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1. APRESENTAÇÃO:

Trata-se de um Estudo Preliminar de parcelamento de solo para fins urbanos, em
uma gleba com área escriturada de 14ha. 61a. 71,78ca., registrada sob a matrícula n°
17.469 do Cartório do 7º Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Da gleba total
escriturada será destinada apenas uma área de 14,6112 ha, onde será implantado o
empreendimento denominado “Sítio Aroeira”.
O empreendimento possui uma área total de 146.171,60 m², e está localizado na
Região Administrativa da Fercal – RA XXXI, sendo abrangido pela Diretriz Urbanística
do Setor Habitacional Fercal (DIUR 05/2017). Confronta-se ao norte com a rodovia DF –
150 e a Área de Regularização de Interesse Social - ARIS; ao Sul com áreas de
propriedade particular; a leste com o Córrego Capão Seco; e, a oeste com a rodovia DF
– 150. (Figuras 1 e 2).

1.1. CROQUI DE SITUAÇÃO:

Figura 1: Croqui de Situação do parcelamento Sítio Aroeira.
Fonte: GEOPORTAL/SEDUH/GDF. Autor do projeto (2021).
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1.2. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO:

Figura 2: Croqui de localização do parcelamento Sítio Aroeira.
Fonte: GEOPORTAL/SEDUH/GDF. Autor do projeto (2021).

1.3. OBJETIVOS
O novo parcelamento do solo urbano denominado Sítio Aroeira atende a Lei
6.766/79 e suas alterações, no que diz respeito à modalidade loteamento (Art. 2º), e tem
como principal característica o uso residencial, visando:
•

Contribuir para o aumento da oferta de moradias com título de propriedade do
imóvel, planejadas e providas de infraestrutura, para população de classe baixa,
próxima aos principais polos geradores de empregos e renda;

•

Consolidar o núcleo urbano, ocupando os vazios existentes e incorporando-se à
malha urbana do Setor Habitacional Fercal;

•

Contribuir para a diminuição do déficit de equipamentos urbanos de educação,
lazer, e outros, proporcionando aos moradores melhor qualidade de vida;

•

Integrar áreas verdes públicas de interesse ambiental e de beleza cênica a áreas
habitacionais, permitindo melhores condições de habitabilidade.
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2. LEGISLAÇÃO RELACIONADA AO PROJETO

2.1 - Legislação Urbanística:
•

Federal:

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

Distrital:

- Lei Orgânica do DF, 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, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas
que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de
bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população;
- Lei n° 992, de 28 de dezembro de 1995 e suas alterações – Dispõe sobre o
parcelamento de solo para fins urbanos no Distrito Federal e dá outras providências;
- Decreto n° 28.864, de 17 de março de 2008 – Regulamenta a Lei n° 992, de 28 de
dezembro de 1995 e dá outras providências;
- Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009 – Aprova a revisão do Plano Diretor
de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências;
- Decreto n° 38.047, de 09 de março de 2017 - Regulamenta o art. 20, da Lei
Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, no que se refere às normas viárias e aos
conceitos e parâmetros para o dimensionamento de sistema viário urbano do Distrito
Federal, para o planejamento, elaboração e modificação de projetos urbanísticos, e dá
outras providências;
- Lei nº 4.397, de 27 de agosto de 2009 – Dispõe sobre a criação do Sistema Cicloviário
no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências;
- Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012 – Atualiza a Lei Complementar nº
803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento
Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências;
- Lei n° 6.138, de 26 de abril de 2018 – Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito
Federal - COE/DF;
- Decreto nº 39.272 de 02 de agosto de 2018 – Regulamenta a Lei nº 6.138 de 26 de abril
de 2018 que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF,
e dá outras providências;
- Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019 – Aprova a Lei de Uso e Ocupação
do Solo do Distrito Federal - LUOS nos termos dos arts. 316 e 318 da Lei Orgânica do
Distrito Federal e dá outras providências;
- Lei Complementar n° 958, de 20 de dezembro de 2019 - Define os limites físicos das
regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências;
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- Decreto nº 27.365, de 1º 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;
- Decreto nº 32.575, de 10 de dezembro de 2010 – Aprova alteração do referencial
geodésico do projeto do sistema cartográfico do Distrito federal - SICAD, instituído por meio
do artigo 1º do Decreto nº 4.008, de 26 de dezembro de 1977, e dá outras providências;
- Decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017 – Dispõe sobre os procedimentos para
apresentação de Projetos de Urbanismo e dá outras providências;
- Norma Brasileira ABNT NBR 9050/2020 – Trata da acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
- Portaria n° 17, de 22 de fevereiro de 2016 – Aprova a Nota Técnica n° 02/2015 –
DAURB/SUAT/SEGETH que trata de Diretrizes para Sistema Viário de Novos
Parcelamentos;
- DIUR 05/2017 – Diretrizes Urbanísticas do Setor Habitacional da Fercal;
- DIUPE 12/2017 – Diretrizes Urbanísticas Específicas “Sítio Aroeira”;
- Guia de acessibilidade para elaboração de projetos urbanísticos, GDF, Secretaria
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – Acessibilidade: Direito de Todos.
Julho/2008. Consubstancia a legislação local afeta à acessibilidade.

2.2 - Legislação Ambiental:
•

Federal:

- Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000 - Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I,
II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza e dá outras providências;
- Lei Federal n°12.651, de 25 de maio de 2012 – Dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de
1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências;
- Decreto s/n de 10 de janeiro de 2002 - Cria a Área de Proteção Ambiental - APA do
Planalto Central, no Distrito Federal e no Estado de Goiás, e dá outras providências.
•

Distrital:

- Lei n° 41, de 13 de setembro de 1989 e suas alterações - Dispõe sobre a Política
Ambiental do Distrito Federal e dá outras providências;
- Decreto n° 12.960, de 28 de dezembro de 1990 e suas alterações - Aprova o
Regulamento da Lei n° 41, de 13 de setembro de 1989 que dispõe sobre a Política
Ambiental do Distrito Federal e dá outras providências;
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- Lei n° 6.269, de 29 de janeiro de 2019 - Institui o Zoneamento Ecológico-Econômico do
Distrito Federal - ZEE-DF em cumprimento ao art. 279 e o art. 26 do Ato das Disposições
Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal e dá outras providências;
- Portaria nº 28 de 17 de abril de 2015 - Aprovar o Plano de Manejo da Área de Proteção
Ambiental (APA) Planalto Central do Distrito Federal. (Processo: 02070.002096/2010-2).
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

3. CONDICIONANTES URBANÍSTICAS
As definições e os parâmetros urbanísticos utilizados no projeto de parcelamento
atendem aqueles estabelecidos: no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito
Federal – PDOT/2009/2012; na DIUR 05/2017; e na DIUPE 12/2017 Diretrizes
Urbanísticas Específica para o Sítio Aroeira, conforme a seguir:
3.1. Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2009:
No zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do
Distrito Federal – PDOT (Lei complementar 803, de 25 de abril de 2009, atualizado pela
Lei Complementar 854, de 15 de outubro de 2012), a área encontra-se, em sua
totalidade, na Zona Urbana de Expansão e Qualificação – ZUEQ (Figura 3).

Figura 3 – Mapa de Zoneamento definido pelo PDOT/2009.
Fonte: GEOPORTAL/ SEDUH/ GDF. Autor do projeto (2021).
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De acordo com o Art. 74 do PDOT:
“A Zona Urbana de Expansão e Qualificação é composta por áreas propensas à
ocupação urbana, predominantemente habitacional, e que possuem relação
direta com áreas já implantadas, com densidades demográficas indicadas no
Anexo III, Mapa 5, desta Lei Complementar, sendo também integrada por
assentamentos informais que necessitam de intervenções visando a sua
qualificação.”

Dessa forma, as diretrizes de planejamento e ordenamento para essa zona estão
elencadas em seus incisos de I a VII (Art. 75), conforme a seguir:
“I – estruturar e articular a malha urbana de forma a integrar e conectar as
localidades existentes;
II – aplicar o conjunto de instrumentos de política urbana adequado para
qualificação, ocupação e regularização do solo;
III – qualificar as áreas ocupadas para reversão dos danos ambientais e
recuperação das áreas degradadas;
IV – constituir áreas para atender às demandas habitacionais;
(...)
VII – planejar previamente a infraestrutura de saneamento ambiental para a
ocupação, considerando-se a capacidade de suporte socioambiental da bacia
hidrográfica de contribuição do lago Paranoá.”

Figura 4 – Mapa de Densidade Populacional definida pelo PDOT/2009.
Fonte: GEOPORTAL/ SEDUH/ GDF. Autor do projeto (2021).
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Segundo o Art. 39 e o Mapa 5 do Anexo III do PDOT - 2009/2012, o parcelamento
encontra-se em área com densidade baixa entre 15 (quinze) e 50 hab/ha (cinquenta
habitantes por hectare), conforme observado na Figura 4.
O PDOT (Art. 43) define também, dentre outros parâmetros para novos
parcelamentos urbanos, o percentual mínimo de 15% da área da gleba para
equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de uso público.

3.2. Diretrizes Urbanísticas – DIUR 05/2017:
O Sítio Aroeira está situado em área compreendida pelas Diretrizes Urbanísticas
do Setor Habitacional da Fercal – DIUR 05/2017, as quais estabelecem o seguinte:
•

O projeto de urbanismo deve atender às disposições previstas no Zoneamento
das APAs do Planalto Central e do Cafuringa incidentes na área;

•

A Densidade Demográfica será conforme o estabelecido pelo PDOT - 2009/2012
(vide Figura 4).

•

O Percentual mínimo de áreas públicas (EPC, EPU e ELUP) a ser aplicado no
Setor Habitacional Fercal é de 15% (não computada área destinada ao sistema
viário), conforme disposições do PDOT;

•

Os projetos urbanísticos de novos parcelamentos devem atender diretrizes de
endereçamento definidas pela Unidade de Tecnologia, Informação e Controle
(UNTIC/SEGETH) para a região como um todo, tendo em vista a unidade no
tratamento deste território.

Figura 5 – Mapa das diretrizes Uso e Ocupação do Solo da DIUR 05/2017.
Fonte: DIUR 05/2017.
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De acordo com a DIUR 05/2017, a área objeto de estudo encontra-se abrangida
tanto por áreas passíveis de parcelamento quanto por áreas com declividade acima de
30% (Figura 5). Assim, para a viabilidade do empreendimento, o cálculo do percentual
mínimo destinado ao uso público deve ser previsto dentro da área passível de
parcelamento da gleba, que neste caso consiste em: área total da gleba, excluídas as
Áreas de Preservação Permanente e as faixas de domínio de rodovias, redes de
infraestrutura.
Os novos parcelamentos do solo (áreas localizadas fora das Áreas de
Regularização de Interesse Social - ARIS) no Setor Habitacional Fercal devem observar
as mesmas disposições do PDOT para as ARIS da FERCAL, no que tange ao quadro
parâmetros de uso e ocupação do solo (Figura 6).

Figura 6 – Quadro de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo.
Fonte: DIUR 05/2017.

Já o quadro de parâmetros de ocupação do solo da Figura 7, definem a altura
máxima e a taxa de permeabilidade mínima para as ARIS e áreas a serem parceladas
no interior do Setor. A taxa de permeabilidade mínima no empreendimento será definida
em projeto de urbanismo compatível com a Taxa de Ocupação, devendo ser igual ou
superior a 10% para lotes residenciais e nos demais usos.

Figura 7 - Quadro de Parâmetros de Ocupação do Solo para os lotes da DIUR 05/2017.
Fonte: DIUR 05/2017
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Figura 8 – Mapa do sistema viário estruturante definido pela DIUR 05/2017.
Fonte: DIUR 05/2017.

Segundo o sistema viário estruturante definido pela DIUR 05/2017, a rodovia DF150, que dá acesso a gleba em questão, está classificada como Via de Circulação
(Figura 8). Essa via, por definição, é responsável por promover a articulação interna no
tecido urbano e o acesso às diversas áreas, em especial às centralidades e Vias de
Atividades. Também deve proporcionar acessibilidade, bem como mobilidade com a
integração dos diferentes tipos de modais (pedestre, ciclista e transporte coletivo) a ser
planejado e implantado.

3.3. Diretrizes Urbanísticas Específicas– DIUPE 12/2017:
A DIUPE 12/2017 complementa a DIUR 05/2017, estabelecendo diretrizes
urbanísticas específicas relevantes para o uso e ocupação do solo, sistema viário e áreas
públicas incidentes na gleba a ser parcelada.
Quanto ao uso e ocupação do solo, a DIUPE 12/2017 estabelece que, em áreas
com declividade do terreno superior a 30%, devem-se atender ao disposto no Art. 3° da
Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, sendo permitida a ocupação apenas nas áreas
passíveis de parcelamento, conforme demonstrado na Figura 9.
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Figura 9 – Mapa de zoneamento das diretrizes definidas pela DIUR 05/2017.
Fonte: GEOPORTAL/ SEDUH/ GDF. Autor do projeto (2021).

Conforme a DIUPE 12/2017, a densidade populacional, da área em questão, se
enquadra na categoria de baixa densidade (15 a 50 hab/ha), e para fins de cálculo do
total de unidades previstas para a gleba foram considerados 3,28 habitantes por
domicílio, de acordo com a Pesquisa Distrital de Amostra de Domicílios (CODEPLAN,
2015) para o Distrito Federal, conforme o quadro abaixo (Figura 10):

Figura 10 – Quadro de densidade aplicável à gleba.
Fonte: DIUPE 12/2017.

.
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Figura 11 – Mapa de Densidade Populacional (PDOT/2009) e sistema viário estruturante definido pela DIUR 05/2017.
Fonte: DIUPE 12/2017.

De acordo com a DIUPE 12/2017, deverão ser destinadas para o Sítio Aroeira
15% da área parcelável para Equipamentos Públicos Comunitários - EPC, Equipamentos
Públicos Urbanos - EPU e Espaços Livres de Uso Públicos - ELUP, de uso e domínio
público, sendo integrados ao tecido urbano por meio de calçada, via, ciclovia e transporte
coletivo, de forma a favorecer o acesso da população a essas áreas. A distribuição do
percentual de áreas públicas será feita conforme o quadro abaixo (Figura 12):

Figura 12 - Tabela de percentual mínimo exigido para cada tipologia de áreas públicas.
Fonte: DIUPE 12/2017.
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4. CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Figura 13 – Mapa de Zoneamento da APA do Planalto Central.
Fonte: GEOPORTAL/ SEDUH/ GDF. Geológica (2021).

O parcelamento de solo denominado Sítio Aroeira encontra-se inserido na Área
de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, criada por meio do Decreto Federal
s/n de 10 de janeiro de 2002, com a finalidade de proteger os mananciais, regular o uso
dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos
naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região. De acordo o Plano de
Manejo da APA do Planalto Central e seu respectivo zoneamento ambiental (Portaria nº
28, de 17 de abril de 2015), a área de estudo, está inserida grande parte de sua poligonal
na Zona de Proteção do Parna de Brasília e da Rebio da Contagem – ZPPR, e uma
pequena parte na porção nordeste na Zona de Uso Sustentável – ZUS (Figura 13).
Sendo essa última zona coincidente com a APP do Córrego Capão Seco.
A Zona de Uso Sustentável – ZUS é caracterizada como “áreas com matrizes de
ocupação do solo com predominância de produção rural, mas que contém importância
especial para a conservação dos solos e da água.”
Para as áreas urbanas inseridas na ZUS, o Plano de Manejo define:
“- A impermeabilização máxima do solo fica restrita a 50% da área total da gleba do
parcelamento;
- Os parcelamentos urbanos deverão adotar medidas de proteção do solo, de modo
a impedir
processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d'água;
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- As atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e
artificial de
aquíferos;
- Fica proibido o corte de espécies arbóreas nativas existentes nas áreas verdes
delimitadas
pelos projetos de urbanismo de novos empreendimentos imobiliários.”

A Zona de Proteção do Parna de Brasília e da Rebio da Contagem – ZPPR é
definida como “Zona de manejo destinada ao controle do uso do solo para a proteção do
entorno do Parna de Brasília e da Rebio da Contagem.”
Para as áreas urbanas inseridas na ZPPR, o Plano de Manejo define:
“a) O uso urbano será permitido exclusivamente na Macrozona Urbana, assim
definida pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, Lei
Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009.
b) Não serão permitidas alterações de densidades de ocupação, tampouco
mudanças de gabarito de construções, daquelas diretrizes definidas na Lei
Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009.
c) Não será permitida a implantação de prédios espelhados e de novas edificações
maiores do que quatro andares.”

Figura 14 - Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal– ZEE.
Fonte: GEOPORTAL/ SEDUH/ GDF. Geológica (2021).
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A lei nº 6.269/2019 que institui o Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito
Federal - ZEE-DF, traz em seu escopo um zoneamento de riscos, tanto ecológicos
quanto socioeconômicos, a serem obrigatoriamente considerados na definição de
zoneamentos de usos, no âmbito do planejamento e gestão territorial.
De acordo com o zoneamento da ZEE, a área em comento está localizada em
Zona Ecológico-Econômica de Dinamização Produtiva e Serviços Ecossistêmicos –
ZEEDPSE conforme o Art. 11, sendo subdividida, na Subzona de Diversificação
Produtiva e de Serviços Ecossistêmicos 5 - SZSE 2 (Figura 14).
A SZSE 2 é destinada à manutenção do Cerrado com o desenvolvimento de
atividades N1 e N2, prioritariamente. Dessa forma, o Art. 17 estabelece as diretrizes para
essa Zona, conforme a seguir:
“I – a preservação e conservação dos remanescentes de vegetação nativa do
Cerrado e a manutenção das áreas de corredores ecológicos, conexões e
conectores ambientais, inclusive em ambiência urbana;
II – a implantação da ADP V indicada no Mapa 14, conforme o disposto na Tabela
Única do Anexo Único;
III – a elaboração ou revisão dos zoneamentos e planos de manejo das unidades
de conservação distritais e dos planos de bacias hidrográficas para assegurar
compatibilidade entre eles e deles com as atividades produtivas previstas para esta
Subzona;
IV – o fortalecimento da gestão participativa por meio do Comitê de Bacia
Hidrográfica dos Afluentes do Rio Maranhão e do Comitê de Bacia Hidrográfica do
Rio Paranoá, assegurando suas competências como primeira instância
administrativa para a gestão de conflitos pelo uso da água na região;
V – a preservação da qualidade das águas dos cursos hídricos Palma e Sal, na
APA da Cafuringa, com vistas ao resguardo dos potenciais mananciais de
abastecimento público no Distrito Federal;
VI – a observância nos planos, programas e projetos para a região da
compatibilização com os riscos ecológicos, especialmente o risco ecológico de
perda de solo por erosão, de forma a garantir a disponibilidade hídrica e a
conectividade ambiental;
VII – o desenvolvimento de cadeias produtivas visando assegurar a geração de
emprego nas atividades N1 e N2, com foco em turismo ecológico, rural,
gastronômico e de aventura e integração lavoura-pecuária-floresta;
VIII – o desenvolvimento do programa de capacitação profissional para o
incremento das atividades N1 e N2;
IX – o incentivo à adoção de boas práticas agropecuárias pelos produtores rurais,
bem como a transição para a agricultura orgânica e agroecológica;
X – a definição de estratégias e infraestrutura viária, de mobilidade humana e de
transporte de carga compatíveis com os riscos ecológicos da Subzona, para:
a) a alteração do traçado do Arco Norte do Anel Rodoviário do Distrito Federal para
área externa ao território do Distrito Federal nesta Subzona;
b) o escoamento da produção da Região Administrativa da Fercal;
XI – a compatibilização da implantação, ampliação ou readequação da
infraestrutura viária com a manutenção da conectividade ambiental, adotando
mecanismos de passagem de fauna e outras soluções adequadas a essa finalidade;
XII – o incentivo ao transporte não motorizado, em especial à implantação e
ampliação de calçadas e ciclovias nos núcleos urbanos;
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XIII – a prioridade ao monitoramento, controle e fiscalização do parcelamento
irregular do solo, especialmente em área de contribuição de reservatório, APP,
APM, unidade de conservação e corredor ecológico;

XIV – o disciplinamento, por meio de zoneamento minerário ambiental, da
expansão da atividade mineral na região, de forma a compatibilizá-la com a
manutenção dos serviços ecossistêmicos, notadamente a manutenção de
corredores ecológicos entre as zonas-núcleo da Reserva da Biosfera do
Cerrado nela situadas.”
Segundo os Riscos Ecológicos levantados pelo ZEE-DF: (i) riscos ecológicos colocalizados; (ii) perda de recarga de aquífero; (iii) perda de solo por erosão; (iv)
contaminação do subsolo; e (v) perda de áreas remanescentes do Cerrado nativo. A
gleba em questão está relacionada de acordo com os seguintes tipos de riscos, conforme
Figuras 15 a 19.

Figura 15 – Mapas de Riscos Co-localizados – ZEE.
Fonte: GEOPORTAL/ SEDUH/ GDF. Geológica (2021).
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Figura 16 – Mapas de Riscos de Recarga de Aquífero – ZEE.
Fonte: GEOPORTAL/ SEDUH/ GDF. Geológica (2021).

Figura 17 – Mapas de Riscos Perda de Solo Erosão – ZEE
Fonte: GEOPORTAL/ SEDUH/ GDF. Geológica (2021).
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Figura 18 – Mapas de Riscos de Contaminação Solo – ZEE
Fonte: GEOPORTAL/ SEDUH/ GDF. Geológica (2021).

Figura 19 - Mapa de Risco Perda de Cobertura Vegetal Nativa – ZEE
Fonte: GEOPORTAL/ SEDUH/ GDF. Geológica (2021).
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4.1. Declividade:
Conforme observado na figura 20, os trechos de maior declividade que interferem
com a poligonal da gleba estudada estão concentrados tanto na porção nordeste da
gleba, coincidindo com a Área de Proteção Permanente – APP do Córrego Capão Seco,
quanto nas faixas de proteção dos talvegues existentes no interior do empreendimento
(Figura 21). Dessa forma, o empreendimento do ponto de vista ambiental, não apresenta
restrição de ocupação desde que atendido ao disposto no art. 3º da Lei Federal nº
6.766/1979:
“Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em
zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim
definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.
Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:
(...)
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo
se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;
(...)”

Figura 20 – Mapa de declividade do Sítio Aroeira.
Fonte: Levantamento Topográfico - TOP. Geológica (2021).
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Figura 21 – Mapa de APP do Sítio Aroeira.
Fonte: Levantamento Topográfico - TOP. Geológica (2021).

5. CONSULTA ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS
5.1. Companhia urbanizadora da nova capital do Brasil - NOVACAP
Número do Processo: 00112-00019054/2018-46
Número do Documento: Carta SEI-GDF nº 113/2018 - NOVACAP/PRES/DU e
Despachos
SEI-GDF
NOVACAP/DU/DEINFRA/DIPROJ/SEAU
e
SEI-GDF
NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIPROJ.
Data da Emissão: 11 de julho de 2018.
Informações Atualizadas:
- Não existe interferência de rede pública de águas pluviais implantada e/ou
projetada no limite da poligonal do parcelamento;
- Quanto à possibilidade de atendimento é necessária a elaboração de projeto de
drenagem pluvial completo e específico para o local, sendo de inteira responsabilidade
do empreendedor a elaboração deste. Na elaboração do projeto deverá ser utilizada
estrutura de amortecimento de vazão, dentro da poligonal do parcelamento em questão,
de forma a obedecer ao previsto na Resolução nº 09, da ADASA, que define como vazão
máxima de saída de um empreendimento o valor de 24,4 l/s/há. Assim quando da
elaboração do projeto de urbanismo da área em questão, deverá ser reservado área para
instalação dessa estrutura.
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Soluções de Projeto:
O projeto de rede de drenagem de águas pluviais do empreendimento será
elaborado na fase do licenciamento ambiental prévio, e devidamente aprovado no órgão
competente. Dessa forma, após o licenciamento prévio do parcelamento, serão
destinadas áreas de Equipamento Público Urbano – EPU no projeto urbanístico, para a
retenção/detenção das águas pluviais, de acordo com as estruturas aprovadas no projeto
de drenagem de águas pluviais pela NOVACAP.
5.2. Companhia energética de Brasília – CEB
Número do Processo: 00310-00007212/2018-89
Número do Documento: Carta SEI-GDF n.º 292/2018 - CEB-D/DD/DC/GCAC.
Data da Emissão: 27 de julho de 2018.
Informações Atualizadas:
- Há viabilidade técnica de fornecimento de energia elétrica ao empreendimento,
desde que atendidas às condições de fornecimento, as quais serão definidas por meio
de estudo técnico e projetos que serão elaborados após a formalização do pedido por
parte do interessado;
Por meio do Laudo Técnico nº 338 SEI-GDF - CEB-D/DD/DR/SGB, de 24 de julho
de 2018, que complementa a Carta SEI-GDF n.º 292/2018, a CEB informa quanto à
existência de interferência:
- Existe interferência com redes elétricas existentes;
- Existem diversos trechos de rede aérea dentro do polígono que envolve a área.
Caso haja a necessidade de remanejamento, é necessário que o interessado
encaminhe o projeto detalhado para a Superintendência de Engenharia, de modo que,
seja possível a elaboração de orçamento, considerando a retirada das interferências e o
atendimento de novas cargas.
Soluções de Projeto:
Os projetos de redes de energia e iluminação pública do empreendimento serão
elaborados na fase do licenciamento prévio e devidamente aprovados nos órgãos
competentes.
5.3. Companhia de saneamento ambiental de Brasília - CAESB
Número do Processo: Protocolo nº 092.004.256/2018
Número do Documento: Carta n.º 41966/2018 - EPR/DE.
Data da Emissão: 20 de setembro de 2018.
Informações Atualizadas:
- Não há sistema de abastecimento de água implantado ou projetado para
atendimento do empreendimento. Para viabilizar o atendimento imediato, será
necessário que o empreendedor opte por solução independente de abastecimento;
- Não há sistema de esgotamento sanitário implantado projetado para
atendimento do empreendimento.
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Soluções de Projeto:
Quanto ao abastecimento de água será adotado poço tubular profundo,
devidamente autorizado e outorgado pela ADASA-DF, como solução para a captação e
distribuição de água potável aos moradores. Quanto ao esgotamento sanitário será
adotada a utilização de fossa séptica com sumidouro como solução para o tratamento
primário de esgoto doméstico e comercial de baixo impacto. Para ambas as soluções
serão elaborados projetos, na fase do licenciamento prévio, e devidamente aprovados
nos órgãos competentes

5.4. Serviço de limpeza urbana – SLU
Número do Processo: 00094-00009651/2018-64
Número do Documento: Ofício SEI-GDF Nº 911/2018 - SLU/PRESI e Despachos SEIGDF SLU/PRESI/DILUR e SLU/PRESI/DITEC.
Data da Emissão: 21 de agosto de 2018.
Informações Atualizadas:
- Realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais nas proximidades
do parcelamento de solo, e que não haverá impacto significativo quanto à capacidade
de realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos domiciliares gerados, uma vez que o SLU se encontra equipado e preparado
para executar a coleta na área de ocupação prevista, desde que o volume dos resíduos
categorizados como domiciliares esteja dentro do limite estipulado.
- De acordo com a Lei Distrital n° 5.610/16, Art.5°, §1°, e com o Decreto n°
37.568/2016 e Decreto n° 38.021/2017, fica estabelecido que os grandes geradores, isto
é, os empreendimentos cuja geração de resíduos sólidos domiciliares, resíduos não
perigosos e não inertes seja acima de 120 litros por dia, devem assumir a
responsabilidade de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos que são por eles
gerados. sendo que a disposição destes resíduos poderá ser efetuada, mediante
pagamento, conforme preço público estabelecido pela ADASA na Resolução ADASA n°
14/2016, no Aterro Sanitário de Brasília;
- 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 em sacos plásticos, de acordo com a ABNT
NBR 11174:1990 e a NBR 9191:2008.
- A coleta e transporte dos resíduos gerados no parcelamento deverá se limitar ao
favorecimento da realização contínua das coletas domiciliares e seletiva em vias e
logradouros públicos, não impedindo o acesso e manobra dos caminhões
compactadores (15 a 19 m³), observando as normativas existentes.
Soluções de Projeto:
Por ser um loteamento aberto, a configuração viária do parcelamento propicia a
coleta dos resíduos sem impedimentos de acesso e manobras.

MDE - FOLHA 22 | 34

6. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente estudo foi elaborado para uma gleba desocupada com área de
14,6172 ha, denominado Sítio Aroeira, localizado no Setor Habitacional Fercal e na
Região Administrativa da Fercal. A área do empreendimento perfaz a mesma área do
levantamento topográfico aprovada na Diretoria de Cartografia – DITEC, constante na
matrícula nº 17.469 registrada no Cartório do 7º Ofício do Registro Imobiliário do Distrito
Federal.
6.1. Informações gerais e croqui do parcelamento:

Figura 22 – Croqui do parcelamento de solo Sítio Aroeira.
Fonte: Autor do projeto (2021).

O novo loteamento (Figura 22) destina-se ao uso predominantemente residencial,
contando com uma estrutura de apoio na parte comercial de bens e serviços e
institucional. Adota como partido uma configuração urbana de estrutura coesa e de fácil
leitura, integrando-se a malha urbana do Setor Habitacional Fercal, onde o sistema viário
é o elemento estruturador e integrador da área a ser urbanizada.
O estudo observou as recomendações urbanísticas e ambientais, respeitando o
relevo do sítio natural e articulando a via principal, ao sistema rodoviário do Distrito
Federal, distribuindo os equipamentos públicos conforme as diretrizes e buscando,
ainda, favorecer a acessibilidade aos lotes criados e acesso às áreas verdes do
empreendimento.
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6.2. Usos e ocupação propostos para o projeto:
O empreendimento possui a seguinte configuração urbana, com base nos usos e
atividades permitidos na LC nº 948/2019 (Figura 23):

Figura 23 – Croqui das Unidades de Uso e Ocupação do Solo - UOS (LC nº 948/2019).
Fonte: Autor do projeto (2021).

•

RO 1 - 143 lotes residenciais, totalizando uma área de 44.611,85 m², na categoria
habitação unifamiliar, sendo facultado, simultaneamente, o uso não residencial com
atividade econômica realizada no âmbito doméstico, e não sendo autorizado o
acesso independente, com área variando entre 256,32 m² e 489,47 m², dispostos em
conjuntos sequenciados e de fácil compreensão, onde a Via Local é o eixo
estruturador do parcelamento de solo. Os lotes RO 1 terão no máximo 02 pavimentos
com altura máxima de 9,50 metros;

•

CSIIR 1 NO - 02 lotes destinados às atividades de comércio e prestação de serviços,
institucional, e residencial não obrigatório, onde são permitidos, simultaneamente ou
não, os usos acima elencados, na categoria de habitação multifamiliar (tipologia de
apartamentos), sem obrigatoriedade para qualquer um dos usos. Esses lotes são de
abrangência local, com áreas de 2.501,15 m² e 2.601,68 m², totalizando 5.102,83 m²,
e estão localizados às margens da Via de Circulação, sendo que, as vagas para
veículos ou garagem ocorrerão inteiramente dentro dos lotes. Os lotes CSIIR 1 NO
terão no máximo 05 pavimentos, composto por 04 pavimentos (4 unidades
imobiliárias por andar), totalizando 79 unidades imobiliárias; e, altura máxima da
edificação é de 16,00 metros;
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•

Inst EP - 03 lotes destinado a Equipamento Público Comunitário – EPC, com área
de 4.735,60 m² com uso e ocupação a ser definido pelos órgãos competentes,
localizado às margens da rodovia DF - 150 (Via de Circulação). O lote Inst EP (EPC)
terá no máximo 03 pavimentos com altura máxima de 12,00 metros;

•

02 Espaços Livres de Uso Público – ELUP, com área total de 12.751,55 m²,
destinados a equipamentos de lazer e infraestrutura sustentável (bacia de
contenção/detenção de águas pluviais) integrada a área verde do empreendimento,
e preservação da vegetação nativa existente. Estes ELUPs estão localizados às
margens da Via de Circulação, proporcionando acessibilidade a todos os moradores
da região;

•

09 Áreas Verdes, totalizando 6.214,54 m², destinadas a contribuir com a
permeabilidade do parcelamento, e promover espaços de convívio e de arborização
com espécies nativas do cerrado.

6.3. Diretrizes básicas de endereçamento:
O Sítio Aroeira apresenta endereçamento alfa numérico lógico em sentido
crescente, composto por conjuntos e lotes, a partir do acesso principal do parcelamento,
conforme mostra a Figura 24.
•

Exemplo de endereçamento para os lotes RO 1:
Setor Habitacional Fercal, Sítio Aroeira
Conjunto 01, Lote 10, Fercal
Brasília – DF

•

Exemplo de endereçamento para os lotes CSIIR 1 NO:
Setor Habitacional Fercal, Sítio Aroeira
Área Especial - AE 01, Fercal
Brasília – DF

•

Exemplo de endereçamento para os lotes Inst EP:
Setor Habitacional Fercal, Sítio Aroeira
Área Especial - AE 03, Fercal
Brasília – DF
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Figura 24 - Croqui de endereçamento do Sítio Aroeira.
Fonte: Autor do projeto (2021).

6.4. Diretrizes do sistema viário:
O traçado viário proposto para o empreendimento atende as recomendações das
Diretrizes Gerais do Setor Habitacional Fercal (DIUR 05/2017) e das Diretrizes
Urbanísticas Específicas (DIUR 12/2017), bem como os parâmetros para o
dimensionamento de sistema viário urbano estabelecidos no Decreto 38.047/2017 e na
NT nº 2/2015 DAUrb/SUAT/SEGETH.
Segundo o disposto no Decreto nº 27.365, de 1º de novembro de 2006, que altera
o sistema rodoviário do Distrito Federal, a rodovia DF-150, possui faixa de domínio
classificada no Grupo II, com largura de 100,00 metros, podendo ser dividida
simetricamente em relação ao eixo. Já a Lei nº 6.766/79 estabelece que ao longo das
faixas de domínio das rodovias deverá ser reservada uma faixa non aedificandi de
15,00m (quinze metros), salvo maiores exigências de legislação específica.
Tanto a DIUR 05/2017 e quanto a DIUPE 12/2017 classificam a DF-150 como
sendo uma Via de Circulação.
Dessa forma, para fins de implantação da Via de Circulação haverá um
afastamento/recuo total da poligonal de 75,00 metros, que corresponde à metade da
largura mínima da faixa de domínio, acrescida da faixa “non aedificandi”, devendo ser
considerado a partir do eixo da rodovia DF-150, conforme o Levantamento Topográfico
aceito pela DICAT/COSIT (Figura 25).
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Figura 25 – Croqui com recuo da Via de Circulação Nível 2.
Fonte: Autor do projeto (2021).

6.5. QUADRO SÍNTESE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E DE ÁREAS PÚBLICAS

Tabela 1 - Quadro de Áreas do Parcelamento

ÁREAS CONSIDERADAS
I. Área Total da Poligonal de Projeto
II. Área não Passível de Parcelamento
a. Área de Proteção Permanente
b. Faixa de Domínio de Rodovia*
c. Faixa de 15m, inciso III, art. 4º da Lei 6.766/79
III. Área Passível de Parcelamento: (I – II)

ÁREA (m²)
146.171,60
50.181,22
7.670,85
88.319,53

PERCENTUAL (%)
100
34,33
5,25
60,42
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Tabela 2 - Quadro das Unidades Imobiliárias e de Áreas Públicas

DESTINAÇÃO
Área Passível de Parcelamento
1. Unidades Imobiliárias
a. RO 1
b. CSIIR 1 NO
c. Inst EP
Total
2. Áreas Públicas
a. Espaço Livre de Uso Público - ELUP
b. Áreas Verdes Pública
c. Sistema de Circulação

LOTES
(unid.)

143
2
3
148

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

ÁREA (m²)

PERCENTUAL (%)

88.319,53

100

44.611,85
5.102,83
4.735,60

50,51
5,78
5,36

54.450,28

61,65

12.751,55
6.214,54
14.903,16

14,44
7,04
16,87

17.487,15
38.604,85

19,80
43,71

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

6.6. EQUIPAMENTOS
De acordo com a DIUR 05/2017, o percentual mínimo de área pública a ser
aplicado no Setor Habitacional da Fercal, para novos parcelamentos é de 15%, com base
no disposto pelo inciso I do Art. 43 (PDOT 2009/2012). Entende-se por áreas públicas
os espaços destinados à criação de equipamentos públicos comunitários e urbanos, e
de Espaços Livres de Uso Público, não computada a área destinada ao sistema viário.
Já a DIUPE 12/2017, emitida para a área em questão, estabelece as diretrizes
para as áreas públicas com a distribuição do percentual mínimo, sendo: 5% para Espaço
Livre de Uso Público – ELUP; e 5% para Equipamento Público Comunitário – Inst EP.
Assim o projeto conta com as seguintes áreas públicas de uso e domínio público:
02 Espaços Livres de Uso Público - ELUP distribuídos pelo empreendimento; e 03
Equipamento Público Comunitário – Inst EP localizado às margens da Via de Circulação
com acesso privilegiado. Essas áreas públicas totalizam 17.487,15 m², que
correspondem a 19,80% do total da gleba parcelável.

6.7. DENSIDADE
O parcelamento possui uma área de 14,6172 ha, e segundo o Art. 39 e o Mapa 5
do Anexo III do PDOT/2009/2012, encontra-se em área com densidade baixa entre 15 e
50 hab/ha.
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A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2018 estabelece o índice
de 3,28 habitantes por domicílio, de acordo com a Pesquisa Distrital de Amostra de
Domicílios (CODEPLAN, 2015), calculada para o Distrito Federal, referente a densidade
bruta. Assim, o cálculo da densidade para o parcelamento Sítio Aroeira é apresentado
no quadro a seguir:
QUADRO DE DENSIDADE POPULACIONAL
Usos

N° Unidades
Residenciais

Habitantes por
Unidade Residencial

População
Total (hab)

RO 1

143

3,28

469,04

CSIIR 1
NO

79

3,28

259,12

TOTAL

222

3,33

728,16

Densidade
(hab/ha)

Área
Poligonal (ha)

32,09
14,6172
17,73

14,6172

49,82

6.8. PERMEABILIDADE
O empreendimento possui uma pequena parte de sua poligonal inserida na Zona
de Uso Sustentável (Plano de Manejo da APA do Planalto Central), que exige 50% de
permeabilidade da área da gleba. Dessa forma, para o cálculo da permeabilidade como
um todo, foram utilizadas todas as áreas verdes permeáveis, inclusive dos lotes RO 1,
CSIIR 1 NO, Inst EP, ELUP e as áreas gramadas do sistema viário público, conforme o
quadro abaixo.

ÁREAS CONSIDERADAS

Taxa
Área
Área (m²) Permeabilidade Permeável
(m²)

Percentual
(%)

Área Total da Poligonal de Projeto

146.171,60

-

-

100,00

a. ÁREA PERMEÁVEL – RO 1

44.611,85

10

4.461,19

3,05

b. ÁREA PERMEÁVEL – CSIIR I NO

5.102,83

20

1.020,57

0,70

c. ÁREA PERMEÁVEL - Inst EP – AE3, AE4 e AE5

4.735,60

20

947,12

0,65

d. ELUP

12.751,55

100

12.751,55

8,72

e. ÁREAS VERDES - 1 a 9

6.214,54

100

6.214,54

4,25

f. APP

50.181,22

100

50.181,22

34,33

g. FAIXA VERDE - Direita e Esquerda – Via Local
(serviço). L=1,00m

2.453,50

2.453,50

1,68

78.029,68

53,38

Total da Área Permeável

-

100
-
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6.9. CONCEPÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

Figura 26 – Sistema Viário Regional – DIUR 05/2017.
Fonte: GEOPORTAL/ SEDUH/ GDF. Autor do projeto (2021).

Figura 27 - Sistema Viário Local em conformidade com a DIUR 05/2017 e DIUR 12/2017.
Fonte: Autor do projeto (2021).
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O novo parcelamento está inserido no sistema viário estruturante previsto para o
Setor Habitacional da Fercal, conforme DIUR 05/2017 (Figuras 26), e contemplam os
normativos que tratam do sistema viário do DF, tais como: a NT 02/2015-DAUrb/SUAT
e o Decreto nº 38.047/2017. Também obedece às Diretrizes para o Sistema Viário da
DIUPE 12/2017.
Segundo a DIUR 12/2017, a gleba apresenta em seus limites a Via de Circulação,
estabelecida pela DIUR 05/2017, e duas vias criadas, para complementar o sistema
viário estruturante da DIUR supracitada, compostas pelas Via Parque e Via de Circulação
de Vizinhança, para fins de integração e continuidade do sistema viário da região.
Complementarmente à DIUR 05/2017, a malha viária desenvolvida para a área do
empreendimento, conforme ilustrado na Figura 27, se desenvolve segundo a hierarquia
a seguir:
- A Via de Circulação, caracterizada pela rodovia DF – 150, é o principal acesso
à área parcelada, sendo responsável por integrar e articular os diversos núcleos urbanos
na própria região, e acessos às diversas áreas, em especial às centralidades e vias de
atividades. De acordo com o Decreto nº 27.365/2006 e a Lei nº 6.766/1979, a via de
circulação é definida por apresentar uma faixa de domínio de 50 metros e uma faixa non
aedificandi de 15 metros, respectivamente.
- A Via Local (Figura 28) é o principal acesso aos lotes do parcelamento, possui
caixa de via de 12,00 metros, compostos por: duas faixas de circulação, cada uma com
3,50 metros, totalizando 7,00 metros; e calçadas em ambos os lados da via. A circulação
de pedestres obedece aos seguintes parâmetros: possuem 2,50m de largura, sendo
1,50m de pavimento rígido, e 1,00 m de faixa de serviço. A faixa de serviço deverá
localizar-se junto ao meio-fio, possibilitando maior segurança ao pedestre, sendo
destinada também a implantação do posteamento de iluminação e paisagismo.

Figura 28 – Croqui Sistema Viário Local – Sítio Aroeira
Fonte: Autor do projeto (2020).

Por serem vias de pouca extensão em um parcelamento e com baixo fluxo, cuja
velocidade é limitada a 30km/h no máximo, o trânsito de bicicleta ocorrerá de forma
compartilhada com o de automóvel nas vias locais, sendo classificada como Zona 30,
conforme a NT 02/2015-DAUrb/SUAT, em que bicicletas e carros compartilham o leito
viário e indicação de sinalização horizontal de preferência para bicicletas.
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Para as vias da Zona 30 serão utilizadas elementos de Traffic Calming, como
medidas para conter a velocidade de veículos automotores, tais como: faixas elevadas
para travessia de pedestres nas esquinas e em determinados pontos de passagem;
cavaletes verticais que fazem com que o veículo se desvie um pouco de sua trajetória
inicial sem atrapalhar a passagem de veículos de emergência; e sinalização vertical e
horizontal na pista, dando preferência para ciclistas e pedestres.
Para o projeto de paisagismo deverão ser incorporados detalhes construtivos de
acessibilidade, a serem tratados posteriormente.

6.10. PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Os parâmetros urbanísticos definidos para o Sítio Aroeira são os constantes na
DIUR 05/2017, sendo complementados pela Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS
(Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019) e pelo Código de Obras e
Edificações do Distrito Federal – COE (Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018). Também
foram definidos parâmetros complementares de uso e ocupação do solo, tais como: usos
e atividades permitidos, conforme demonstrado na Figura 29; tamanho máximo e mínimo
para as unidades imobiliárias (lotes); taxa de ocupação; e, afastamentos mínimos
obrigatórios.
Além dos parâmetros urbanísticos acima citados, a DIUR 05/2017 estabelece
também os seguintes parâmetros para as unidades imobiliárias no Setor Habitacional
Fercal:
- Não é permitido nenhum tipo de cercamento de áreas destinadas a ELUP,
devendo ser garantido o acesso público;
- Os acessos para pedestres às unidades imobiliárias lindeiras a espaços abertos
– como ruas, praças e outros espaços livres de uso público – devem ser dispostos nas
divisas voltadas para esses espaços, tendo em vista sua animação e a maior segurança
dos usuários;
- Ao longo das divisas dos lotes com as vias principais (vias de circulação, de
atividades e coletoras) e praças e outros espaços livres de uso público devem ser
evitadas fachadas cegas, de forma a garantir a integração, a visibilidade, a qualidade
estética do parcelamento e a segurança dos usuários.
As alturas máximas para as edificações no empreendimento foram definidas tendo
como parâmetros o número máximo de pavimentos e o coeficiente máximo de
aproveitamento. Assim, o presente estudo propõe para os lotes:
- RO 1 – até 02 pavimentos;
- CSIIR 1 NO – até 05 pavimentos;
Já a taxa de ocupação foi calculada em função da taxa de permeabilidade definida
para os lotes RO 1 e CSIIR 1 NO, constantes no item “6.8. PERMEABILIDADE”. Na
superfície da unidade imobiliária, correspondente à taxa de permeabilidade, será
obrigatória a reserva de área verde (arborizada e ajardinada), com o intuito de permitir a
absorção das águas pluviais diretamente pelo solo. Além disso, os lotes CSIIR 1 NO
adotarão dispositivos de captação de águas pluviais para fins de retenção,
aproveitamento e recarga artificial de aquíferos dentro de seus limites, conforme disposto
na Lei Complementar nº 929 de 28 de julho de 2017, conhecida como “Lei de
Permeabilidade”.
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Para o uso Inst EP, aplica-se o Art. 11 da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS,
conforme a seguir:
“Art. 11. Os parâmetros de ocupação dos lotes da UOS Inst EP são:
I - afastamento mínimo previsto no Anexo IV;
II - coeficiente de aproveitamento máximo estabelecido pelo PDOT para
a zona urbana onde se localiza;
III - altura máxima igual à maior altura estabelecida no Anexo III para a
respectiva localidade urbana;
IV - taxa de permeabilidade mínima de 20% para lotes com área superior
a 2.000 metros quadrados.
Parágrafo único. Os lotes de UOS Inst EP podem ser compartilhados por
2 ou mais equipamentos urbanos ou comunitários.”

Figura 29 – Unidades de Uso e Ocupação do Solo - UOS (LC nº 948/2019).
Fonte: Autor do projeto (2021).
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6.11. QUADRO SÍNTESE DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS
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