circulação de pessoas na poligonal. 
A distribuição dos EPCs na trama urbana teve por objetivo, de um lado, facilitar o acesso das pessoas 
aos equipamentos e, de outro lado, atender as demandas existentes para a população presente e futura 
na área. 

Nas proximidades das vias EPVL e Estrutural são propostos lotes para EP (4 ao todo, sendo 2 
próximos de cada via) cujo objetivo é atender, também, as demandas por áreas públicas das áreas já 
urbanizadas das Regiões Administrativas do Vicente Pires e SCIA.  

Ao lado do Parque Central é proposto um lote para EP no local onde está edificada a antiga sede 
do Jóquei Clube. O objetivo é contribuir para a recuperação e valorização da edificação trazendo ainda 
mais identidade simbólica para a local. 

Na lateral leste da poligonal são propostos mais 2 lotes para EP com o objetivo de facilitar o 
acesso às pessoas que vão morar no trecho. 

A soma dos lotes destinados aos Equipamentos Públicos Comunitários perfaz, 
aproximadamente, 9,5223 hectares e corresponde a 4,45% da área parcelável, atendendo ao que 
determina o item 8.2.2 do ETU-01/2021 

Assim o somatório total das áreas públicas (ELUP + EPC) para a Gleba do empreendimento 
Jóquei somam 35,3403 hectares, correspondendo a 16,50% da área parcelável, atendendo assim ao 
que determina o item 8.2 do ETU-01/2021 e a legislação urbanística vigente, em especial o estabelecido 
e regulado pela LC n° 803/2009 (PDOT- DF), com as alterações introduzidas pela LC 854/2012. 
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Figura 42 – Áreas Públicas no Parcelamento  . Fonte: ARIA 2021 

7.5 DENSIDADE 

Foi considerado, para o cálculo da densidade, a média de 3.26 moradores por unidade domiciliar, 
de acordo com os dados da PDAD/CODEPLAN 2018 fornecidos para o DF, apresentado no site 
“http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Destaques_PDAD_revisado.pdf”. 

Como já relatado, o item 7.2.4 do ETU-01/2021 estabelece que “para o Setor Habitacional Jóquei 
Clube e para o Setor Habitacional Quaresmeira, a densidade resultante do balanço de densidades é de 
206 hab./ha, totalizando uma população máxima de 56.061 habitantes nos dois setores”.  

No caso específico da poligonal da Gleba do Jóquei, tendo em vista a sua área total de 252,3336 
hectares e a referida Densidade Demográfica de 206 habitantes por hectares, tem-se o número de 
domicílios de 15.945 unidades e a população residente de 51.981 habitantes, calculada conforme tabela 
a seguir.  

Assim a densidade calculada atende ao que determina ao que determina o item 7 do ETU-
01/2021 e a legislação urbanística vigente, em especial o estabelecido e regulado pelo artigo 39º LC n° 
803/2009 (PDOT- DF), com as alterações introduzidas pela LC 854/2012.o PDOT.  

Tabela 3: Cálculo de Densidade 

USO NO DE 
LOTES 

NO. DE 
DOMICÍLIOS 

POPULAÇÃO 

CSIIR 2 + CSIIR 1 NO + CSIIR 2 NO 253 15.945 51.981 

População =  15.945 domicílios x 3,26 hab 
Densidade = 51.981 hab / 252,3336 ha = 206 hab/ha 

A população flutuante prevista na poligonal é de, aproximadamente, 20.000 pessoas. 
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7.6 PERMEABILIDADE 

  Tabela 4. Quadro de permeabilidade do parcelamento da Poligonal do Jóquei 

ÁREAS PERMEÁVEIS CONSIDERADAS Área (m2) 
% de área 
Permeável 

Área 
Permeável 

Percentuais (%) 

i. Área Total da Poligonal de Projeto 2.523.336,531   100,00% 

a. Áreas permeáveis nas vias 484.715,450 100% 484.715,450 19,21% 

b. Inst-EP 95.223,729 15% 14.283,559 0,57% 

c. ELUP 258.179,599 70% 180.725,719 7,16% 

d. Outras Áreas Verdes 2.812,643 100% 2.812,643 0,11% 

f. Área Permeável Lotes 1.128.981,914 12,52% 141.371,391 5,60% 

iii. Área Permeável do Parcelamento   823.908,763 32.65% 
(*) Para esta definição, considerar no cálculo de permeabilidade dos lotes, o somatório mínimo: % permeabilidade + %ocupação + 10% (ex.:calçadas do 

entorno da edificação e acessos, etc.) = 100% 

 

7.7 SISTEMA VIÁRIO 

O sistema viário concebido tem por base: a) a proposta constante do Estudo Territorial 
Urbanístico ETU-01/2021; b) a Nota Técnica n°02/2015 DAUeb/SUAT – Diretrizes para o Sistema Viário 
– Novos Parcelamentos, de 01 de outubro de 2015, que trata sobre a “classificação das vias de acordo 
com o contexto urbano e definição de diretrizes gerais para planejamento do sistema viário em novos 
projetos de parcelamento do solo para fins urbanos”. O objetivo central é facilitar as condições de acesso, 
de mobilidade urbana, e de infraestrutura de transporte coletivo na região como um todo. 

Como já relatado, a concepção geral do sistema viário, na poligonal da Gleba Jóquei, tem como 
elementos principais as Vias de Circulação configuradas pelo eixo norte-sul, denominada de Avenida 
Jóquei Clube, e pelos eixos leste-oeste denominadas de Avenida Campolina e Avenida Campeiro, visto 
que são essas as vias que possibilitam a conexão das áreas parceladas com as rodovias EPTG, Estrutural 
e EPVL. No item 5.6.2 do ETU é definido que o “as Vias de Circulação integram o sistema viário 
estruturante, visam à articulação intraurbana, e devem conferir continuidade e conectividade à Via de 
Atividades, além de articular internamente a ocupação e distribuir os fluxos” 

Vale esclarecer que no ETU-01/2021 somente os eixos leste-oeste constam como Vias de 
Circulação. Na proposta de parcelamento, porém, é proposta a implantação do eixo norte-sul (Avenida 
Jóquei Clube) que assume o papel de principal via de estruturação do sistema viário no empreendimento. 
Essa importância decorre do fato de ser essa a única via que possibilita conectar diretamente o interior 
da área do Jóquei com as rodovias EPTG e Estrutural e, assim, ser a rota de deslocamento mais acessível 
entre as vias internas do parcelamento e as referidas rodovias. É importante considerar que no item 5.1.2 
do ETU é informado que “o traçado do sistema viário principal pode ser ajustado no momento da 
elaboração do projeto urbanístico, desde que garantidas as conexões e a permeabilidade viária (...).”. 
Assim, a proposição da Avenida Jóquei Clube atende ao planejamento da SEDUH para a poligonal do 
ETU. 

As duas Vias de Circulação já previstas no Anexo IV do ETU-01/2021 (denominadas no projeto 
de Avenida Campolina e Avenida Campeiro) assumem, também, os papeis de vias classificadas 
hierarquicamente como importantes no sistema. São através dos dois eixos leste-oeste que a Gleba do 
Jóquei se conecta diretamente às demais áreas ocupadas do Vicente Pires e aos Setores de Transportes 
e Cargas e de Inflamáveis.. 

Vale destacar a importância das vias que margeiam os limites da Poligonal de Trabalho e são 
paralelas a EPVL, Avenida Mangalarga ao oeste, e a via Estrutural, Avenida Pampa ao norte. Essas 
avenidas fazem o papel de “vias marginais” as referidas rodovias, e são, também, classificadas 
hierarquicamente como Vias de Circulação. Suas configurações priorizam, porém, o fluxo de pessoas e 
ciclistas, visto que o maior fluxo de veículos ocorre nas referidas rodovias. Ou seja, o fluxo de veículos 
nas “vias marginais” funciona com um intermediário entre a rodovia principal (EPVL e Estrutural) e as vias 
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internas do parcelamento. Dessa forma, o desenho das “vias marginais”, mesmo sendo classificadas 
como Vias de Circulação, ocorre com apenas 2 faixas destinadas aos veículos motorizados, sendo uma 
em cada sentido de deslocamento.  

No caso específico da EPVL, vale lembrar que é classificada no ETU-01/2021 como uma Via de 
Atividades e que no seu item 5.6.1. é informado que “As Vias de Atividades integram o sistema viário 
estruturante, proporcionam alta acessibilidade e se caracterizam como áreas de confluência de pessoas, 
devendo privilegiar o transporte coletivo, o tráfego de pedestres e de ciclistas”. Ou seja a via marginal à 
EPVL tem por função principal dar acesso as atividades que serão implantas ao no trecho e assim assume 
um papel de Via de Circulação de uma área urbana. 

Com relação a via que acessa o STRC, situada na lateral leste da poligonal da Gleba do Jóquei, 
é classificada no ETU como uma Via de Atividades. A via proposta paralela a essa, e que dá acesso aos 
lotes no trecho, funciona como uma “via marginal”, tendo assim uma configuração que prioriza os 
pedestres e ciclistas. Assim, da mesma forma, o desenho dessa “vias marginais” ocorre com apenas 2 
faixas destinadas aos veículos motorizados sendo uma em cada sentido de deslocamento. 

As demais vias do sistema são classificadas como Vias de Circulação de Vizinhança e 
configuram uma malha ortogonal com eixos distanciados entre si a, no máximo, 250 metros, contribuindo 
para a distribuição dos fluxos e alternativas de percursos. Tal solução atende aos itens 5.6.3.1 e 5.7 do 
ETU. 

Todas as vias do sistema são dimensionadas considerando o fluxo de pessoas, ciclistas, veículos 
e transportes coletivos na Gleba do Jóquei e são configuradas por calçadas, ciclovias e estacionamentos 
(ao longo da via) em cada uma delas. 

 

 
Figura 43 – Hierarquia do sistema viário proposto para a região / área de trabalho. Fonte: ARIA, 2021 

Os perfis das vias propostas no parcelamento apresentam as configurações descritas abaixo. 

Nas Via de Circulação configuradas pelas Avenidas Jóquei Clube e Campolina, os Perfis são 
marcados por pista dupla de 7 metros cada, com duas faixas de rolamento de veículos de cada lado, com 
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canteiro central de 13 metros , calçada para pedestres dos dois lados da via, com 4 metros cada, ciclovia 
dos dois lados da via, com 3 metros cada, e mais faixa de estacionamento e/ou faixa verde com 7 metros 
de cada lado, conforme demonstra a figura 44 abaixo. As dimensões desse trecho da Via de Circulação 
perfazem 55 metros de largura no total. A ampla largura das vias ocorre em função de serem classificadas 
como integrantes do grupo das vias mais importantes do sistema interno da poligonal, e, 
consequentemente, com os mais elevados fluxos de veículos e pessoas. 

 

Figura 44 – Perfil das Vias de Circulação denominadas Avenida Jóquei Clube e Avenida Campolina nos 
trechos com faixa de estacionamento e nos trechos sem estacionamento. Fonte: ARIA, 2021 

A Via de Circulação configurada pela Avenida Campeiro, é marcada por pista dupla de 7 metros 
cada, com duas faixas de rolamento de veículos de cada lado, com canteiro central de 10 metros , calçada 
para pedestres dos dois lados da via, com 4 metros cada, ciclovia dos dois lados da via, com 3 metros 
cada, e mais faixa de estacionamento e/ou faixa verde com 7 metros de cada lado, conforme demonstra 
a figura 45 abaixo. As dimensões desse trecho da Via de Circulação perfazem 52 metros de largura no 
total. Da mesma forma, a ampla largura da via ocorre em função de ser classificada como integrante do 
grupo das vias mais importantes do sistema interno da poligonal, e, consequentemente, com os mais 
elevados fluxos de veículos e pessoas. 
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Figura 45 – Perfil da Via de Circulação denominada Avenida Campeiro. Fonte: ARIA, 2021 

Nas Vias de Circulação configuradas pela Avenidas MangaLarga e Pampa, os Perfis são 
marcados por uma pista de circulação com 7m , sendo 1 faixa de circulação de veículos em cada sentido. 
Na lateral da via situada próximo das edificações tem uma calçada com 4 metros , ciclovia com 3 metros 
e mais uma faixa verde e/ou de estacionamento de 7 metros. Na lateral oposta tem uma faixa de 
vegetação de 1,6 metros e mais uma calçada de 3,4 metros, conforme demonstra a figura 46 abaixo. As 
dimensões desse trecho da Via de Circulação perfazem 26 metros de largura no total. 

 

Figura 46 – Perfil das Vias de Circulação denominadas Avenida Manga Larga e Pampa. Fonte: ARIA, 2021 

 

Nas demais Vias de Crculação de Vizinhança que configuram a malha interna do parcelamento 
é proposta calha viária de 7 metros, com 1 faixa de circulação de veículos em cada sentido, conforme 
demonstra a figura 47 abaixo. Nas laterais norte ou oeste das vias são propostas calçada de 3,4 metros, 
faixa para vegetação de 1,6 metro e, também, faixa de estacionamento e/ou faixa verde de 5 metros. Já 
nas laterais sul e leste das vias são propostas calçada de 3,4 metros, faixa para vegetação de 1,6 metro, 
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ciclovia de 2,5 metros (bidirecional) e, também, faixa de estacionamento e/ou faixa verde de 2,5 metros. 
A distribuição assimétrica dos espaços nas laterais da via ocorre em função das soluções bioclimáticas 
de sombreamento das calçadas e ciclovias de modo a proteger os pedestres e os ciclistas nas horas mais 
quentes do dia (o sol da tarde vem do oeste) e na maior parte do ano (o sol permence 9 meses por ano 
ao norte em relação ao DF). As dimensões desse trecho da Via de Circulação de Vizinhança perfazem 
27 metros de largura no total. 

 

Figura 47: Perfil das Vias de Circulação de Vizinhança configuradas pelas ruas “internas” do 
parcelamento. Fonte: ARIA, 2021. 

O dimensionamento proposto para todas as vias do parcelamento atendem integralmente ao que 
determina a Nota Técnica n°02/2015.  

A figura 48 abaixo apresenta o sistema de ciclovias para a poligonal de projeto. Em função do 
número de habitantes previsto para a área de projeto e da importância do Empreendimento Jóquei para 
a região como um todo, as ciclovias estão presentes em todas as vias do parcelamento, conforme já 
descrito nos perfis acima. As ciclovias propostas serão interligadas ao sistema de ciclovias já planejadas 
para a região. 
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Figura 48 – Proposta do sistema de ciclovias para a área de trabalho. Fonte: ARIA, 2021. 

 

8.  QUADRO SINTESE DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

O projeto propõe, como já relatado, a criação de: 10 lotes de uso CSII-3 com áreas variando de 
3.628,146m2 e 34.529,157m2; 22 lotes de uso CSIIR-2 NO com áreas variando de 1.638,980m2 e 
5.665,296m2; 150 lotes de uso CSIIR-1 NO com áreas variando de 2.500,000m2 e 5.000,000m2; 81 lotes 
de uso CSIIR-2 com áreas variando de 2.109,999m2 e 5.000,000m2; 01 lote de uso INST com área de 
11.719,188m2 e 07 lotes de uso Inst-EP (Equipamento Público) com áreas variando de 5.962,136m2 e 
25.957,717m2, de acordo com a classificação definida na LUOS-DF. Os parâmetros propostos para cada 
lote atendem as disposições da legislação incidente e são apresentados no quadro abaixo: 

Tabela 5: Quadro de Parâmetros de ocupação 
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Quanto ao fechamento dos lotes do Empreendimento aplicam-se os parâmetros definidos nos arts. 
33, 34 e 35 da Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS, Lei Complementar n°948, de 16 de janeiro de 
2019, bem como as demais regras estabelecidas nessa Lei Complementar. 

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

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os parâmetros urbanísticos apresentados neste MDE são complementados: pelas informações 
constantes das demais peças técnicas que integram o presente Projeto URB; e pelo Código de 
Edificações do Distrito Federal aprovado pela Lei nº. 6138/2018, regulamentada pelo Decreto Distrital n° 
39.272/2018 e pela Lei Complemetar n°. 968 de 16 de janeiro de 2019. 

Casos omissos e exceções serão tratados pelo Órgão Gestor de Planejamento Urbano no qual 
se insere o parcelamento. 

 

10. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO 

ESTUDO PRELIMINAR DE PARCELAMENTO: SETOR HABITACIONAL DO JÓQUEI CLUB 
Região Administrativa Vicente Pires – RA XXX 

MDE e Planta Geral de Estudo Preliminar de Urbanismo 

  Categoria Profissional CAU 

José Jandson Cândido de Queiroz Arquiteto e Urbanista A20107-3 

Geanina Picado Maykall Arquiteta e Urbanista A103534-7 

Clayton Aparecido Alves Técnico de 
Geoprocessamento e CAD 
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