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1.

APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo apresenta o Projeto Urbanístico de parcelamento denominado Vila
dos Bosques, situado no Quinhão 16 da Fazenda Taboquinha, que é parte integrante da Região
Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII.
Conforme Certidão de ônus apresentada pelo interessado, a poligonal do projeto está composta
pelas Matrículas 15.820 (02ha49a42ca), nº 15.826 (02ha 18a 75ca), nº 26.493 (02ha 00a 00ca), nº 163.271
(13ha 67a 67ca),nº 162.527 (02ha 08a 11ca), todas do Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis de
Brasília – Distrito Federal, e possui uma área de 22,4395 hectares.
O presente Projeto Urbanístico está 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, que foi atualizada pela Lei Complementar n°854, de 15 de
outubro de 2012. O projeto está em conformidade com as diretrizes emitidas pela antiga Secretária de
Estado de Gestão do Território e Habitação – SEGETH, atual Secretária de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação – SEDUH – Diretrizes Urbanísticas para a Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico
e São Sebastião no Distrito Federal - DIUR 06/2014, aprovada por meio da portaria n° 85, de 18 de dezembro
de 2014. Em 1º de abril de 2019 foi editada a Portaria nº 27, que atualiza as Diretrizes Urbanísticas para a
Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião no Distrito Federal que passa a ser denominada
de DIUR 01/2019. No texto é informado que “as alterações que constam no documento (...)
referem-se à implementação de novas legislações e às atualizações constantes nas legislações ambientais e do sistema
viário” e, também, “foram realizadas alterações nas representações cartográficas (mapas), nas figuras constantes no documento
e na nomenclatura dos Órgãos Públicos, sendo esta devido a mudança na estrutura do Governo do Distrito Federal”.

As soluções urbanísticas aqui apresentadas tratam não só da proposta do parcelamento, mas, também
da inserção do Projeto na Região Administrativa do Jardim Botânico como um todo.
Após a aprovação do projeto de parcelamento, as infraestruturas urbanas das áreas públicas, nos
limites da poligonal de projeto, serão executadas no prazo máximo de 4 anos até sua conclusão. Os lotes
destinados aos Equipamentos Públicos serão registrados de imediato em nome do Poder Público.

Figura 1. Croqui de situação do parcelamento denominado Vila dos Bosques. Fonte: Própria.
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2. LOCALIZAÇÃO
A Gleba do Projeto Urbanístico Vila dos Bosques é configurada no território por meio de uma poligonal
cuja área abrange 20,7103 hectares.
A poligonal de projeto é confrontada em todos seus limites por terras particulares não ocupadas, com
exceção de algumas ocupações de tipo chácara.
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Figura 2. Croqui de locação parcelamento denominado Vila dos Bosques. Fonte: Própria.

3.

PROJETOS COMPLEMENTADOS OU SUBSTITUÍDOS

O projeto ora apresentado complementa a URB– 109/19 em suas folhas 155-III-1-B, SICAD 155-III2-A, SICAD 155-III-2-B, SICAD 155-III-1-D, e SICAD 155-III-2-D, e também a URB– 110/19 em suas folhas
SICAD 155-III-1-D e SICAD 155-III-2-C, que tratam dos Projetos Urbanísticos denominados Quinhão 16
da Fazenda Taboquinha – Poligonais 1 e 2, situados na RA XXVII - Jardim Botânico.

4. LEGISLAÇÃO RELATIVA AO PROJETO
 Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e suas alterações - Lei de parcelamento do solo urbano. Estabelece
critérios e condicionante para a realização de desmembramento e loteamento de áreas urbanas;
 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 n° 992, de 28 de dezembro de 1995 – Dispõe sobre o parcelamento de solo para fins urbanos no Distrito
Federal;
 Decreto Distrital n° 28.864, de 17 de março de 2008 e suas alterações – Regulamenta a Lei n° 992/95;
 Lei n° 9.785, de 29 de janeiro de 1999 – 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;
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 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;
 Decreto n°27.365, de 01 de novembro de 2006 – Altera o Sistema Rodoviário do Distrito Federal e dá outras
providências, alterado pelo Decreto 28.622/2008 e acrescido pelo Decreto 37.214/2016;
 Lei n°4.397, de 27 de agosto de 2009 – Dispõe sobre a criação do Sistema Cicloviário no âmbito do Distrito
Federal;
 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;
 Lei n° 5.344, de 19 de maio de 2014 – dispõe sobre o Rezoneamento Ambiental e o Plano de Manejo da Área
de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu;
 Nota Técnica 02/2015 – DAURB/SUAT/SEGETH, que trata de diretrizes para o sistema viário de novos
parcelamentos;
 Decreto n° 37.966, de 20 de janeiro de 2017 – Aprova a tabela de classificação de Usos e Atividades Urbanas e
Rurais do Distrito Federal;
 Decreto n°38.247, de 01 de julho de 2017 – Dispõe sobre os procedimentos par apresentação de Projetos de
Urbanismo e dá outras providencias;
 Decreto n°38.047, de 09 de março de 2017 – 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°6.138 , de 26 de abril de 2018 que trata do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF;
 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;
 DIUR 01/2019, que atualiza as diretrizes urbanísticas para os parcelamentos localizados na Região do São
Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião disponível no endereço eletrônica da SEDUH – Secretaria de
Estado
de
Desenvolvimento
Urbano
e
Habitacional
http://www.seduh.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2017/11/DIUR_01_2019-Região-do-Jardim-Botânico-São-Bartolomeu-e-São-Sebastião.pdf;
 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 Complementar n°958, de 20 de dezembro de 2019, que define os limites físicos das Regiões Administrativas
do Distrito Federal e dá outras providências;
 DIUPE 43/2020, que detalha a DIUR 01/2019 e aplica-se ao parcelamento do solo com fins urbanos, nas glebas
objeto das matrículas nº15.820 (02ha49a42ca), nº 15.826 (02ha 18a 75ca), nº 26.493 (02ha 00a 00ca), nº
163.271 (13ha 67a 67ca),nº 162.527 (02ha 08a 11ca), do 2º CRI-DF, localizadas no Quinhão 16, na Fazenda
Taboquinha - RegiãoAdministrativa do Jardim Botânico, RA-XXVII; disponível no endereço eletrônico da
SEDUH – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitacional: http://www.seduh.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2017/11/DIUPE-43_2020-Quinhao-16-Fazenda-Taboquinha-Regiao-Administrativa-deJardim-Botanico_RA-XXVII.pdf
 Norma Brasileira ABNT NBR 9050/2020 – Trata da acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e
equipamentos urbanos;

5.

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

Com relação à situação fundiária da Gleba do Vila dos Bosques, a TERRACAP, por meio do Ofício Nº
622/2020 - TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM de 20 de outubro de 2020, apensado ao processo SEI-GDF n°
00390-00006681/2020-15 encaminhou o Despacho N° 1794/2020-NUANF, no qual informa que a gleba
objeto das objeto das matrículas nº 15.820, nº 15.826, nº 26.493, nº 163.271, nº 162.527 do 2º CRI-DF,
Fazenda Taboquinha Quinhão n°16 localiza-se em imóveis não pertencentes ao patrimônio da Terracap.
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Figura 3 – Croqui de situação fundiária das matriculas que compõem a poligonal do projeto.
Fonte: Terracap, 2020
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6.

CONSULTA ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

6.1. NOVACAP
Número de processo: SEI-GDF 00390-00006681/2020-15; 00112-00020862/2020-71
Número de documento: Ofício Nº 4930/2020 - NOVACAP/PRES/SECRE
Data de emissão: 11 de novembro de 2020
Informações Atualizadas:
Existe interferência da poligonal assinalada e demarcada em consulta com sistema de águas pluviais e
viário do parcelamento denominado Quinhão 16, cujo projeto foi analisado e aprovado por essa
Companhia no âmbito do processo SEI nº 00112-00021050/2018-28. Foram anexados à resposta o
Memorial Descritivo e as plantas do projeto de drenagem pluvial citado.
No que diz respeito à viabilidade de atendimento, previamente à resposta acima relatada, a Novacap tinha
informado, por meio do Despacho - NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA, de 21 de agosto de 2020, que não existe
sistema público de drenagem e pavimentação, conforme despacho da SEAU 45299901 e que não temos
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 nosso Termo de Referência
e aprovado por esta Companhia.

6.2. CEB
Número de processo: SEI-GDF 00390-00006681/2020-15;
Número de documento: Carta n.º 201/2021 - CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC
Data de emissão: 24 de dezembro de 2020;
Informações Atualizadas: Existe interferência com rede aérea existente na matrícula n° 15.820
do 2° CRI-DF, conforme Laudo Técnico nº 53218798 - CEB-D/DG/DR/SCB/GRGE.
6.3. CAESB: Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Número de processo: SEI-GDF 00390-00006681/2020-15
Número de documento: Carta n.º 305/2020 - CAESB/DE e Termo de Viabilidade de
Atendimento - TVA EPR nº 20/138;
Data de emissão: 14 de dezembro de 2020;
Informações Atualizadas:
Quanto ao abastecimento de água: Não há sistema de abastecimento de água implantado ou projetado
para atendimento do empreendimento. Será viável o atendimento do empreendimento com sistema de
abastecimento de água da Caesb somente após a conclusão das obras de implantação do Sistema Produtor
Paranoá Sul. Para viabilizar o atendimento, antes da entrada em operação do Sistema Produtor Paranoá
Sul, será necessário que o empreendedor opte por solução independente de abastecimento, com poços
tubulares profundos. O sistema deverá prever a interligação ao futuro sistema da CAESB. Deve ser
apresentada alternativa que contemple centro de reservação próximo a uma única unidade de tratamento.
Todo o sistema deverá ser projetado para operar de maneira independente e interligado ao sistema da
CAESB.
Soluções de projeto: Foi elaborado estudo de concepção de sistema de abastecimento de água por poços
tubulares profundos, que irá operar em conjunto com o SAA já aprovado para o empreendimento
denominado Quinhão 16. O Estudo de concepção do SAA encontra-se em análise junto à CAESB.
Quanto ao sistema de esgotamento sanitário:
A região na qual localiza-se o empreendimento está inserida na Bacia de atendimento da ETE São Sebastião.
Não há sistema de esgotamento sanitário implantado ou projetado para atendimento do empreendimento.
Existe a possibilidade de interligação ao sistema da Caesb após a execução das obras de reforma e
ampliação da ETE São Sebastião, cujos projetos encontram-se em fase de desenvolvimento. Para viabilizar
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o atendimento imediato, antes da condição exposta, será necessário que o empreendedor opte por solução
independente de esgotamento sanitário.
Soluções de projeto: foi elaborado estudo de concepção do SES para o empreendimento, compreendendo
03 alternativas:
Alternativa 1: Sistema coletivo de coleta interligado ao sistema público operado e mantido pela CAESB.
Essa alternativa não é tecnicamente viável no momento, porém a solução final escolhida deverá prever a
possibilidade de interligação do sistema do parcelamento com o sistema público operado pela CAESB.
Alternativa 2: Sistema independente de coleta, tratamento e disposição final dos efluentes. Formado por
redes coletoras, estações elevatórias e Estação de Tratamento de Esgoto – ETE para as sub-bacias do
empreendimento.
Alternativa 3: Solução conjunta, rede de coleta de esgoto interligada ao SES projetado para o
empreendimento Quinhão 16. Nesse caso será necessário ampliação de capacidade de alguns trechos de
redes, subsistemas e unidades já projetados e licenciados.
O estudo de concepção do SES encontra-se em análise junto à Superintendência de Projetos da CAESB.

6.4. SLU
Número de processo: SEI-GDF 00390-00006681/2020-15
Número de documento: Ofício Nº 1737/2020 - SLU/PRESI
Data de emissão: 20 de outubro de 2020;
Informações Atualizadas: Encaminha manifestações da Diretoria Técnica e da Diretoria de
Limpeza Urbana, nos quais é informado que poderá realizar a limpeza urbana e o manejo de
resíduos sólidos do tipo domiciliar urbano na área do empreendimento e para tanto informa,
entre outros, que:
“Por se tratar de projeto de habitação, a coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos, 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 (sistema viário pavimentado e nas
dimensões adequadas), não impedindo a manobra dos caminhões compactadores (15 a 21 m³) e
observando as normativas existentes. (...)
os resíduos sólidos domiciliares (lixo) deverão ser armazenados dentro dos estabelecimentos geradores
e retirados nos dias e horários estabelecidos para cada tipo de coleta, ou seja, a separação e
armazenamento provisório do lixo gerado, junto ao planejamento para isso, são de responsabilidade
do gerador.”

6.5. IPHAN
Número de processo: o IPHAN será consultado no âmbito do licenciamento ambiental.
Número de documento:
Data de emissão:
Informações Atualizadas:
6.6. DER-DF
Número de processo: SEI-GDF 00390-00006681/2020-15
Número de documento: Ofício Nº 1179/2020 - DER-DF/DG/CHGAB/NUADM
Data de emissão: 28 de outubro de 2020;
Informações Atualizadas: A poligonal objeto da consulta não confronta nem interfere com a
faixa de domínio da rodovia DF-001 nem qualquer outra do Sistema Rodoviário do Distrito
Federal, estando em total acordo com o Decreto n° 27.365 de 2006, conforme apresentado
no Mapa de Faixa de Domínio anexado.
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Figura 4 – Mapa de Faixa de Domínio.
Fonte: Despacho - DER-DF/DG/SUTEC/DIREP/GETOP, 2020

7.

CONDICIONANTES AMBIENTAIS:

7.1.

Zoneamento ambiental - APA

O empreendimento denominado Vila dos Bosques está localizado na Área de Proteção Ambiental –
APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, unidade de conservação da categoria de uso sustentável, de acordo
com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação – SNUC, Lei Federal no. 9.985, de 18 de julho de
2000.
A APA do São Bartolomeu teve seu rezoneamento ambiental aprovado pela Lei n° 5.344 de 2014.
Conforme a figura apresentada na próxima página, a poligonal se insere predominantemente na Zona de
Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA e apresenta trechos minoritários na Zona de
Conservação da Vida Silvestre – ZCVS, ao longo dos córregos próximos.
O Art. 12° da Lei n° 5.344 de 2014 estabelece que a Zona Ocupação Especial de Interesse Ambiental –
ZOEIA tem o objetivo de “disciplinar a ocupação de áreas contíguas às ZPVS e às ZCVS, a fim de evitar as
atividades que ameacem ou comprometam efetiva ou potencialmente a preservação dos ecossistemas e
dos demais recursos naturais”.
De acordo com o Art. 13°, são normas para a ZOEIA:
“I – as normas de uso e gabarito de projetos de parcelamento urbano devem ser condizentes com os
objetivos definidos para a ZOEIA;
II – as atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e artificial de
aquíferos;
III – os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir
processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d’água;
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IV – os novos parcelamentos urbanos devem utilizar infraestrutura de drenagem difusa e tratamento
de esgoto a nível terciário para fins de reuso de água e devem adotar medidas de proteção do solo,
de modo a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d’água;
V – a impermeabilização máxima do solo nos novos empreendimentos urbanos fica restrita a, no
máximo, 50 por cento da área total da gleba parcelada;
VI – as áreas não impermeabilizadas devem ser compostas de, no mínimo, 80 por cento de área com
remanescentes do cerrado já existentes na gleba a ser parcelada e protegidas a partir da criação de
Reservas Particulares do Patrimônio Natural ou Áreas de Servidão Ambiental;
VII – no licenciamento ambiental, deve ser avaliada a solicitação de exigências adicionais de
mitigação e monitoramento de impactos compatíveis com as fragilidades específicas da área de
interesse;
VIII – as atividades e empreendimentos urbanos devem executar projetos de contenção de encostas,
drenagem de águas pluviais, sistema de coleta e tratamento de águas servidas, sistema de coleta e
tratamento de esgoto sanitário, recomposição da cobertura vegetal nativa, pavimentação dos
acessos, coleta de lixo e destinação adequada dos resíduos sólidos;
IX – a implantação de parcelamentos urbanos é permitida mediante a aprovação do projeto
urbanístico pelo órgão competente, que deve priorizar os conceitos do planejamento urbano e da
sustentabilidade ambiental;
X – os projetos de expansão, duplicação ou construção de novas rodovias devem prever a instalação
de dispositivos de passagem de fauna, inclusive para grandes mamíferos;
XI – as áreas com remanescentes de cerrado devem ser mantidas no parcelamento do solo e
destinadas à criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, a serem mantidas e geridas
pelo empreendedor ou condomínio, se for o caso”.

Figura 5: Inserção da poligonal de projeto no zoneamento da APA da Bacia do São Bartolomeu.
Fonte: shapefiles do Geoportal e edição própria, 2020.
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A área da gleba localizada em ZOEIA contabiliza aproximadamente 18,89 hectares.
Em relação ao atendimento das exigências para a ZOEIA, acima relacionadas, destaca-se a proposta,
no parcelamento em pauta, de criação de uma RPPN e faixas de servidão ambiental dentro de lotes e
ELUP. A distribuição preliminar dessas áreas encontra-se relacionada na tabela abaixo.
PREVISÃO DE ÁREAS EM ZOEIA PARA RPPN E SERVIDÃO AMBIENTAL
TIPO

ÁREA (m²)

% DA ÁREA EM ZOEIA

RPPN

63.541,43

33,64

FAIXA DE SERVIDÃO EM ELUP

11.008,55

5,83

FAXIA DE SERVIDÃO EM LOTES

1.004,77

0,53

75.554,75

40,00

TOTAL

Para a ZCVS, a Lei n 5.344 de 2014 informa que é destinada à conservação dos recursos naturais e à
integridade dos ecossistemas (art. 10°) e o art. 11° estabelece as seguintes normas:
“I – as atividades de baixo impacto ambiental e de utilidade pública são permitidas;
II – as atividades existentes na data de publicação do ato de aprovação do plano de manejo podem
ser mantidas desde que cumpridas as demais exigências legais;
III – as atividades desenvolvidas devem respeitar as normas estabelecidas para o corredor ecológico;
IV – as práticas sustentáveis nas atividades agropecuárias devem ser incentivadas;
V – a pecuária de pequenos animais na forma de confinamento deve ser incentivada
prioritariamente;
VI – a pecuária extensiva deve utilizar prioritariamente a pastagem nativa;
VII – a silvicultura de espécies arbóreas e arbustivas nativas deve ser incentivada;
VIII – o Manejo Integrado de Pragas – MIP deve ser obrigatoriamente empregado nas atividades
agropecuárias;
IX – o estabelecimento de Reserva Legal deve ser priorizado;
X – a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural deve ser priorizada;
XI – a instalação de hortos para produção de mudas de espécies nativas deve ser incentivada e
permitida;
XII – é proibido:
a) disposição de resíduos de qualquer natureza;
b) supressão de vegetação nativa, em qualquer estágio de regeneração, sem autorização do órgão
ambiental;
c) prática de esportes motorizados;
d) instalação de indústrias de produtos alimentares do tipo matadouros, abatedouros, frigoríficos,
charqueadas e de derivados de origem animal.”

Os trechos da gleba localizados em ZCVS são áreas inseridas em APP de córrego, por tanto, não são
passíveis de parcelamento, de acordo com o estabelecido no Código Florestal Brasileiro. Essas áreas
não foram incluídas na área parcelada, conforme poderá ser verificado no Quadro Síntese do
Parcelamento neste MDE. Para garantir sua preservação, foram incluídas também em RPPN, (vide
item 9.5 deste Memorial Descritivo).
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7.2 Declividade
De acordo com o mapa de declividade elaborado preliminarmente para o estudo urbanístico, a área
de projeto apresenta trechos com declividade acima de 30%. A Lei Federal 9.677/79 estabelece
restrições para a ocupação de áreas, motivo pelo qual no projeto de urbanismo os trechos da gleba com
com essa característica ficarão predominantemente em RPPN e em áreas verdes públicas. Trechos
menores dentro de lotes a serem criados, poderão ser preservados como Faixas de Servidão Ambiental,
que são tratadas como áreas não edificandi.

Figura 06: Mapa de declividade na Poligonal de Trabalho. Fonte: Própria.

A figura abaixo mostra as APP, nascentes e grotas nas proximidades da poligonal de projeto. Foram
delimitadas preliminarmente as Áreas de Proteção Permanente de cursos de água e as Faixas de Proteção
de grotas, que foram tratadas como área não passível de parcelamento, de acordo com as disposições do
Código Florestal Brasileiro.
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Figura 07: Mapa de APPs, Grotas e Nascentes na área do empreendimento.
Fonte: ARIA, 2020.

7.3. Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE
Para demonstrar a compatibilização dos estudos ambientais, urbanísticos e de infraestrutura do
Empreendimento Vila dos Bosques com o Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF,
aprovado pela Câmara Legislativa, em 17/12/2018), apresenta-se, a seguir, a área do empreendimento
em tela sobreposta aos mapas temáticos do ZEE-DF.
No tocante as Zonas Ecológicas-Econômicas do DF, o Empreendimento Vila dos Bosques está situado
na Zona Ecológica-Econômica de Dinamização Produtiva com Equidade – ZEEDPE. Dentre os objetivos
da ZEEDPE, destacam-se:
a) Promover a geração de emprego e renda consoante à vocação desta zona;
b) Promover a redistribuição das atividades produtivas nos núcleos urbanos consolidados, buscando a
geração de emprego e renda para inclusão das populações vulneráveis;
c) Garantir a multifuncionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de áreas e lotes institucionais
para qualificação e expansão do sistema de mobilidade e suas infraestruturas, propiciando a formação de
núcleos urbanos compactos;
d) Implementar a interligação viária entre as novas centralidades propostas, assegurando a integração
entre os diferentes modais de transportes, priorizando os não- motorizados;
e) Estimular a adoção de novas tecnologias edilícias e arquitetônicas referentes à eficiência energética
e ao reuso de água;
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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 Empreendimento Quinhão 16 com os objetivos dessa
Zona, conforme ilustrado a seguir:

Figura 08: Localização aproximada do Vila dos Bosques no mapa da Zona Ecológica-Econômica de Dinamização Produtiva com Equidade –
ZEEDPE.

Com relação à Subzona, o empreendimento Vila dos Bosques está situado na Subzona de Dinamização
Produtiva com Equidade 7 – SZDPE 7. Dentre os objetivos dessa sub-zona, destacam-se:
a) Garantir a multifuncionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de áreas e lotes institucionais
para qualificação e expansão do sistema de mobilidade e suas infraestruturas, propiciando a formação de
núcleos urbanos compactos;
b) Consolidar um Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intra-urbanas, com o uso preferencial de
espécies nativas, assegurado o estabelecimento do respectivo Plano de Implantação, definindo, dentre outras
estratégias, alternativas à supressão de áreas verdes, a compensação florestal em áreas críticas urbanas e
medidas de maximização da infiltração de águas pluviais;
c) Proteger os córregos tributários do Rio São Bartolomeu e estudar a viabilidade de implantação de
infraestrutura de apoio ao desenvolvimento de pesquisas ambientais e geológicas no Vale do Rio Paranoá;
d) Assegurar o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compatível com os riscos ecológicos,
os padrões e intensidade de ocupação humana e a capacidade de suporte ecológica dos recursos hídricos.
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Figura 09: Empreendimento Vila dos Bosques compatibilizado
com a Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 7 – SZDPE 7.

No que concerne ao Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero, o empreendimento Vila
dos Bosques está situado, predominantemente, nas classes de Riscos Muito Baixo, Baixo e Médio.
Segundo o ZEE-DF, “a contaminação dos aquíferos, sua superexplotação e a ocupação inadequada de
suas áreas de recarga, representam as maiores ameaças para às sociedades humanas (...); A ocupação
inadequada de suas áreas de recarga representa um desafio muito expressivo nas regiões metropolitanas
do país e do mundo (Cavalcante e Sabadia, 1992). Este é o caso do Distrito Federal (...); De fato, sabe-se
que as áreas prioritárias para o desenvolvimento dos ambientes urbanos no DF estão sobre áreas de
recarga, mais planas”.
O projeto encontra-se fora das áreas de recarga, no entanto, foi concebido de forma a permitir a
máxima infiltração da água pluvial no solo, garantindo a recarga do aquífero. Isso se traduz em números:
cerca de 59,14% da gleba do empreendimento será constituída por área permeável/área verde, em
consonância com as premissas estabelecida pelo ZEE-DF. Vale considerar que 45,99% da gleba permanece
com vegetação nativa integralmente preservada na forma de RPPN e Faixa de Servidão Ambiental.
A seguir, ilustra-se a compatibilização do Empreendimento com o Risco Ecológico de Perda de Área de
Recarga de Aquífero. Nota-se que na Região do Jardim Botânico as áreas com ocupações irregulares e
com ausência de planejamento urbano foram classificadas como Risco Alto. Já o Empreendimento Vila
dos Bosques vai na direção contrária a esse modelo de ocupação, ou seja, a premissa do presente projeto
é o planejamento urbano e ambiental, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais, sobretudo,
a manutenção dos recursos hídricos locais.
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Figura 10: Empreendimento Vila dos Bosques compatibilizado
com o Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero.

A seguir (figura 11), ilustra-se, em detalhe, a localização do Empreendimento em relação ao mapa de
Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero.

Figura 11: Visualização, em detalhe, do Empreendimento Vila dos Bosques compatibilizado
com o Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero.
Nota-se que o Empreendimento se encontra predominantemente nas classes Muito Baixo a Médio.

Verifica-se que o empreendimento se configura predominantemente como Risco Baixo e em menor
parte como de Risco Médio, no que diz respeito à Perda de Recarga de Aquífero.
Com relação ao Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo, o empreendimento Vila dos Bosques
está situado, predominantemente, nas classes de Riscos Muito Baixo, Médio e Alto. Cabe destacar que
grande parte do DF se situa na classe de Risco Alto, correspondendo a 58% do território.
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A seguir (figura 12), ilustra-se a localização do Empreendimento no mapa de Risco Ecológico de
Contaminação do Subsolo.

Figura 12: Empreendimento Vila dos Bosques compatibilizado
com o Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo.

A seguir (figura 13), ilustra-se, em detalhe, a localização do Empreendimento com o Risco Ecológico de
Contaminação do Subsolo.

Figura 13: Visualização, em detalhe, do Empreendimento Vila dos Bosques no mapa de Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo.

O Empreendimento se encontra em sua maior parte na classe de risco Médio, e em partes menores
nas classes Muito Baixo e Alto.
Já com relação ao Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão, o Empreendimento Vila dos Bosques
está situado nas classes de Riscos Baixo, Médio e Muito Alto. O Estudo Ambiental que será desenvolvido
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para o licenciamento do parcelamento deverá propor as devidas medidas mitigadoras e compensatórias
para o tema.
Os resultados da classificação de risco foram definidos pelo ZEE-DF em função das seguintes variáveis:
sensibilidade dos solos à erosão, erodibilidade do solo, tolerância do solo a erosão e declividade da
vertente. Contudo, para evitar e inibir o desenvolvimento dos processos erosivos, o Empreendimento Vila
dos Bosques será implantado por meio de projetos de urbanismo e de infraestrutura que garantem a
execução das obras de forma planejada; a adoção de critérios técnicos e normativos de engenharia e de
planejamento urbano é a premissa do empreendimento; o planejamento ambiental também é parte do
conceito do empreendimento, que se traduz nos Programas Ambientais a serem implementados durante
as obras e durante a operação do empreendimento, estando previstos preliminarmente: 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 59,14% da gleba do empreendimento será constituída por
área permeável/área verde, contribuindo para a preservação da cobertura vegetal nativa e garantindo,
assim, a proteção do solo contra o surgimento dos processos erosivos. As áreas ocupadas serão
exatamente os trechos de menor declividade e, portanto, com menor suscetibilidade a erosão, enquanto
os trechos de maior declividade são os que serão mantidos com cobertura vegetal nativa, na forma de
Espaços Livres de Uso Público – ELUP ou dentro de RPPN. Aliado aos Programas de Monitoramento
Ambiental, o Empreendimento assegurará a proteção dos solos e da sua cobertura vegetal.
A seguir, ilustra-se a compatibilização do Empreendimento com o Risco Ecológico de Perda de Solo por
Erosão.

Figura 14: Empreendimento Vila dos Bosques no mapa de Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão, do ZEE-DF.
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Figura 15: Visualização, em detalhe, do Empreendimento Vila dos Bosques compatibilizado
com o Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão.

Nota-se que o empreendimento se encontra principalmente na classe de risco Médio, seguida da
classe de risco muito alto e com um trecho menor em risco Baixo.
Finalmente, com relação ao Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo,
o Empreendimento Vila dos Bosques está situado nas classes de Ausência de Cerrado e Risco Médio.
Considerando a pressão da gleba pelas ocupações desordenadas e desmatamentos irregulares na região
do Jardim Botânico a implantação do Empreendimento se mostra como uma solução para conservar a
vegetação nativa existente, evitando, assim, a extensão da ocupação irregular e desordenada na região.
A seguir, ilustra-se a situação do Empreendimento em relação ao Risco Ecológico de Perda de Áreas
Remanescentes de Cerrado Nativo.

Figura 16: Localização aproximada do empreendimento Vila dos Bosques no mapa de Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de
Cerrado Nativo, do ZEE-DF.
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Figura 17: Visualização, em detalhe, do Empreendimento Vila dos Bosques compatibilizado
com o Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo.
Nota-se que o Empreendimento se encontra nas classes Ausência de Cerrado e Risco Médio.

Verifica-se que o empreendimento se localiza predominantemente em situação de risco Médio
quanto à Perda de Áreas Remanescentes do Cerrado Nativo.
Vale ressaltar que está prevista a criação de uma RPPN e de faixas de Servidão Ambiental dentro
dos lotes a serem criados pelo projeto urbanístico, dento da área de estudo, medida que virá a contribuir
para a proteção da vegetação nativa existente e mitigação dos riscos ambientais acima relatados.
8.

CONDICIONANTES URBANÍSTICOS

8.1 Zoneamento em relação ao PDOT
No macrozoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito
Federal – PDOT (Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009), a Região do Jardim Botânico se
insere na Zona Urbana de Uso Controlado II (ZUUC II), conforme Mapa 1A – Zoneamento (vide figura na
próxima página).
O art. 71° da LC 803/09 informa que a Zona Urbana de Uso Controlado II – ZUUC II tem por objetivo
“compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da recuperação
ambiental e da proteção dos recursos hídricos, de acordo com as seguintes diretrizes:
I.

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

II.

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

III.

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

IV.

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

adotar medidas de controle ambiental voltadas para o entorno imediato das Unidades de
Conservação de Proteção Integral e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico inseridas nessa
zona, visando à manutenção de sua integridade ecológica;

VI.

adotar medidas de controle da propagação de doenças de veiculação por fatores ambientais.”

Figura 19 – Área do empreendimento inserida no Mapa de zoneamento do território do Distrito Federal.
Fonte: PDOT/2012, Anexo I – Mapa 1A - Zoneamento do Distrito Federal, página 6. (editado).

Segundo o Mapa 5 – Densidade Demográfica do PDOT/09 a poligonal do Projeto Vila dos Bosques
está integralmente inserida em área de Baixa Densidade Demográfica, conforme pode ser visto na
imagem transcrita abaixo.
De acordo com o art. 39° da LC n°803/09, “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 baixa, cujos valores de referência são 15 (quinze) até
50 (cinquenta) habitantes por hectare.
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Figura 20 – Área do projeto inserida no Mapa de densidade demográfica do território do Distrito Federal.
Fonte: PDOT/2012, Anexo III – Mapa 5 – Densidades Demográficas, página 17. (editado).

8.2. Diretrizes Urbanísticas - DIUR 06/2014 e DIUR 01/2019.
As Diretrizes Urbanísticas inicialmente elaboradas para a região em comento foram denominadas
de DIUR 06/2014 e foram aprovadas por meio da portaria n° 85, de 18 de dezembro de 2014.
Foi feita atualização da referida DIUR 06/2014 por meio da Portaria nº27, de 1º de abril de
2019. No corpo das Diretrizes é informado que as alterações da DIUR 01/2019 em relação
à DIUR-06/2014 “referem-se à implementação de novas legislações e às atualizações constantes
nas legislações ambientais e do sistema viário” na formatação das “representações cartográficas
(mapas), nas figuras constantes no documento e na nomenclatura dos Órgãos Públicos (em função
da mudança na estrutura do Governo do Distrito Federal”.

É informado ainda que “o conteúdo restante da DIUR-01/2019 se manteve inalterado em relação
à DIUR-06/2014”.
O mapa, transcrito na figura abaixo, apresenta a poligonal da área abrangida pela DIUR 01/2019,
cujo objetivo é “orientar a ação pública e dos empreendedores privados no uso e ocupação urbana do
solo da área”, ou seja, da região abrangida.
O planejamento realizado pela SEDUH envolve uma “porção do territorial de 13.167,07ha da
Macrozona Urbana que se estende da Estrada Parque Contorno DF-001, a oeste, até a Área de Proteção
de Manancial – APM do São Bartolomeu, a leste; e da DF-463, ao sul, até a DF-250, ao norte”.
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Figura 21 – Área de abrangência da DIUR 01/2019.
Fonte: Figura 1 da DIUR 01/2019, página 2. Imagem sem escala

Os mapas constantes da figura 22 abaixo apresentam o planejamento do sistema viário que
estrutura a circulação na poligonal de abrangência da DIUR 01/2019.
A DF-001 permanece como uma via expressa de circulação rápida cuja função é conectar a área
com as diversas Regiões Administrativas do DF e com as cidades do Goiás situadas ao sul do Distrito
Federal (por meio da DF140).
As Diretrizes Urbanísticas propõem uma malha de vias (algumas já existentes), paralelas e
perpendiculares à DF-001, cuja função é estruturar uma rede de conexão entre os diversos trechos que
configuram a Região.
As vias hierarquizadas são denominadas de: Circulação Expressa (DF-001); Vias de Circulação (a
maioria das vias); e Vias de Atividades (que confirma o anel de atividades, já proposto pelo PDOT). São
apresentados, também, os corredores de transporte coletivo.
Com relação à poligonal do Empreendimento Vila dos Bosques, é cortada no sentido leste / oeste
por uma das Vias de Circulação que conecta diretamente a DF-001 com a Estrada do Sol e a Cidade de
São Sebastião. O referido eixo de circulação se conecta à DF-001 em dois pontos. Esse eixo é um corredor
de transporte coletivo que liga a cidade de São Sebastião ao Plano Piloto. É proposto também um eixo
(norte/sul) de conexão da Estrada do Sol com a via que dá acesso ao Condomínio Solar da Serra.
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Figura 22– Sistema Viário proposto na região de abrangência da DIUR 01/2019.
Fonte: Mapa 1 da DIUR01/2019, página 12 e Mapa 2 da DIUR01/2019, página 14 Editado. Imagem sem escala

O mapa constante da figura 23 abaixo apresenta o Zoneamento dos Usos do Solo para a Região de
Planejamento da DIUR 01/2019. As áreas ocupáveis estão distribuídas em três Zonas de ocupação
(denominadas de Zonas A, B e C), mais Zonas de Centralidade e, também, nos trechos já ocupados por
Parcelamentos Registrados.
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Figura 23 –Zoneamento dos Usos do Solo para a Região de Planejamento da DIUR 01/2019
Fonte: Mapa 4 da DIUR01/2019, página 26 Editado. Imagem sem escala

Os Usos possíveis em cada uma dessas zonas estão especificados em tabelas, conforme figura 24
abaixo. À cada Zona (A, B e C), e ao longo das Vias principais, estão associados Usos / Atividades
Admitidos e Diretrizes Específicas a serem cumpridos pelo Plano de Uso e Ocupação do Solo / Projeto
de Urbanismo proposto. Vale esclarecer que, segundo a DIUR 01/2019, “admite-se a possibilidade de
que outras centralidades sejam propostas nos projetos dos novos parcelamentos urbanos na região,
desde que estejam localizadas em articulação com o sistema viário estruturante definidos” nas diretrizes
urbanísticas.
O empreendimento Vila dos Bosques encontra-se inserido, principalmente, na Zona B da DIUR
01/2019. Alguns trechos da gleba, porém, são classificados como Zona Verde e serão devidamente
preservados conforme exige a legislação, seja na forma de Área de Proteção Permanente - APP ou de
Reserva Particular de Patrimônio Natural – RPPN. É prevista no empreendimento a passagem de uma
Via de Circulação com corredor de transporte Público que poderá ajudar a configura uma área de
centralidade.
A tabela reproduzida a seguir apresenta as diretrizes para a Zona B da DIUR 01/2019, dentre as
quais destaca-se, em consonância com a legislação ambiental, que 50% da gleba parcelada deve ser
mantida como área de solo não impermeabilizado, sendo que, deste total, 80% deve ser de vegetação
de cerrado, existente ou recuperada, destinada à conservação e à preservação.
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Figura 24– Tabela de usos e diretrizes para a Zona B da Região de Planejamento da DIUR 01/2019.
Fonte: Tabela da DIUR 01/2019, página 32.

No empreendimento Vila dos Bosques estão presentes apenas os usos RO 1, CSIIR 2 NO, CSII 1,
CSII 2 e INST EP, conforme descrito no Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e de Área Públicas deste
MDE.
O item 3.2.2. da DIUR 01/2019, que trata dos Parâmetros para os Lotes, em sua Tabela V (figura
abaixo) apresenta os Parâmetros de Ocupação do Solo dos Lotes. São informados, para cada tipo de uso
e para cada zona, os coeficientes de aproveitamento (básico e máximo) número máximo de pavimentos,
altura das edificações e a taxa de permeabilidade mínima, conforme tabela abaixo.
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Figura 25 – Tabela com parâmetros de ocupação dos lotes para cada uma das zonas de planejamento da região.
Fonte: DIUR 01/2019, página 45.

A figura abaixo apresenta os trechos da poligonal de projeto cuja cota topográfica está acima de
980 metros de altura.
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Figura 26 – Áreas da poligonal de projeto cujas cotas topográficas estão acima de 980 metros. Fonte: Própria.

8.3.

Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE 43/2020

Foram emitidas pela SEDUH as Diretrizes Urbanísticas Específicas de Parcelamento do Solo
Urbano aplicáveis à gleba denominada Vila dos Bosques, no âmbito do Processo n°0039000008182/2020-54. As Diretrizes Urbanísticas Específicas são, oficialmente, denominadas de DIUPE
43/2020 e encontram-se disponíveis no website da SEDUH em: http://www.seduh.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2017/11/DIUPE-43_2020-Quinhao-16-Fazenda-Taboquinha-Regiao-Administrativa-de-JardimBotanico_RA-XXVII.pdf

Quanto à compatibilização com outros normativos urbanísticos, a DIUPE 43/2020 informa que:
a)
o Zoneamento do PDOT/2009 classifica a gleba como inserida em uma Zona Urbana de Uso
Controlado II;
b)
o Zoneamento da DIUR 01/2019 classifica a gleba como Zona B e Zona Verde,
c)
a gleba se insere na APA da Bacia do São Bartolomeu, cujo rezoneamento classifica a gleba como
ZOEIA – Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental, ZCVS-Zona de Conservação da Vida Silvestre.

A DIUPE 43/2020 detalha a DIUR 01/2019 no que diz respeito a aspectos como estruturação do
sistema viário, zoneamento de uso e ocupação do solo e percentuais de áreas públicas.
8.3.1 Sistema viário e circulação
Para o sistema de circulação do empreendimento A DIUPE 43/2020 define a estrutura e hierarquia
mostradas esquematicamente na figura abaixo.
Na proposta da SEDUH a poligonal da área de estudo é cruzada por uma via de circulação e é
margeada por outras vias que são classificadas como de circulação e de vizinhança 1 e 2. Segundo a
DIUPE “as Vias de Circulação visam promover ligações internas e de articulação dos diversos
parcelamentos existentes e a serem implantados na região, de modo a possibilitar alternativas de
deslocamento para a população residente e conectividades aos pontos de centralidade (subcentros
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locais)”. Na DIUPE 43/2020 também é informado que “esse desenho é indicativo e poderá sofrer ajustes
na elaboração do Projeto de Urbanismo desde que garantidas suas continuidades”.

Figura 27 – Mapa de diretrizes para o sistema viário do parcelamento Vila dos Bosques. Fonte: DIUPE 43/2020, p.8.

8.3.2 Áreas públicas
Na DIUPE 43/2020 é estabelecido que: a) o percentual de áreas públicas deve ser calculado
considerando a área passível de parcelamento da Gleba; b) o percentual mínimo de área pública a ser
aplicado na região Sul-Sudeste é de 15% (não computada área destinada do sistema a viário); c) os 15%
da área pública em questão deverão ser destinados à criação de EPC, ELUP e EPU, de uso e domínio
público, e deverão ser integrados ao tecido urbano por meio de calçada, via, ciclovia e transporte
coletivo, de forma a favorecer o acesso da população a essas áreas; d) não poderão constituir ELUP as
nesgas de terra onde não se possa inscrever um círculo com raio mínimo de 10 metros; e) não serão
computadas áreas públicas localizadas em área interna aos parcelamentos caracterizados como
condomínios urbanísticos; f) no cálculo da área reservada à ELUP e EPC, não foi computada APP, faixa
de domínio das rodovias e redes de infraestrutura.
8.3.3 Parâmetros de uso e ocupação dos lotes
A Tabela 1 da DIUPE 43/2020, reproduzida abaixo, informa os parâmetros de ocupação para as categorias
de usos dos solo permitidas no parcelamento Vila dos Bosques. Verifica-se que esses parâmetros não
diferem daqueles previstos na DIUR 01/2019.
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Figura 28 – Tabela de parâmetros de ocupação permitidos para os lotes do parcelamento Vila dos Bosques.
Fonte: DIUPE 43/2020, p.10.

9.

PROPOSIÇÕES

A proposta de parcelamento do empreendimento Vila dos Bosques está estruturada de forma a
atender todos os parâmetros urbanísticos elencados anteriormente, principalmente aqueles constantes
das Diretrizes Urbanísticas e do PDOT.
A localização da poligonal de trabalho, situada no trecho central da Região do Jardim Botânico,
possibilita à Gleba contribuir de maneira efetiva para a costura do tecido urbano e para a melhoria da
qualidade do espaço no local, atendendo aos objetivos do planejamento da SEDUH. Assim, as soluções
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adotadas no projeto têm por base uma concepção espacial mais ampla, que ultrapassa os limites da
poligonal de trabalho e abrangem o Jardim Botânico como um todo.
9.1 Sistema Viário
O sistema viário concebido tem por base: a) a proposta constante das Diretrizes Urbanísticas DIUR
01/2019 e Diretrizes Específicas – DIUPE 43/2020, que estabelece uma malha urbana de circulação de
veículos e pessoas que possibilita uma melhor integração do tecido urbano da área, conforme pode ser
visto na imagem abaixo; b) a Nota Técnica n°02/2015 DAUeb/SUAT – Diretrizes para o Sistema Viário –
Novos Parcelamentos, de 01 de outubro de 2015, que trata sobre a “classificação das vias de acordo
com o contexto urbano e definição de diretrizes gerais para planejamento do sistema viário em novos
projetos de parcelamento do solo para fins urbanos”. O objetivo central é facilitar as condições de
acesso, de mobilidade urbana, e de infraestrutura de transporte coletivo na região como um todo.
O Sistema Viário do Projeto Vila dos Bosques está integralmente compatibilizado com os Projetos
Urbanísticos denominados Jardim Botânico - Etapa IV, situado na mesma RA XXVII - Jardim Botânico,
cujo Processo de Regularização é n°111.002.020/2011, composto pelas URB - RP 052/11 e MDE – RP052/11 e Quinhâo 16 da Fazenda Taboquinha, composto pelas URB 109/19 e MDE 109/19 e, também,
URB 110/19 e MDE 110/19, aprovados pelo Decreto n°41.444, de 10 de novembro de 2020.
A concepção geral do sistema viário tem como elemento principal o eixo viário de ligação entre a
DF-001, situado a noroeste da área de projeto, e a Estrada do Sol, situada a sudeste, conforme pode ser
visto na figura abaixo. No planejamento da DIUR o eixo principal é classificado como via de circulação e,
no projeto, assume o papel de via “arterial” no sistema. Tem por objetivo melhorar as condições de
mobilidade na área por meio de uma infraestrutura que possibilite o deslocamento de veículos,
transporte coletivo, ciclistas e pedestre ao longo de todo o trecho da via.
Também são propostos outros conectores viários complementares ao eixo principal. São
denominados de vias de circulação de vizinhança 1 e 2.

Figura 29 – Diagrama Conceitual do sistema viário proposto para a região / área de trabalho. Fonte: Própria
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Internamente à poligonal de projeto, a proposta do sistema viário segue integralmente os
princípios da concepção geral e apresenta as soluções geométricas de desenho que possibilitam a
implantação das respectivas vias de forma a atender aos objetivos elencados acima.
A figura abaixo apresenta a proposta do sistema viário para a Gleba. Pode ser observada a
proposição de uma via de circulação cuja função é ser o principal acesso ao empreendimento e
possibilita a ligação da área com a via DF-001, situada à oeste da poligonal de trabalho.

Figura 30 – Proposta do sistema viário para a área de trabalho. Fonte: Própria

A via de circulação assume o papel de principal via de deslocamento de pessoas e veículos do
parcelamento (arterial). Se conecta, na sua extremidade noroeste, com a via de acesso principal do
projeto de regularização do parcelamento denominado Solar de Brasília.
Em função do relevo característico da poligonal de projeto, a via de circulação contorna as áreas
com declividades elevadas de modo que a rampa resultante permaneça sempre com inclinação abaixo
de 10%, facilitando a circulação dos veículos de transporte coletivo e de coleta de lixo. Assim, a via de
circulação segue no sentido noroeste – sudeste até o limite da poligonal, conforme pode ser visto na
mesma figura abaixo. O traçado proposto para a via de circulação possibilita que no futuro seja feita a
conexão desta com a via Estrada do Sol, atendendo ao que determina as Diretrizes Urbanísticas
Específicas – DIUPE.
Em parte do trecho da via de circulação que dá acesso aos lotes cujas atividades são comerciais e
de serviços (principalmente ao longo do trecho central do parcelamento denominado Quinhão 16 da
Fazenda Taboquinha), o seu traçado ocorre na forma de um binário. Tal solução objetiva,
principalmente, facilitar a circulação de pedestres e promover uma maior interação entre as áreas
públicas e privadas no local.
É proposta, também, 1 via de circulação de vizinhança do tipo 1, cuja função é distribuir o fluxo
oriundo da vias hierarquicamente mais importantes do sistema, proporcionando acesso aos lotes e
edificações no interior do parcelamento. Têm por atribuição promover a conectividade interna da Gleba
e dar capilaridade ao sistema. Da mesma forma que na via de circulação, em função do relevo
característico da poligonal de projeto, a via de circulação de vizinhança do tipo 1 contorna as áreas com
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declividades elevadas de modo que a rampa resultante permaneça sempre que possivel com inclinação
abaixo de 10%, facilitando a circulação dos veículos de transporte coletivo e de coleta de lixo.
É criada 1 via de circulação de vizinhança do tipo 2 cuja função é dar acesso as edificações dos
lotes cujos usos são residenciais unifamiliares situados em locais segregados em relação ao sistema.
Importante destacar que tanto a Avenida Jardim Botânico quanto a Rua C, fazem parte do sistema
viário dos projetos de urbanismo do empreendimento denominado Quinhão 16, já citados. Dessa forma,
essas vias já foram objeto de licenciamento urbanístico e ambiental no processo daquele parcelamento,
consubstanciado nos projetos URB 109/19 e URB 110/19.
Dentro dos limites da poligonal de projeto a via de circulação apresenta duas configurações
distintas, a depender do trecho aonde está inserida.
Uma configuração é marcada por pista dupla, com duas faixas de rolamento de veículos de cada
lado, com canteiro central, calçada para pedestres dos dois lados da via e mais ciclovia em uma das
laterais, conforme demonstra a figura abaixo. As dimensões desse trecho da via de circulação perfazem
25,1 metros de largura no total. As dimensões compactas ocorrem em função da via ser implantada em
área de declividade e com vegetação preservada. Tal solução minimiza, assim, a necessidade de taludes
de corte e aterro dos dois lados da via e, consequentemente, reduz o impacto da sua implantação sobre
a vegetação já existente no trecho.

Figura 31 – Perfil da Via de Circulação – trechos em pista dupla. Fonte: Própria

Outra configuração da via de circulação é marcada por binário, com cada trecho dele contendo
duas faixas de rolamento de veículos, calçada para pedestres dos dois lados da via e mais ciclovia em
uma das laterais, conforme demonstra a figura a seguir. O trecho em binário ocorre, principalmente, na
poligonal da Gleba do empreendimento denominado Quinhão 16 da Fazenda Taboquinha, que faz limite
com a Gleba do Projeto aqui apresentado. As dimensões desse trecho da via de circulação somam 16,1
metros de largura em cada lado do binário. As dimensões compactas ocorrem em função da via ser
ladeada por lotes cujos usos são CSII2 e cujas edificações serão, preferencialmente, executadas com
galerias de circulação de pedestre junto à via, sem afastamento frontal. Tal solução amplia a área de
circulação de pedestres junto das edificações com soluções de fachadas ativas.
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Figura 32 – Perfil da Via de Circulação – trechos em binário. Fonte: Própria

O perfil mínimo da via de circulação de vizinhança do tipo 1 é apresentado na figura a seguir. A via
apresenta configuração marcada por pista simples, com uma faixa de rolamento de veículos de cada
lado e calçada para pedestres dos dois lados da via. Será implantada ciclovia em uma das laterais. As
dimensões desse trecho da via de circulação somam 12 metros de largura no total nos trechos sem
ciclovia e 16,1 metros nos trechos com ciclovia.

Figura 33– Perfil da Via de Circulação de Vizinhança do Tipo 2. Fonte: Própria

O perfil da via de circulação de vizinhança do tipo 2 é apresentado na próxima figura. A via
apresenta configuração marcada por pista simples, com uma faixa de rolamento de veículos de cada
lado e calçada para pedestres dos dois lados da via. As dimensões desse trecho da via de circulação
perfazem 11,2 metros de largura no total.
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Figura 34– Perfil da Via de Circulação de Vizinhança do Tipo 2. Fonte: Própria

Todas as faixas de pedestre ocorrem, sempre que possível, na forma de “traffic calming”, com a
pavimentação elevada e implantada na mesma altura da calçada. Não é necessário assim a instalação
de rampa para o acesso de pessoas com necessidades especiais à referida faixa de travessia de
pedestres, dado o fato de que não há alteração de nível entre os pisos.
A próxima figura mostra esquematicamente o sistema de ciclovias para o projeto. Está integrado
ao sistema já proposto para a região, em especial aquelas planejadas no Projeto Urbanístico da Etapa IV
do Setor Habitacional Jardim Botânico e do Quinhão 16 da Fazenda Taboquinha. Ao longo de todo o
sistema de circulação as vias classificadas como de circulação e de circulação de vizinhança do tipo 1
têm, em uma de suas laterais, espaço destinado à circulação de ciclistas na forma de uma ciclovia cujas
características permitem fluxo bidirecional ao longo de todo o sistema.
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Figura 35 – Proposta do sistema de ciclovias para a área de trabalho. Fonte: Própria

9.2 Usos e Atividades
A concepção dos usos e ocupações dos lotes propostos no parcelamento da Gleba está
diretamente vinculada à hierarquia viária, descrita no item anterior. Como já relatado, o projeto em tela
foi concebido tendo por base a proposta constante das Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE
43/2020, que possibilita a diversidade de usos do solo na área. O foco central é facilitar as condições de
acesso e mobilidade entre as atividades urbanas, melhorar as relações de custo/benefício dos
investimentos em infraestrutura urbana e, também, promover atividades que gerem emprego e renda
nas próprias Regiões Administrativas.
O parcelamento da Gleba é proposto tendo por princípio básico a diversidade de atividades
urbanas por meio da criação de lotes com atividades residencial, comercial, institucional e de
equipamentos públicos convivendo nos mesmos lugares, evitando assim a setorização. Os lotes
parcelados têm, assim, uso RO 1, CSII 1, CSII 2, CSIIR 1 NO, CSIIR 2 NO e Inst EP, conforme figura 40
abaixo. Tal solução espacial contribui positivamente para a autonomia da Região do Jardim Botânico,
reduzindo a dependência em relação ao Plano Piloto e a outras Regiões Administrativas.
Na via de circulação e no local de cruzamento entre a via de circulação e as via de circulação de
vizinhança do tipo 1 são criados núcleos de centralidade com atividades complementares entre si com
lotes cujos usos são CSII 2 e CSII 1. O objetivo é atender as necessidades das pessoas que moram e
circulam na região como um todo (hoje e no futuro).
Nas vias de circulação de vizinhança do tipo 1 os lotes lindeiros têm atividades que atendem um
público mais amplo, em especial os usos CSII 1, CSIIR 1 NO e CSIIR 2 NO.
Os lotes destinados às atividades predominantemente residenciais unifamiliares (RO 1) têm suas
testadas voltadas para a via de circulação de vizinhança do tipo 2, ficando mais protegidos do fluxo
elevado de veículos e com melhores condições de conforto acústicos das residências.
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Figura 36 – Proposta do uso e ocupação dos lotes para a área de trabalho. Fonte: Própria

O parcelamento da Gleba é composto por 02 lotes de uso CSII-1, com áreas de 2.119,825m2 e
3.032,808m2, 03 lotes CSII 2 com áreas variando de 4.020,954m2 a 4.373,574m2, 04 lote de uso CSIIR2 NO, com áreas variando de 5.383,292m2 a 11.588,054m2 e 21 lotes de uso RO-1 com áreas variando
entre 360,000m2 e 539,220m2. Tem, também, 01 lote destinado ao uso Inst-EP (Equipamento Público),
com áreas de 4.939,752m2.
A classificação dos usos foi definida de acordo com a tabela padrão para classificação de usos e
atividades para o Distrito Federal, aprovada pelo Decreto no 37.966/2017 e com o Decreto n°948/2019
– LUOS-DF.
Os parâmetros de uso e de ocupação dos lotes estão definidos na NGB XXX/20 e seguem
integralmente o que determinam as diretrizes urbanísticas DIUR 01/2019, a DIUPE 43/2020 e as
disposições da Lei Complementar nº 948 de 16 de janeiro de 2017 (LUOS-DF).
Não há necessidade de proposição de Projetos Urbanisticos com Diretrizes Especiais de Unidades
Autônomas - PDEU nos lotes cujos usos são CSIIR 1 NO e CSIIR 2 NO.
9.3 Densidade
Foi considerado, para o cálculo da densidade, a média de 3,3 moradores por domícilio, de
acordo com o índice IBGE 2010 para o Distrito Federal.
Tendo em vista a área total da gleba de 141.079,00 m2, o número de domicílios de 213
unidades, estima-se a densidade média de 50,00 hab/ha, calculada conforme tabela a seguir:
Tabela 1: Cálculo de densidade
USO
RO1
CSIIR 2 NO
TOTAL
População = 314 domicílios x 3,3 hab
Densidade = 1035 hab / 20,70 ha = 50 hab/ha

NO DE LOTES
21
4
25

NO. DE DOMICÍLIOS
21
293
314

POPULAÇÃO
69
966
1.035
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9.4. Proporcionalidade de EPC/EPU E ELUP
A DIUPE 43/2020 estabelece em seu item 6 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, sendo exigido 5% para EPC e 10% para ELUP.
No empreendimento Vila dos Bosques são destinadas 04 áreas para os espaços livres de uso
público - ELUP que ao todo perfazem 1,1727 hectares e correspondem a 10,58% da área parcelável.
Proporcionalmente, a maior concentração de áreas públicas na forma de ELUP se justifica em função
da preservação da maior quantidade possível de área com cobertura vegetal natural na poligonal.
As áreas destinadas aos ELUPs estão localizadas nas áreas próximas às APPs de córrego de forma a
ampliar as faixas dos conectores verdes.
É destinado 01 lote para o uso Inst-EP (Equipamento Público), com uso de equipamento
público urbano – EPU, cuja área tem 4.939,752m2
Assim o somatório total das áreas públicas (ELUP + EPC + EPU) para a Gleba do
empreendimento Vila dos Bosques somam 1,667 hectares, correspondendo a 15,03% da área
parcelável, atendendo assim ao que determina as Diretrizes Urbanísticas 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.
Tabela 2: Cálculo para equipamentos Públicos do Parcelamento

9.5. Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN
Será criada uma Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN dentro do perímetro de
parcelamento do solo, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, regulamentado pelo Decreto nº 5.746, de 5
de abril de 2006. A poligonal da RPPN, e suas respectivas coordenadas, constam das plantas do projeto
de parcelamento do qual este MDE é parte integrante.
A RPPN é uma Unidade de Uso Sustentável de propriedade privada, gravada com perpetuidade,
por intermédio de Termo de Compromisso celebrado com o órgão ambiental competente e averbado à
margem da inscrição no Registro Público de Imóveis, com o objetivo de conservar a diversidade
biológica, destinada a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e
educacionais.
A RPPN abrangerá a totalidade da área que constitui a Zona de Conservação da Vida Silvestre –
ZCVS do zoneamento da Área de Proteção Ambiental – APA da Bacia do Rio São Bartolomeu (Lei nº
5.344, de 19 de maio de 2014), bem como trechos com declividades a partir de 30%. A área que será
destinada a RPPN é parte integrante do Projeto Urbanístico da Gleba denominda Vila dos Bosques e será
considerada no cálculo das áreas para fins do parcelamento do solo, mas permanecerá fora da poligonal
de projeto para fins de registro imobiliário, tendo em vista ser condição necessária à criação da RPPN a
existência de uma matrícula imobiliária própria, com destinação rural, na qual será averbado o gravame
com caráter de perpetuidade.
A RPPN abrange uma área de 9,5252 hectares, que corresponde a 45,99% da poligonal da Gleba.
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Figura 37 – Poligonal da RPPN- Reserva Particular do Patrimônio Natural. Fonte: Própria

Deverá ser elaborado um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão, constituído por um
documento técnico mediante o qual se estabelecerá o zoneamento da RPPN e as normas que devem
presidir o uso dessa área e o manejo dos recursos naturais. O Plano de Manejo deverá abranger toda a
futura Unidade de Conservação, os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover
sua integração à vida econômica social das comunidades vizinhas.
O Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da RPPN deverá respeitar o zoneamento
estabelecido para a APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, especialmente a ZCVC, resguardados os
critérios para implantação de infraestrutura obrigatória para o parcelamento e futuras infraestruturas
necessárias para o desenvolvimento sustentável da região.
Algumas das áreas detinadas as ELUPs serão em parte configuradas por uma faixa de servidão
ambiental. O objetivo é garantir, também, a preservação da cobertura vegetal existente no lugar. Tal
solução possibilita ampliar o percentual de área da poligonal de projeto que mantem o meio ambiente
em sua feição natural, contribuindo para expandir os corredores ecológicos, integrar fisicamente as área
da RPPN e reforçar o caráter ecológico do parcelamento.
Vale esclarecer que são destinadas, também, áreas nas ELUPS para a implantação dos
equipamentos e mobiliários urbanos necessários às atividades de lazer, prática de esporte e
contemplação, que atendem a função original desses espaços na trama urbana. Os espaços para as
atividades de lazer e contemplação nas ELUPs estão situados próximos das vias de circulação de pessoas,
ciclistas e veículos de modo a facilitar os acessos dos usuários aos locais.
É indicado que as faixas de servidão nas ELUPs sejam abrangidas pelo Plano de Manejo ou de
Proteção e Gestão da RPPN visto que as áreas são fisicamente contíguas e devem obedecer a regras
similares de preservação, conservação e manejo dos seus recursos naturais.
As Poligonais das faixas de servidão ambiental em ELUP e em lotes, com suas respectivas áreas e
quadros de caminhamento do perímetro, serão apresentados em Planta Detalhe do Projeto de
Urbanismo do parcelamento ora proposto.
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9.6 Endereçamento
O sistema de endereçamento do parcelamento denominado Vila dos Bosques 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 Quadro Demonstrativo de Unidades Imobiliárias – QDUI (ANEXO
I) e no Projeto de Urbanismo – URB.
A via arterial é denominada de “Avenida” e recebe o nome de “Jardim Botânico”. A via de
circulação de vizinhança do tipo 1 recebe a denominação de “Rua” e o nome provisório é uma letra
alfabética “C”. O mesmo ocorre com a via de circulação de vizinhança do tipo 2, que recebe a
denominação de “Rua” e o nome provisório é uma letra alfabética “C1”. No futuro as letras que
denominam as vias deverão ser substituídas por um nome definitivo para cada uma delas
A sequência de numeração dos lotes adota o princípio de ordem crescente, sempre a partir do
oeste em direção ao leste ou a partir do norte em direção ao sul, com os números ímpares destinados
aos lotes situados à direita da via e os números pares destinados ao lotes situados à esquerda da mesma
via. A sequência numérica em cada uma das vias começa com o número “1” e para cada lote
subsequente é acrescido uma unidade.

Figura 38 – Proposta do sistema endereçamento . Fonte: Própria
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10. QUADRO SÍNTESE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E DE ÁREAS PÚBLICAS:
Tabela 3. Quadro de áreas do parcelamento Vila dos Bosques

ÁREAS CONSIDERADAS

Área (m2)

Percentuais (%)

i. Área Total da Poligonal de Projeto

207.103,000

100,00%

ii. Área Não Passível de Parcelamento
a. RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
b. Área de Preservação – APP + Área Verde
iii. Área Passível de parcelamento: i - (ii a + ii b)

96.210,478

46,46%

95.252,760
957,718
110.892,522

45,99%
0,46%
53,54%

Tabela 4. Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas do parcelamento Vila dos Bosques

DESTINAÇÃO

Lotes (unid.)

Área (m2)

Percentuais (%)

110.892,522

100,00%

21
2
3
4
1

7.759,452
5.512,633
12.395,153
33.713,697
4.939,752

7,00%
4,65%
11.18%
30,40%
4,45%

31

63.960,687

57,68%

11.727,509
35.204,326
0
46.931,835
16.667,261
51.871,587

10,58%
31.75%
0%
42,32%
15,03%
46,78%

Áreas Passíveis de Parcelamento
1. Unidade imobiliárias
a. RO 1
b. CSII 1
c. CSII 2
d. CSIIR 2 NO
e. Inst EP
TOTAL
2. Espaços Livres de Uso Público - ELUP
3. Sistemas de Circulação
4. Áreas Verdes
Total
Área Pública (1): 1d +2
Área Pública (1): 1d+2+3+4

Tabela 5. Quadro de permeabilidade do parcelamento Vila dos Bosques

ÁREAS PERMEÁVEIS CONSIDERADAS

Área (m2)

Percentuais (%)

i. Área Total da Poligonal de Projeto
a. RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
b. Área de Preservação – APP / Área Verde /
Faixa de Proteção de Grota
c. Inst-EP/EPU
d. ELUP
e. Área Permeável em Lotes
iii. Área Permeável do Parcelamento

207103,000

100,00%

95.252,760

45,99%

957,718

0,46%

4.939,752
11.727,509
9.594,103
122.471,842

2,39%
5,66%
4,63%
59,14%

(*) 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%
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11. QUADRO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS E
URBANOS:
O parcelamento propõe a criação de um lote destinado a Equipamento Público, destinado a
dispositivo de amortecimento do sistema de drenagem.
Equipamento
Drenagem –

QUADRO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS DE EQUIPAMENTO
Endereço
Área (m2)
Tipo (Uso)
EPU

Av. Jardim Botânico nº18

4.939,752

Orgão
4,45%

12. DISPOSIÇÕES GERAIS
Os parâmetros urbanísticos constantes deste MDE são complementados pelo Código de
Edificações do Distrito Federal aprovado pela Lei nº. 6138/2018, regulamentada pelo Decreto Distrital
no. 39.272/2018 e pela Lei Complementar 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.
As edificações já existentes, além de ser obrigatório o atendimento dos parâmetros estabelecidos
neste MDE, deverão apresentar Laudos Técnicos que assegurem a integridade e segurança das
construções.
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13. EQUIPE TÉCNICA
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