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1. APRESENTAÇÃO

O projeto tem por objetivo a criação do Setor Comercial Jardim Botânico, que irá
propiciar uma nova área de lazer com atividades de apoio local como Parque Urbano,
Comércio e Serviços e lotes destinados a Equipamentos Públicos, os quais contribuirão
para o desenvolvimento da Região.
A área do projeto urbanístico está localizada na Região Administrativa do Jardim
Botânico – RA XXVII e tem uma superfície de 10,92556 ha. Está delimitada, a Oeste,
pela DF-001; a Leste, pelo Condomínio Jardins do Lago; a Norte, pelo Setor
Habitacional Jardim Botânico Etapa IV; e ao Sul, pelo Setor Habitacional Jardim
Botânico Etapa I.
1.1. CROQUI DE SITUAÇÃO

Figura 1 - Croqui de situação do projeto
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1.2. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

Figura 2 - Croqui de localização do projeto

2. PROJETOS ALTERADOS, SUBSTITUÍDOS OU COMPLEMENTADOS

Este projeto de Urbanismo URB 074/10 altera e complementa os seguintes
projetos:
 URB 024/98 - Setor Habitacional Jardim Botânico Etapa I;
 URB-RP 052/11 - Setor Habitacional Jardim Botânico Etapa IV;
 URB 039/08 - Condomínio Jardins do Lago.
3. COMPOSIÇÃO DO PROJETO

Este projeto é composto por:
3.1. Memorial Descritivo – MDE
MDE
074/10

Memorial Descritivo
ANEXO I – Quadro Demonstrativo das Unidades
Imobiliárias

55 páginas
02 páginas

3.2. Norma de Uso e Ocupação do Solo
NGB
074/10

NGB 074/10

Memorial Descritivo MDE-074/10 (71712786)

04 páginas
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3.3. Projeto Urbanístico – URB
SICAD–154-IV-6-A e 154-IV-6-B
URB
074/10

SICAD–154-IV-6-A e 154-IV-6-B

Planta Geral
Planta de
Detalhe
DET 074/10

1:1000

Folha 1/2

1:1000

Folha 2/2

4. LEGISLAÇÃO RELATIVA AO PROJETO

Dispositivos Federais:
 Lei
Federal
nº
6.766
de
19
de
dezembro
de
1979
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências;
 Lei Federal nº 9.785 de 29 de janeiro de 1999 - Altera o Decreto-Lei no 3.365,
de 21 de junho de 1941 (desapropriação por utilidade pública) e as Leis
nos 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (registros públicos) e 6.766, de 19 de
dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano);
 Lei nº 10.932 de 03 de agosto de 2004 - Altera o art. 4º da Lei nº 6.766, de 19
de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá
outras providências;
 Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000 - Estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências;
 NBR 9050/2020 – Dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos;
 Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras
providências;
 Resolução CONAMA nº 01 de 23 de janeiro de 1986 – Dispõe sobre critérios
básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental;
 Resolução CONAMA nº 09 de 03 de dezembro de 1987 – Dispõe sobre a
realização de Audiências Públicas no processo de licenciamento ambiental;
 Lei
nº
9.985
de
18
de
julho
de
2000
Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal,
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá
outras providências;
 Decreto
nº
4.340
de
22
de
agosto
de
2002
Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e dá
outras providências;
 Decreto nº 6.848 de 14 de maio de 2009 - Altera e acrescenta dispositivos ao
Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação
ambiental;
 Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997 – Dispõe sobre a
revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o
licenciamento ambiental
Dispositivos Distritais:
 Lei Orgânica do Distrito Federal, 09 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
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desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem estar de seus
habitantes e compreendendo o conjunto de medidas que promovam a melhoria
da qualidade de vida, ocupação ordenada dos territórios, uso dos bens e
distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos para a população;
Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009 - Aprova a revisão do Plano
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras
providências;
Lei Complementar nº 854 de 15 de outubro de 2012 - Atualiza a Lei
Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009 que aprova a revisão do Plano
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras
providências;
Lei nº 992 de 28 de dezembro de 1995 – Dispõe sobre o parcelamento do solo
para fins urbanos no Distrito Federal e dá outras providências;
Decreto nº 28.864 de 17 de março de 2008 – Regulamenta a Lei nº 992 de 28
de dezembro de 1995 e dá outras providências;
Lei Complementar nº 948 de 16 de janeiro de 2019 – Aprova a Lei de Uso e
Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS nos termos dos arts. 316 e 318 da
Lei Orgânica do Distrito Federal e dá outras providências;
Decreto nº 38.047 de 09 de março de 2017 – Regulamenta o art. 20, da Lei
Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, no que se refere às normas
viárias e aos conceitos e parâmetros para o dimensionamento de sistema viário
urbano do Distrito Federal, para o planejamento, elaboração e modificação de
projetos urbanísticos e dá outras providências;
Lei nº 3.835, de 27 de maio de 2006 - Dispõe sobre pavimentação de
estacionamentos no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências
Nota Técnica nº 02/15 – DAUrb/SUAT - Nota Técnica de diretrizes para o
sistema viário para novos parcelamentos;
Decreto nº 27.365 de 01 de novembro de 2006 – Altera o Sistema Rodoviário
do Distrito Federal – SRDF e dá outras providências;
Decreto nº 28.688 de 17 de janeiro de 2008 – Altera o Sistema Rodoviário do
Distrito Federal – SRDF e dá outras providências;
Resolução CONTRAN nº 303 de 18 de dezembro de 2008 - Dispõe sobre as
vagas de estacionamento de veículos destinadas exclusivamente às pessoas
idosas.
Resolução CONTRAN nº 304 de 18 de dezembro de 2008 - Dispõe sobre as
vagas de estacionamento destinadas exclusivamente a veículos que
transportem pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção.
Lei nº 4.566, de 04 de maio de 2011 – Dispõe sobre o Plano Diretor de
Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/ DF e dá outras
providências.
Lei 3.885, de 07 de julho de 2006 - Estabelece a política de mobilidade urbana
cicloviária;
Lei nº 4.397 de 27 de agosto de 2009 – Dispõe sobre a criação do Sistema
Cicloviário no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências;
Decreto nº 38.247 de 01 de junho de 2017 – Dispõe sobre procedimentos para
a apresentação de Projeto de Urbanismo e dá outras providências;
Decreto nº 4.008, de 26 de dezembro de 1977 - Aprova o Sistema Cartográfico
do Distrito Federal (SICAD) e dá outras providências;
Decreto nº 32.575, de 10 de dezembro de 2010 - Aprova a alteração do
referencial geodésico do Projeto do Sistema Cartográfico do Distrito Federal –
SICAD, instituído por meio do artigo 1º do Decreto nº 4.008, de 26 de dezembro
de 1977, e dá outras providências;
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 Lei Complementar nº 958, de 20 de dezembro de 2019 – Define os limites
Físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal e dá outras providências
 Portaria nº 59, de 27 de maio de 2020 - Regulamenta a emissão dos Estudos
Territoriais Urbanos e das Diretrizes Urbanísticas Específicas
 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-Regi%C3%A3o-do-JardimBot%C3%A2nico-S%C3%A3o-Bartolomeu-e-S%C3%A3o-Sebasti%C3%A3o.pdf
(acessado em 25/08/2021)
 DIUPE 17/2017 – Diretriz Urbanística Específica para o parcelamento Setor
Comercial Jardim Botânico. Disponível no endereço eletrônico da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH.
http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/DIUPE17_2017_SEI_GDF_2777186_0111_000639_2010_SetorComercialJardimBotani
co_Terracap.pdf (acessado em 25/08/2021)
 Lei nº 41 de 13 de setembro de 1989 – Dispõe sobre a Política Ambiental do
Distrito Federal e dá outras providências;
 Decreto nº 12.960 de 28 de dezembro de 1990 – Aprova o Regulamento da Lei
n° 41, de 13 de setembro de 1989 que dispõe sobre a Política Ambiental do
Distrito Federal e dá outras providências;
 Lei nº 1.869 de 21 de janeiro de 1998 - Dispõe sobre os instrumentos de
avaliação de impacto ambiental no Distrito Federal e dá outras providências;
 Decreto nº 19.176 de 17 de abril de 1998 - Regulamenta a Lei n° 1.869, de 21
de janeiro de 1998, que "Dispõe sobre os instrumentos de Avaliação de Impacto
Ambiental e dá outras providências”;
 Lei nº 6.269 de 29 de janeiro de 2019 – Institui o Zoneamento EcológicoEconômico do Distrito Federal - ZEE-DF em cumprimento ao art. 279 e ao art.
26 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal e dá
outras providências;
 Lei nº 5.344 de 19 maio de 2014 – Dispõe sobre o Rezoneamento Ambiental e
o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São
Bartolomeu;
5. QUADROS DE CAMINHAMENTO DE PERÍMETRO

Este projeto é composto por duas poligonais: uma corresponde à Área Total do
Projeto (5.1) que perfaz uma área de 10,92556ha. A outra refere-se à Área de Registro
(5.2), que equivale à Área Total do Projeto, excluída a Faixa de Domínio de
propriedade do DER, totalizando 9,01223ha.
A área que excede a poligonal de registro foi inserida devido a intervenções no
sistema viário, como parte do estacionamento em frente ao Lote 1, seus acessos,
calçadas e ciclovias.
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QUADRO DE CAMINHAMENTO DE PERÍMETRO
(poligonal de projeto)
Kr=1.0005773

COORDENADAS (UTM)

PONTOS
N

E

P1

8244005,1452

197992,0379

P2

8243988,3017

198041,4176

P3

8243966,9873

198094,0360

P4
P5
P6

8243963,2315
8243959,9286
8243942,5842

DISTÂNCIAS
TOPOGRÁFICAS
(M)

AZIMUTES
(UTM)

52,140

108° 50' 4.6"

56,740

112° 3' 5.8"

9,959

112° 8' 29.8"

10,183

108° 54' 58.4"

66,450

105° 7' 15.1"

51,586

107° 11' 35.2"

29,584

108° 48' 4.0"

23,834

111° 28' 12.7"

19,950

115° 15' 22.4"

OBSERVAÇÕES

198103,2663
198112,9046
198177,0925

P7

8243927,3269

198226,4022

P8

8243917,7870

198254,4235

P9

8243909,0584

198276,6163
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QUADRO DE CAMINHAMENTO DE PERÍMETRO
(poligonal de projeto)
Kr=1.0005773

COORDENADAS (UTM)

PONTOS

P10
P11

N

E

8243900,5433

198294,6659

8243898,5254
8243897,3987

198300,3976

P13

8243896,3441

198302,2140

P15
P16

8243891,8746
8243886,4672
8243881,4809

AZIMUTES
(UTM)

4,290

118° 1' 26.5"

2,240

118° 1' 26.5"

2,100

120° 8' 25.0"

8,267

122° 28' 14.5"

8,602

128° 55' 18.8"

7,360

227° 24' 11.0"

332,460

224° 8' 32.5"

151,400

224° 8' 6.7"

4,360

329° 12' 35.2"

OBSERVAÇÕES

198298,4571

P12

P14

DISTÂNCIAS
TOPOGRÁFICAS
(M)

198309,2686
198315,9647

Perímetro
1.372,48 m
Área
109.255,63 m2
ou
10,92556 ha

198310,5416

P17

8243642,7684

198078,8705

P18

8243534,0426

197973,3783
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5.1.QUADRO DE CAMINHAMENTO DE PERÍMETRO
(poligonal de projeto)
Kr=1.0005773

COORDENADAS (UTM)

PONTOS
N

E

P19

8243537,7934

197971,1433

P20

8243566,6077

197955,0179

P21
P22
P23

8243571,0741
8243595,4188
8243602,6062

DISTÂNCIAS
TOPOGRÁFICAS
(M)

AZIMUTES
(UTM)

33,000

330° 46' 2.2"

5,120

330° 43' 16.6"

27,880

330° 45' 40.0"

8,260

330° 24' 12.3"

60,080

330° 40' 45.6"

36,370

330° 54' 40.7"

36,300

330° 50' 32.4"

273,420

16° 31' 29.4"

50,470

61° 11' 11.4"

OBSERVAÇÕES

197952,5137
197938,8862
197934,8037

P24

8243655,0165

197905,3676

P25

8243686,8133

197887,6780

P26

8243718,5329

197869,9812

P27

8243980,8086

197947,7944
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QUADRO DE CAMINHAMENTO DE PERÍMETRO
(poligonal de projeto)
Kr=1.0005773

COORDENADAS (UTM)

PONTOS

P1

N

E

8244005,1452

197992,0379

DISTÂNCIAS
TOPOGRÁFICAS
(M)

AZIMUTES
(UTM)

OBSERVAÇÕES

Perímetro
1.372,48 m
Área
109.255,63 m2
ou
10,92556 ha
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QUADRO DE CAMINHAMENTO DE PERÍMETRO
(poligonal de registro)
Kr=1.0005773

COORDENADAS (UTM)

PONTOS

V1
V2

N

E

8243966,2538

198095,8388

8243963,2315
8243959,9286

198112,9046

V4

8243942,5842

198177,0925

V6
V7

8243927,3269
8243917,7870
8243909,0584

AZIMUTES
(UTM)

8,014

108° 54' 58.4"

10,183

108° 54' 58.4"

66,450

105° 7' 15.1"

51,586

107° 11' 35.2"

29,584

108° 48' 4.0"

23,834

111° 28' 12.7"

19,950

115° 15' 22.4"

4,290

118° 1' 26.5"

2,24

118° 1' 26.5"

OBSERVAÇÕES

198103,2663

V3

V5

DISTÂNCIAS
TOPOGRÁFICAS
(M)

198226,4022
198254,4235

Perímetro
1.282,66 m
Área
90.122,39 m2
ou
9,01223 ha

198276,6163

V8

8243900,5433

198294,6659

V9

8243898,5254

198298,4571
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QUADRO DE CAMINHAMENTO DE PERÍMETRO
(poligonal de registro)
Kr=1.0005773

COORDENADAS (UTM)

PONTOS

V10
V11

N

E

8243897,3987

198300,3976

8243896,3441
8243891,8746

198309,2686

V13

8243886,4672

198315,9647

V15
V16

8243881,4809
8243642,7684
8243534,0426

AZIMUTES
(UTM)

2,100

120° 8' 25.0"

8,267

122° 28' 14.5"

8,602

128° 55' 18.8"

7,360

227° 24' 11.0"

332,460

224° 8' 32.5"

151,400

224° 8' 6.7"

4,360

329° 12' 35.2"

33,000

330° 46' 2.2"

5,12

330° 43' 16.6"

OBSERVAÇÕES

198302,2140

V12

V14

DISTÂNCIAS
TOPOGRÁFICAS
(M)

198310,5416
198078,8705

Perímetro
1.282,66 m
Área
90.122,39 m2
ou
9,01223 ha

197973,3783

V17

8243537,7934

197971,1433

V18

8243566,6077

197955,0179
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QUADRO DE CAMINHAMENTO DE PERÍMETRO
(poligonal de registro)
Kr=1.0005773

COORDENADAS (UTM)

PONTOS
N

E

V19

8243571,0741

197952,5137

V20

8243595,4188

197938,8862

V21

8243602,6062

197934,8037

V22
V23

8243655,0165
8243686,8133

DISTÂNCIAS
TOPOGRÁFICAS
(M)

AZIMUTES
(UTM)

27,880

330° 45' 40.0"

8,260

330° 24' 12.3"

60,080

330° 40' 45.6"

36,370

330° 54' 40.7"

188,148

15° 42' 30.6"

D=193,04 R=194,887

AC=56° 45' 10.0"

OBSERVAÇÕES

197905,3676
197887,6780

V24

8243868,0390

197938,6472

V1

8243966,2538

198095,8388
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6. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

Figura 3 - Croqui de situação fundiária do projeto
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A área caracterizada de projeto, denominada Setor Comercial Jardim Botânico,
ilustrada no croqui elaborado pelo Núcleo de Análise Fundiária – NUANF (figura 3),
possui a seguinte situação fundiária:
Parte 1) Destaque em CINZA
Imóvel: RASGADO
Situação: FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA resp. DER/DF
Matrícula: 94.839, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis – DF
Proprietário: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Área: 7.980,26 m²
Parte 2) Destaque em CINZA
Imóvel: TABOQUINHA
Situação: FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA resp. DER/DF
Matrícula: R.1/56.909, Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis – DF
Proprietário: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Área: 11.114,69 m²
Parte 3) Destaque em AZUL
Imóvel: RASGADO
Situação: IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP
Matrícula: 94.839, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis – DF
Proprietário: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Área: 16.021,21 m²
Parte 4) Destaque em AZUL
Imóvel: TABOQUINHA
Situação: IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP
Matrícula: Av.6/56.909, Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis - DF
Proprietário: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Área: 74.139,47 m²
7. CONSULTAS ÀS CONCESSIONÁRIAS

Foram realizadas consultas junto aos órgãos e concessionárias de serviços
públicos do Distrito Federal para verificação quanto à viabilidade de atendimento e/ou
interferências em redes projetadas e/ou instaladas para a área do parcelamento.
Seguem as manifestações:
7.1. Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP
Número do Processo: SEI 00111-00001160/2019-82
Número
do
Documento:
Ofício
SEI-GDF
Nº
603/2019
–
NOVACAP/PRES/SEC
Data de emissão: 28 de março de 2019
Informações Atualizadas: Em resposta ao Ofício SEI-GDF Nº 199/2019 TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC de 19/02/2019, a NOVACAP informou que
não há rede pública de águas pluviais implantadas e/ou projetadas nas
mediações do parcelamento, e ainda que não há capacidade de atendimento.
Em função disso, caberá ao empreendedor elaborar um projeto de drenagem
pluvial completo, específico e de sua inteira responsabilidade de acordo o
Termo de Referência exarado pela NOVACAP.
O projeto supra será submetido à aprovação da Companhia, devendo ser
utilizada estrutura de amortecimento de vazão, dentro da poligonal do
parcelamento em questão, de forma a obedecer ao previsto na Resolução nº
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09, da ADASA, que define como vazão máxima de saída de um
empreendimento o valor de 24,4 l/s/ha.
Por fim, informa que no projeto de urbanismo da área em questão, deverá ser
reservada área para instalação dessa estrutura e por se tratar de estrutura
básica de drenagem, essa poderá ser implantada em espaços livres de uso
público já previstos no parcelamento.
7.2. Companhia Energética de Brasília – CEB
Número do Processo: SEI 00111-00001160/2019-82
Número do Documento: Carta SEI-GDF n.º 2515/2019 - CEB-D/DD/DC/GRGC
Data de emissão: 17 de dezembro de 2019
Informações atualizadas: Em resposta ao Ofício SEI-GDF Nº 1385/2019 TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC de 20/11/2019, a CEB encaminhou por
meio da Carta SEI-GDF n.º 2515/2019 - CEB-D/DD/DC/GRGC o Laudo Técnico
nº 32790233 SEI-GDF - CEB-D/DD/DR/SGB de 12/12/2019. Nele, foi informado
que não é permitida qualquer interferência na rede elétrica da CEB-D, mas caso
seja necessária alguma intervenção a Concessionária deverá ser consultada.
Foram apresentadas também condicionantes para caracterização da iluminação
pública e das possíveis interferências, sendo elas: redes aéreas, outros
equipamentos energizados em rede aérea, rede subterrânea e linhas de
distribuição. Por fim, foi esclarecido que caso haja necessidade de
remanejamento de redes, deverá ser encaminhado o projeto detalhado à CEB
para fins de elaboração de orçamento.
Em complementação ao Laudo supra, foi exarado o Estudo de Conexão SEIGDF n.º 335/2019 - CEB-D/DD/DI/SOE/GPQS de 13/12/2019, também
encaminhado pela Carta SEI-GDF n.º 2515/2019 - CEB-D/DD/DC/GRGC. Ele
trata das diretrizes de atendimento ao parcelamento do Setor Comercial Jardim
Botânico. Neste Estudo, a CEB informou que em “...relação à situação atual dos
alimentadores de 15 kV na região, destaca-se o circuito MG25 oriundo da
Subestação Mangueiral (SE MG) ... que passa nas proximidades do novo
empreendimento, tendo a chave mais próxima a FA-9085”, e com base nos
estudos de estimativa de demanda elaborado pela CEB, o parcelamento
apresenta a seguinte estimativa:
Tabela 1: Tabela de estimativa de demanda. Fonte: Estudo de conexão nº 335/2019 da CAESB
Área [km²]

Demanda Estimada
[kVA]

0,11

384,41

Setor Comercial Jardim Botânico

Com base nessa demanda, e esclarecendo que a norma NTD-1.06 estabelece
que o limite operacional do circuito aéreo deve ser inferior a 65% da sua
capacidade de condução, verificou-se que após a conexão do parcelamento ao
alimentador MG25, o carregamento permanece inferior a 65%, afirmando que a
energização poderá ser realizada por meio do alimentador MG25 nas
imediações da chave FA-9085 sem a necessidade de reforços adicionais na
rede.
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Figura 4 – Croqui de rede da CEB

7.3. Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília – CAESB
Número do Processo: SEI 00111-00001160/2019-82
Número do Documento: Carta SEI-GDF n.º 147/2019 - CAESB/DE
Data de emissão: 22 de julho de 2019
Informações atualizadas: Em resposta ao Ofício SEI-GDF Nº 200/2019 TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC de 19/02/2019, a CAESB informou que em
relação ao Sistema de Abastecimento de Água, há interferência com redes de
distribuição de água e adutora, e quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário,
há interferência com redes coletoras de esgotos da elevatória de Esgoto Bruto
EEB.LS3 San Diego (figura 5). Esclarece ainda que foram analisadas as
interferências com a projeção do lote, mas na manifestação não foram
considerados os possíveis avanços de subsolo, que caso existam, deverá ser
enviado um novo projeto para nova avaliação de interferência
Quanto a capacidade de atendimento, foi informado que a “...Caesb possui
capacidade de atendimento da demanda proposta para a edificação com o
Sistema de Abastecimento de Água e com o Sistema de Esgotamento
Sanitário, desde que o empreendimento esteja de acordo com a NGB / MDE
e/ou PDOT / PDL atualmente vigentes, e tenha sua Taxa de Ocupação e
configuração da edificação analisada pela unidade responsável da
Administração Regional”.
Esclarece que “...qualquer remanejamento fica condicionado à existência de
faixa de servidão, condições topográficas e hidráulicas para implantação das
Redes remanejadas”, onde os custos correrão inteiramente por conta do
interessado.
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Por fim, a CAESB informou que os “...remanejamentos dos trechos das redes
de distribuição de água e das redes coletoras de esgotos são viáveis, porém
para evitar obras de remanejamentos, [é sugerido] que os projetos sejam
ajustados de forma a garantir as faixas de servidão e recobrimentos”.
Cabe esclarecer que por meio do Processo nº SEI 0111-005599/2013, a
Concessionária solicitou da TERRACAP autorização para a ocupação de parte
da área objeto do parcelamento à Título Precário para fins de implantação do
Reservatório Apoiado – RAP LS3, visando a ampliação do Sistema de
Abastecimento de Água do Distrito Federal – Sistema Paranoá, sendo o Termo
de Cessão de Uso a Título Precário da área exarado em 20/08/2014.
Com a atualização da área cedida, foi exarado novo Termo de Cessão em
01/09/2020, o qual foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF nº
197 de 16/10/2020, página 52.
Tendo em vista a elaboração do projeto de parcelamento urbano do solo do
Setor Comercial Jardim Botânico, a CAESB encaminhou manifestação por meio
da Carta SEI-GDF n.º 8/2019 - CAESB/DE/ESE/ESEF, de 29/04/2019,
informando que após a “...sobreposição da nova poligonal proposta [pelo
projeto urbanístico da TERRACAP] com a adutora e reservatório RAP.LSL.003,
previstos em projeto”, foi verificado que “...a nova área [projetada pela
TERRACAP] atende as necessidades [da CAESB], uma vez que não será
necessário fazer alterações no projeto...”.

Figura 5 - Croqui de redes existente da CAESB
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7.4. Serviço de Limpeza Urbana – SLU
Número do Processo: SEI 00111-00001160/2019-82
Número do Documento: Ofício SEI-GDF Nº 309/2019 - SLU/PRESI
Data de emissão: 20 de fevereiro de 2019
Informações Atualizadas: Em resposta ao Ofício SEI-GDF Nº 202/2019 TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC de 19/02/2019, o SLU informou que “...a
coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos [...] 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...”
devendo “...os resíduos sólidos domiciliares (lixo) [...] ser armazenados dentro
dos estabelecimentos geradores...”. o SLU esclarece que “...cabe ao Distrito
Federal promover e realizar com eficiência e eficácia a limpeza urbana e o
manejo de resíduos sólidos... transbordo, tratamento e destino final do
RESÍDUO DOMICILIAR URBANO [e em função disso as] novas áreas
urbanizadas já estão incluídas neste escopo...”. No entanto, “...Outros tipos de
coleta [como] coleta de resíduos dos serviços de saúde, coleta de entulho
coletas em grandes fontes geradoras, etc., não estão no escopo dos serviços
oferecidos pelo SLU e são de responsabilidade do gerador de resíduos”.
Em complementação, o SLU esclarece que realiza atualmente nas
proximidades do projeto urbanístico para o Setor Comercial Jardim Botânico SCJB, localizado na RA XXVII – Jardim Botânico, coleta comum dos resíduos
domiciliares e comerciais. Por essa razão pode-se afirmar que não haverá
impacto significativo quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta,
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares gerados,
uma vez que o SLU se encontra equipado e preparado para executar a coleta
na área de ocupação prevista, desde que o volume dos resíduos categorizados
como domiciliares seja de até 120 (cento e vinte) litros por dia.
Informou ainda que 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.
7.5. Departamento de Estradas e Rodagem – DER
Número do Processo: SEI 00111-00001160/2019-82
Número do Documento: Ofício nº 1466/2019 - DER-DF/DG/CHGAB/NUADM
Data de emissão: 02 de dezembro de 2019
Informações atualizadas: Em resposta ao Ofício SEI-GDF Nº 203/2019 TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC de 19/02/2019, o DER informou que
encaminhou o processo com planta contendo a delimitação da faixa de domínio
da DF-035 bem como a sua inserção com a DF-001. Esclareceu que não foram
encontrados estudos e projetos previstos para a Rodovia DF-035, mas em
relação ao entroncamento desta rodovia com a DF-001, informou que ela
deverá ser preservada totalmente livre para fins de implantação de interseção
em desnível, a qual está aguardando o início técnico de desenvolvimento da
solução técnica. Para subsidiar o projeto, o DER encaminhou os arquivos
digitais contendo a delimitação da faixa de domínio da rodovia DF-035, assim
como de sua intersecção com a DF-001 (figura 6).

Memorial Descritivo MDE-074/10 (71712786)

MDE 074/10 - Fl. 19/55

SEI 00391-00002385/2020-17 / pg. 19

Figura 6 – Faixa de Domínio da Rodovia.
Fonte: DER/DF

Já por meio do Ofício Nº 463/2021 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC de
24/05/2021, foi solicitada renovação de consulta de interferência do
parcelamento com a faixa de domínio da Rodovia DF-001. Em resposta, o DER
reiterou a manifestação exarada no Ofício nº 1466/2019 – DER DF/DG/CHGAB/NUADM de 02/12/2019 e encaminhou o projeto de adequação
e ampliação da Rodovia DF-001 no trecho de interseção com a DF-035 (figura
7) por meio do Ofício nº 661/2021 - DER-DF/DG/CHGAB/NUADM de
02/06/2021. Em função disso, as calçadas e ciclovias, dentro da faixa de
domínio, foram projetadas para serem compatíveis com o projeto apresentado
pelo do DER.
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Figura 7 – Faixa de Domínio da Rodovia.
Fonte: DER/DF

Por fim, por meio do Ofício Nº 280/2021 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC,
de 05/04/2021, solicitou-se anuência para a implantação de estacionamento
púbico e ciclovia na faixa non aedificandi da Rodovia DF-001. O DER
respondeu, por meio do Ofício 95/2021 - DER-DF/DG/SUOPER, em
02/09/2021, que “não há óbice para implantação de estacionamento público e
ciclovia propostos no parcelamento, mesmo que os mesmo interfiram com a
faixa de domínio das rodovias citadas e com a faixa non aedificandi, com a
ressalva de que eventuais adequações das rodovias, como construção de
viadutos, vias marginais ou duplicações, poderão resultar na remoção dos
equipamentos públicos construídos”.
8. CONDICIONANTES AMBIENTAIS

8.1. Área de Proteção Ambiental – APA da Bacia do Rio São Bartolomeu
Em relação ao zoneamento ambiental, a poligonal de projeto está inserida na
Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu – APA da BRSB, criada
pelo Decreto Federal nº 88.940 de 07 de novembro de 1983. Conforme a Lei nº 5.344
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de 19 de maio de 2014, que trata do Rezoneamento e do Plano de Manejo desta APA,
a área do parcelamento está inserida parte na Zona de Ocupação Especial de
Interesse Ambiental – ZOEIA e parte na Zona de Ocupação Especial de Qualificação –
ZOEQ (figura 8).

Figura 8 - Mapa de Zoneamento da poligonal em relação a APA do São Bartolomeu

De acordo com o art. 12 da Lei nº 5.344/2014, a ZOEIA “...tem o objetivo de
disciplinar a ocupação de áreas contíguas às ZPVS [Zona de Proteção da Vida
Silvestre] e às ZCVS [Zona de Conservação da Vida Silvestre], a fim de evitar as
atividades que ameacem ou comprometam efetiva ou potencialmente a preservação
dos ecossistemas e dos demais recursos naturais”, devendo ser obedecidas as normas
expressas art. 13 da lei supra para ocupação desta zona:
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;
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;
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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. (grifos nossos)

Já a ZOEQ “...tem o objetivo de qualificar as ocupações residenciais irregulares
existentes, ofertar novas áreas habitacionais e compatibilizar o uso urbano com a
conservação dos recursos naturais, por meio da recuperação ambiental e da proteção
dos recursos hídricos” (art. 14 da Lei nº 5.344/2014) seguindo as seguintes normas de
ocupação expressas no art. 15 da Lei supra:
I – é permitido 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;
II – as áreas degradadas ocupadas por assentamentos informais devem ser qualificadas
e recuperadas de modo a minimizar danos ambientais;
III – devem ser adotadas medidas de:
a) controle ambiental voltado para o entorno imediato das unidades de conservação,
visando à manutenção de sua integridade ecológica;
b) controle da propagação de doenças de veiculação por fatores ambientais;
IV – para o licenciamento ambiental de empreendimentos, deve ser avaliada a
solicitação de exigências adicionais de mitigação e monitoramento de impactos
compatíveis com as fragilidades específicas da área de interesse;
V – os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção do solo, de modo a
impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d’água.

8.2. Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal – ZEE/DF
Em relação ao Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE, instituído pela Lei
Distrital nº 6.269 de 29 de janeiro de 2019, a poligonal está inserida, quase que em sua
totalidade, na Zona Ecológico-Econômica de Dinamização Produtiva voltada à
Redução de Desigualdades Socioeconômicas. Uma pequena porção encontra-se na
Zona Ecológico-Econômica de Diversificação Produtiva voltada aos Serviços
Ecossistêmicos (figura 9).

Figura 9: Mapa do zoneamento da poligonal em relação ao ZEE/DF. Fonte Sisdia
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Em relação às Subzonas do ZEE, a maior parte da poligonal do parcelamento
encontra-se na Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 7 - SZDPE 7 e uma
pequena porção na Subzona de Diversificação Produtiva e de Serviços Ecossistêmicos
7 – SZSE 7 na (figura 10).

Figura 10 - Mapa de Subzoneamento do ZEE. Fonte Sisdia

Segundo a Lei Distrital nº 6.269/2019, a ZEEDPE é “...destinada a diversificar as
bases produtivas do Distrito Federal com inclusão socioeconômica compatível com os
riscos ecológicos e com os serviços ecossistêmicos” (art. 11, inciso II). É previsto no
art. 13, inciso VI do dispositivo legal, que a subzona SZDPE 7 será “... destinada à
qualificação urbana e ao aporte de infraestrutura, asseguradas, prioritariamente, as
atividades N1, N2 e N3 e a garantia da gestão do alto risco de erosão e de
assoreamento do Rio São Bartolomeu”, devendo ser observadas as seguintes
diretrizes:
Art. 30. São diretrizes para a SZDPE 7:
I – o incentivo à implantação de atividades N1 e N3;
II – o fortalecimento do monitoramento, controle e fiscalização dos
parcelamentos irregulares do solo nas áreas de nascentes do Rio São
Bartolomeu e de seus tributários, especialmente no entorno do núcleo urbano de
São Sebastião, com vistas à garantia do potencial futuro de abastecimento
público, de acordo com a Política Integrada de Controle e Fiscalização no Distrito
Federal;
III – a compatibilização no estabelecimento e regularização de empreendimentos
nesta Subzona dos níveis de permeabilidade do solo com os riscos ecológicos
indicados no Mapa 4 do Anexo Único, harmonizandoos com os elementos da
paisagem na qual se inserem;
IV – a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intraurbanas, com
uso preferencial de espécies nativas do Cerrado, conforme o disposto no art. 49,
VI;
V – a proteção e recuperação dos córregos e tributários do Rio São Bartolomeu;
VI – o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compatível com os
riscos ecológicos, os padrões e intensidade de ocupação humana e a
capacidade de suporte ambiental dos recursos hídricos.
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No que se refere à natureza das atividades produtivas, o ZEE/DF traz as
seguintes definições:
Art. 9º Fica criada, no âmbito do ZEE-DF, a classificação de naturezas de
atividades produtivas para fins de diversificação da matriz produtiva e localização
de atividades econômicas no território, da seguinte forma:
I – Atividades Produtivas de Natureza 1 – N1: atividades que dependam da
manutenção do Cerrado e dos serviços ecossistêmicos associados para seu
pleno exercício, tais como extrativismo vegetal, turismo rural e de aventura e
atividades agroindustriais relacionadas;
II – Atividades Produtivas de Natureza 2 – N2: atividades relacionadas à
exploração de recursos da natureza, tais como agricultura, agroindústria,
mineração, pesca e pecuária;
III – Atividades Produtivas de Natureza 3 – N3: atividades em ambientes que não
dependam diretamente da manutenção do Cerrado relacionadas a comércio e
serviços como educação, saúde, telecomunicações, transporte e turismo;
[...]

Além do zoneamento, o ZEE/DF levanta os seguintes riscos ecológicos da
ocupação do solo: perda de área de recarga de aquífero, contaminação do subsolo,
perda de solo por erosão, perda de áreas remanescentes de cerrado nativo.
Quanto ao Risco Ecológico de perda de área de recarga de aquífero, o
parcelamento está inserido na região de médio e alto risco (figura 11), devendo ser
dada a atenção à forma de ocupação do solo, considerando o alto risco ecológico
predominante sobre a área da poligonal de projeto. Em função disso, a expansão e
qualificação das áreas urbanas devem considerar os riscos sobre essas áreas de
recarga de aquíferos cuja permeabilidade dos solos à infiltração de águas pluviais é
relevante para a manutenção do ciclo hidrológico.

Figura 11 - Mapa de Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero.

Em relação ao Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo, o Setor está em
área de alto risco (figura 12), onde se observa regiões com baixa declividade e baixa
densidade de drenagem favorecendo a infiltração pluvial. Desta forma, deve-se atentar
a implantação de novas ocupações nestas regiões, não se recomendando a
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implementação de usos com alto potencial poluidor. Uma pequena área, localizada na
parte sul da poligonal, apresenta muito baixo risco de contaminação do subsolo.

Figura 12 - Mapa de Risco de Contaminação do Subsolo.

A poligonal do projeto está inserida ainda, em sua maior parte, em área de baixo
risco no que diz respeito ao Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão (figura 13) o
que corresponde a solos bem estruturados e relevos menos acidentados, e maior
capacidade de suportar usos mais intensivos. Por outro lado, em uma pequena região
de incidência, foi conferida uma zona de sensibilidade muito alta, advertindo-se contra
a remoção de cobertura vegetal a fim de se evitar um possível processo erosivo.

Figura 13 - Mapa de Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão.
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Por fim, no que diz respeito ao Risco Ecológico de Perda de Área do Cerrado
Nativo, a poligonal está localizada parte em áreas de ausência de cerrado nativo e
parte em área de muito alta sensibilidade (figura 14). As zonas de maior sensibilidade a
cobertura vegetal correspondem a uma grande parte do Setor Comercial Jardim
Botânico, que serve de abrigo para a flora silvestre local e se encontra inserida em
região antropizada podendo sofrer mais diretamente com os efeitos causados pela
ocupação urbana e rural. Logo, os processos de implantação nesta área devem se ater
as questões de sensibilidade que a envolvem considerando a redução de recurso
disponíveis e a preservação da biodiversidade do cerrado nativo.

Figura 14 - Mapa de Risco Ecológico de Perda de Área de Cerrado Nativo.

8.3. Mapa de declividade
A área do Setor Comercial do Jardim Botânico possui declividade local que varia
entre 2 e 5% (Figura 15) e as cotas variam entre 1.110 a 1.125 metros formando uma
rampa suave de direção SO-NE com caimento para sudoeste.
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Figura 15: Mapa de declividade

8.4. Licenciamento Ambiental
O Estudo Preliminar elaborado para apresentação da proposta urbanística foi
considerado apto para iniciar os procedimentos para o licenciamento ambiental em
07/05/2020
por
meio
do
Parecer
Técnico
n.º
134/2020
SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAG.
Foi autuado o processo SEI-GDF nº 00391-00002385/2020-17 com vistas ao
Instituto Brasília Ambiental – IBRAM para fins de Licenciamento Ambiental, a qual até a
presente data não foi exarada.
9. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS

9.1. Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2009
Quanto ao zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento
Territorial – PDOT/2009, a área de projeto está inserida em Zona Urbana de Uso
Controlado II – ZUUC II, conforme mapa a seguir:
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Figura 16 – Zoneamento conforme PDOT

De acordo com o artigo 70 do PDOT/2009 esta zona “...é composta por áreas
predominantemente habitacionais de baixa e média densidade demográfica, com
enclaves de alta densidade [...] sujeitas a restrições impostas pela sua sensibilidade
ambiental e pela proteção dos mananciais destinados ao abastecimento de água”.
No artigo 71, é informado que a ZUUC II “[...] deverá compatibilizar o uso urbano com
a conservação dos recursos naturais, por meio da recuperação ambiental e da
proteção dos recursos hídricos [...]”.
Quanto a densidade demográfica ou populacional, o art. 39 do PDOT/2009
considera o valor resultante da divisão entre o número de habitantes e a área total
das porções territoriais indicadas no Anexo III, Mapa 5, daquela Lei Complementar.
A poligonal de projeto está inserida na mancha definida como baixa densidade
cujos valores de referência são superiores a 15 (quinze) e até 50 (cinquenta) habitantes
por hectare.
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Figura 17 – Densidade de acordo com o PDOT

9.2. Diretrizes Urbanísticas para a Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e
São Sebastião – DIUR 01/2019
Em complementação ao PDOT/2009 e demais legislação pertinente, o Órgão de
Gestão de Desenvolvimento Urbano e Territorial do Distrito Federal (atual SEDUH)
emitiu as 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 a qual foi sucedida pela DIUR 01/2019, aprovada pela
Portaria n° 27, de 1° de abril de 2019. Em função da publicação da Portaria nº 59 de 27
de maio de 2020, as diretrizes supra passaram a valer como Estudo Territorial
Urbanístico – ETU, segundo o art. 6º da Portaria supra.
Segundo dados da DIUR 01/2019 a poligonal de projeto está inserida parte na
Zona A e parte na Zona B (figura 18), sendo definida como Zona de Centralidade.
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Figura 18 - ANEXO I - Mapa de Zoneamento – DIUR 01/2019.

Em relação à Zona A, a DIUR 01/2019 estabelece que “...deve ser destinada
preferencialmente para uso residencial [sendo] admitidos os demais usos, desde que
compatíveis com o uso residencial e de forma mais esparsa. As concentrações de
comércio e serviços, ainda que pequenas, deverão configurar as Zona de
Centralidades indicadas nas diretrizes, além daquelas propostas por novos
parcelamentos”. A seguir, foi reproduzida a tabela da DIUR 01/2019 referentes às
diretrizes de uso e ocupação do solo para a Zona A:
Tabela 2: Uso e Ocupação do Solo para a Zona A. Fonte: DIUR 01/2019
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Quanto a Zona B, esta coincide com a Zona de Ocupação Especial de Interesse
Ambiental – ZOEIA da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, que apresenta limitação
de ocupação, tendo em vista que “...a impermeabilização máxima do solo nos novos
empreendimentos urbanos fica restrita a, no máximo, 50 por cento da área total da
gleba parcelada” esclarecendo ainda que 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...”. Em
complementação, a DIUR 01/2019 esclarece que na Zona B, assim como na Zona A,
“...deve ser destinada preferencialmente para uso residencial [sendo] admitidos os
demais usos, desde que compatíveis com o uso residencial e de forma mais esparsa
tendo em vista que as concentrações de comércio e serviços, ainda que pequenas,
deverão configurar as Zona de Centralidades, as indicadas nas diretrizes e aquelas
propostas por novos parcelamentos”. A seguir, foi reproduzida a tabela da DIUR
01/2019 referente às diretrizes de uso e ocupação do solo para a Zona B:
Tabela 3: Uso e Ocupação do Solo para a Zona B segundo DIUR 01/2019

Por fim, quanto às áreas de Centralidades definidas na DIUR 01/2019, elas
foram selecionadas considerando seu acesso ao sistema viário estruturante, bem como
áreas ainda não ocupadas, ao longo da DF-001 e os lotes lindeiros e áreas não
ocupadas ao longo do Anel de Atividades, da Estratégia de Estruturação Viária do
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PDOT/2009. Elas visam promover distribuição equilibrada de atividades diversificadas
no tecido urbano previstas com pequenas dimensões e de abrangência local,
considerando as limitações impostas pela baixa densidade demográfica e
acessibilidade viária de alcance contido.
A DIUR 01/2019 estabelece que nas áreas de centralidades, deverá ser
reforçada sua destinação para atividades que promovam a atratividade de pessoas e o
encontro social, devendo o uso misto (comercial/serviços e/ou institucional associado
ao uso residencial) ser incentivado, uma vez que promove a vitalidade desses espaços
em todas as horas do dia. As orientações para as centralidades são indicadas tendo
em vista que são áreas urbanas multifuncionais, de configuração mais compacta, com
maior densidade de ocupação, constituindo elemento de referência na paisagem
urbana. Visando à composição desses usos, poderão ser disponibilizados acessos
distintos para uso residencial e os demais usos (comércio, serviços, institucional), com
o acesso ao uso residencial efetuado por vias laterais ou paralelas à Via de Atividades.
A seguir, foi reproduzida a tabela da DIUR 01/2019 referente às diretrizes de uso
e ocupação do solo para as Centralidades:
Tabela 4: Uso e Ocupação do Solo para a Centralidade segundo DIUR 01/2019

Em relação aos parâmetros de ocupação do solo previstos na DIUR 01/2019, é
reproduzida a seguir a tabela de parâmetros das diretrizes:
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Tabela 5: Parâmetros de ocupação do solo dos lotes. Fonte: DIUR 01/2019
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(*) para lotes com área superior a 10.000m², o coeficiente básico é de 0,7.
(**) ajustável de acordo com estudo ambiental ou indicações da ADASA.
(***) lotes com área até 150m² não terão taxa de permeabilidade mínima.
Observações:

A altura máxima das edificações deve ser considerada a partir da cota de soleira, não sendo excluídos do

cômputo da altura: caixas d’água e casas de máquinas. Somente podem ser excluídos antenas, chaminés,

campanários e para-raios.

Os limites máximos de altura indicados nestas Diretrizes podem ser ultrapassados para os equipamentos

públicos comunitários, cujas atividades assim o exigirem.

Admite-se a variação de 10m em relação a cota de 980m, a fim de que os projetos urbanísticos possam

acomodar as edificações no sítio.
Será admitida a construção de castelo de água cuja altura poderá ser superior a máxima estabelecida nessa tabela,
desde que justificada pelo projeto de instalações hidráulicas ou exigência do Corpo de Bombeiros.

Com relação ao sistema viário, incide sobre a área em questão o sistema viário
estruturante previsto para a Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São
Sebastião estabelecido na DIUR 01/2019, representado no mapa a seguir:

Figura 19: Sistema viário estruturante. Fonte: DIUR 01/2019

No que diz respeito às Áreas Públicas, a DIUR 01/2019 estabelece para o
Equipamento Público Comunitário – EPC o mínimo de 3,5%, sem definir percentual
mínimos para Espaços Livres de Uso Público – ELUP, e nem para Equipamento
Público Urbano – EPU. No entanto, as diretrizes alertam que os novos parcelamentos
deverão atender ao mínimo de 15% estabelecido pelo PDOT/2009 (art. 43, inciso I), e
ainda, que em função da emissão das Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE
exaradas para os novos parcelamentos, poderão ser apontadas necessidades de áreas
públicas e função da demanda e do tamanho da gleba.
Por fim, em relação às diretrizes de densidade demográfica para a região
demarcada na DIUR 01/2019, a área de estudo engloba diferentes faixas de densidade
populacional estabelecidas no PDOT/2009, mas para o cálculo das unidades
habitacionais, será tomado como referência a média de 3,3 moradores por domicílio
apurada para o Distrito Federal (IBGE, Censo 2010).
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9.3. Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE 17/2017
Em complementação ao PDOT/2009 e à DIUR 01/2019, a qual substituiu a DIUR
06/2014, em 13 de outubro de 2017 foram exaradas as Diretrizes Urbanísticas
Específicas para o Setor Comercial Jardim Botânico – DIUPE 17/2017, qual definiu as
seguintes diretrizes para o parcelamento: uso e ocupação do solo, sistema viário e de
circulação, densidade e áreas públicas.
Em relação às Diretrizes para o Uso e Ocupação do Solo, a poligonal do SCJB
está localizada na Zona de Centralidade – segundo a DIUR 01/2019 – e nas Zonas de
Ocupação Especial de Qualificação (ZOEQ) e na Zona de Ocupação Especial de
Interesse Ambiental (ZOEIA), definidas pela APA do São Bartolomeu. Para subsidiar a
elaboração do projeto urbanístico, a DIUPE definiu o seguinte zoneamento na área:

Figura 20 - Mapa de Diretrizes Complementares da DIUPE 17/2017 - ANEXO III

O uso e a ocupação do solo devem seguir o zoneamento da DIUPE 17/2017
(figura 20) e os parâmetros urbanísticos definidos da DIUR 01/2019, sendo permitidos
os seguintes usos em relação a cada Zona:


Zona 01: usos comercial, institucional e prestação de serviços, sendo vedado o
cercamento de lotes que tenham mais de duas testadas voltadas para o
logradouro público;



Zona 02: uso misto, sendo vedado o uso residencial no pavimento de circulação
dos pedestres, sendo que nos lotes que tenham mais de duas testadas voltadas
para o logradouro público devem ser configuradas projeções com 100% de
ocupação, sendo vedado o cercamento desses lotes;



Zona 3, é permitido o uso institucional, sendo vedado o cercamento de lotes que
tenham mais de duas testadas voltadas para o logradouro público;



Zona 4: deverá ser configurado um parque urbano com espaços de convivência
e densa arborização;
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Em complementação, são apresentadas a seguintes orientações para o uso e
ocupação do solo, transcrito a seguir:
Nos lotes adjacentes à ocupação residencial existente, é obrigatório o
afastamento de, no mínimo, 5,00 metros da edificação em relação à divisa com o
lote residencial;
É vedada a criação de vias ou passeios adjacentes a muros de condomínios
existentes a fim de não permitir a ocorrência de fachadas cegas;
O projeto urbanístico deve garantir permeabilidade física e visual entre o espaço
público e o privado, sendo vedada a ocorrência de fachadas cegas ou muros na
gleba;

Quanto às Diretrizes de Sistema Viário e de Circulação, na Figura 20 foi definido
o sistema viário estruturante da área. Segundo as diretrizes, “...a poligonal da gleba a
ser parcelada é delimitada, a oeste, pela DF-001, classificada como Via de Circulação
Expressa pela DIUR 06/2014 [atualizada pela DIUR 01/2019] e, a norte, por uma Via de
Circulação”.
A DIUPE 17/2017 definiu 4 (quatro) Vias de Circulação de Vizinhança no interior
da gleba a fim de conferir a permeabilidade viária e a distribuição dos fluxos, bem como
proporcionar acessibilidade, comportando vias de menor porte voltadas à conectividade
e ao acesso interno de usos comerciais de prestação de serviços. As diretrizes
esclarecem que as vias indicadas devem ter acesso público e não podem ser
obstruídas com muros, guaritas, ou qualquer outro elemento dessa natureza.
O projeto urbanístico deverá prever a implantação de infraestrutura, mobiliário
urbano, arborização e outros elementos voltados para pedestres e ciclistas.
Cabe destacar que as Diretrizes esclarecem que o traçado viário indicado na
DIUPE 17/2017 poderá sofrer ajustes, desde que seja garantido sua continuidade,
devendo promover a continuidade dos sistemas viário, cicloviário e de pedestres, bem
como garantir a implantação de mobiliário urbano e vegetação.
Além disso, o projeto urbanístico deverá considerar os projetos de sistema viário
e de circulação aprovados das glebas vizinhas ou que possuam pedido de
parcelamento do solo protocolado na Central de Aprovação de Projetos (CAP), atual
SUPAR/SEDUH, visando compatibilizar os projetos de sistema viário e de circulação,
mantendo a concordância do traçado viário.
Por fim, os estacionamentos deverão estar localizados ao longo das vias,
garantindo a continuidade da circulação de pedestres e ciclistas, sendo vedada a
criação de bolsões de estacionamento entre a testada do lote e a via na Zona 2.
No que diz respeito às Diretrizes de Densidade Populacional, gleba a ser
parcelada está localizada na Porção Territorial de Baixa Densidade (de 15 a 50
hab/ha). 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, atualizando o dado
expresso na DIUR 01/2019, a qual previa um valor de 3,3 moradores por domicílio
baseado no Censo 2010, IBGE.
Tabela 6 – Tabela de População e Unidades Habitacionais – DIUPE 17/2017
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Por fim, quanto às Diretrizes de Áreas Públicas, a DIUPE 17/2017 definiu o
seguinte percentual mínimo para o parcelamento:
Tabela 7 – Percentual Mínimo de Áreas Públicas da DIUPE 17/2017

A seguir, são reproduzidas as seguintes orientações das diretrizes no tocante às
áreas públicas:
Os percentuais mínimos de EPC, EPU e ELUP devem contabilizar, no mínimo, 15% da
área da gleba. Não são considerados ELUP as nesgas de terra onde não seja possível
inscrever um círculo com raio mínimo de 10,00 metros.
[...]
Os percentuais de EPC e ELUP, bem como a localização e dimensões das faixas de
servidão para implantação das redes desses serviços, podem ser alterados após
consultas técnicas às concessionárias de serviços públicos, realizadas pela Central de
Aprovação de Projeto (CAP), desde que mantido o percentual mínimo de 15%.
A área parcelável consiste na área total da gleba, descontados APPs, Parques e faixas
de domínio de rodovias e de redes de infraestrutura.

10. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto visa oferecer à comunidade do Jardim Botânico e bairros limítrofes
uma nova área de desenvolvimento econômico pautado na experiência dos usuários,
sejam eles motoristas, ciclistas ou pedestres, que desfrutarão de espaços dinâmicos
atraindo novos investidores, geração de empregos para a população local e
convergência de atividades de apoio e lazer.
10.1.

Usos e Atividades

A poligonal de projeto prevê a criação de 08 unidades imobiliárias, assim
distribuídas:
 02 lotes de Uso Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial,
sendo proibido o uso residencial – subcategoria 2 – CSII 2, com área de
1.600,00 m² cada, somando um total de 3.200,00 m²;
 03 lotes de Uso Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e
Residencial, onde são obrigatórios os usos comercial, prestação de serviços,
institucional e industrial, simultaneamente ou não, e admitido o uso residencial,
desde que este não ocorra voltado para o logradouro público no nível de
circulação de pedestres – subcategoria 2 – CSIIR 2, com área de 1.600,00 m²
cada, somando um total de 4.800,00 m²;
 01 lote de Uso Institucional – INST, com área de 4.853,07 m²;
 02 lotes de uso Institucional Equipamento Público – INST EP, com áreas de
5.800,00 m² a 11.574,40 m² m², somando uma área de 17.374,40 m².
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Os lotes do parcelamento foram dispostos nas bordas do sistema viário,
favorecendo a concentração do espaço público em vasta Área Verde Pública, que
contará com a implantação de equipamentos de esporte e lazer, mobiliário urbano e um
Parque Urbano, propiciando pontos de encontro aos usuários com diversos usos.
Quanto ao Parque, ele terá a função de interligar as duas grandes áreas comerciais
projetadas no setor.
Além disso, para se garantir um maior isolamento entre a área projetada e as
ocupações existentes no Condomínio Jardins do Lago, foi criada uma faixa arborizada
destinada a Espaço Livre de Uso Público – ELUP, com largura de 20,50 metros. Nesse
local deverá ser feita arborização mais densa de forma a se promover uma melhor
qualidade acústica e visual.
Sendo assim, o Parque Urbano projetado com área de 17.662,96m², e Área
Verde Publica, com área de 17.005,98m², compõem os Espaços Livres de Uso Público
– ELUP, totalizando 34.668,94m².
A disposição dos referidos lotes está ilustrada na figura 21.

Figura 21 – Croqui de uso do solo proposto no parcelamento
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10.2.

Endereçamento

O Centro Comercial é composto por 8 lotes cujo sistema de endereçamento
seguirá a hierarquia Setor e Lote, sendo adotada a numeração alfa numérica com
numeração sequencial no sentido anti-horário partindo do número 01, conforme figura
22 e assim disposto:

SCJB - Setor Comercial Jardim Botânico
Lote 01
Região Administrativa do Jardim Botânico – RA

Figura 22 – Croqui de endereçamento

10.3.

Densidade do parcelamento

Base de Cálculo





Área de projeto: 10,925 ha
Densidade máxima (DIUPE 07/2017): 50 hab/ha
População por unidade domiciliar: 3,28 hab/ud (PDAD/CODEPLAN/2015)
População Máxima permitida: 10,925 x 50 = 546 habitantes

Foi considerado para o cálculo da densidade a média de 3,28 moradores por
domicílio, de acordo com os dados da Pesquisa Distrital de Amostras de Domicílios –
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PDAD (CODEPLAN/2015) para a Região Administrativa do Jardim Botânico – RA
Recanto da Emas – RAXXVII e definido na DIUPE 07/2017.
Tabela 8 – População máxima permitida
CÁLCULO POPULAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA
Área de projeto

Densidade máx.
permitida (1)

População máxima
permitida

Nº máximo de domicílios
(hab/3,28)(2)

10,925 ha

50 hab/ha

546 hab

166 unidades

(1)
(2)

DIUPE 07/2017
CODEPLAN/2015

No SCJB, estão previstos três lotes que permitem habitação multifamiliar
(apartamento), da categoria de uso CSIIR 2, sendo eles os Lotes 06, 07 e 08.
Tendo em vista a área total da gleba de 10,925 ha, a população estimada para o
projeto será de 530 habitantes e uma densidade de 48,50 hab/ha, ficando abaixo da
população máxima permitida, calculada conforme tabela a seguir:
Tabela 9 – População do projeto
CÁLCULO DA POPULAÇÃO DO PROJETO
Uso

2

Área (m )

CSIIR 2

4.800,00

CA

Ocupação
uso
residencial

Área efetiva com
ocupação por uso
residencial (80%)

No de unidades
habitacionais
(60,40m2)*

População
estimada
(3,28hab/uh)

3,5

75%

10.080,00

161,54

529,85

162

530

TOTAL

(*) Média das áreas medianas para residências multifamiliares constantes da Tabela 4 do Boletim do
Observatório Imobiliário emitido pela SUPLAN/SEGETH/2015, atual SEDUH.

10.4.

Descrição do sistema Viário

O sistema viário foi projetado de forma a promover a integração entre o
parcelamento e os loteamentos consolidados e registrados no Setor Habitacional
Jardim Botânico, bem como garantir a permeabilidade viária do empreendimento em
função das vias projetadas que circundam a área comercial proposta. Foram seguidas
as premissas estabelecidas nas Diretrizes Urbanísticas Específicas - DIUPE 17/2017 e
na DIUR 01/2019, que revisou a DIUR 06/2014, referente à Região do São Bartolomeu,
Jardim Botânico e São Sebastião, bem como no decreto nº 38.047, de 09 de março de
2017 e na Nota Técnica 02/2015 - DAUrb/SUAT e demais dispositivos legais vigentes.
O acesso ao parcelamento se dá por meio de 02 Vias de Circulação de
Vizinhança - Tipo 2: uma a partir da Via Marginal da DF 001 – EPTC, localizada ao sul
da poligonal no sentido leste/oeste; e outra pela Avenida Jardim Botânico localizada à
leste da poligonal, no sentido Nordeste/Sudoeste. Essas vias têm por objetivo
proporcionar acessibilidade às vias já existentes e acesso aos lotes internos ao
parcelamento (figura 22). Elas foram projetadas com uma caixa de via de 7,00m de
largura, proporcionando a circulação dos veículos em dois sentidos.
Em relação ao sistema de circulação de pedestres e das travessias, ele visa
privilegiar o deslocamento dos pedestres. Quanto às travessias, elas acontecem no
nível das calçadas, obrigando os veículos a reduzir a velocidade sempre que passarem
por elas. Em relação as calçadas, elas foram projetadas com larguras que variam de
2,00 a 3,00m, de forma a proporcionar um alto nível de mobilidade no parcelamento,
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promovendo a ligação entre as áreas dos lotes, os espaços livres e os equipamentos
públicos.
No que diz respeito ao sistema cicloviário, o traçado viário proposto buscou
promover a integração ao sistema existente nas áreas lindeiras ao projeto prevendo um
anel cicloviário, de forma que o ciclista tenha acesso a todos os lotes propostos no
loteamento, por meio de ciclovias bidirecionais com largura de 2,50 m. Com isso, será
possível o acesso não motorizado ao local e a promoção da integração do SCJB com
os demais loteamentos já implantados na região.

Av. Jardim Botânico

DF-001

Figura 23 – Croqui de indicação da Hierarquia Viária

A seguir, são apresentados os perfis viários das vias projetadas no
parcelamento:
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Figura 24 – Croqui de indicação dos cortes dos perfis viários

Corte 01 – Via de Circulação de Vizinhança e estacionamentos Lotes 4 a 8

Corte 02 – Parque Urbano e Lote 05
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Corte 03 – Via de Circulação de Vizinhança

Corte 04 – Estacionamento Lote 01

10.5.

Sistema de Transporte Público

No que se refere ao transporte público, as paradas de ônibus mais próximas do
parcelamento se localizam em frente à atual Feira de Produtor e à Escola Fazendária –
ESAF. De acordo com a numeração da Secretaria de Mobilidade, são as paradas de
números 2440 e 2430.

Figura 25 – Paradas de Ônibus
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A região é atendida por várias linhas de ônibus que trafegam pela DF – 001,
Estrada Parque de Contorno, conforme tabela a seguir:
Tabela 10 – Linhas de transporte público

10.6.

Paradas

Linhas

2440
2439

0.111, 0.147, 0.170, 0.180, 0.181, 0.182, 0.186, 0.194, 0.195,
0.196, 0.197, 0.198, 0.199, 132.3, 132.3, 147.2, 147.3, 147.4,
147.5, 147.6, 147.7, 147.9, 170.1, 170.4, 180.1, 180.2, 180.3,
181.1, 181.2, 181.4, 181.5, 181.6, 182.2, 183.2, 183.6, 183.7, 18

2430
2431

0.111, 0.147, 0.170, 0.180, 0.181, 0.182, 0.186, 0.195, 0.196,
0.197, 0.198, 0.199, 132.3, 132.3, 147.2, 147.3, 147.4, 147.5,
147.6, 147.7, 147.9, 170.1, 170.4, 180.1, 180.2, 180.3, 181.1,
181.2, 181.4, 181.5, 181.6, 182.2, 183.2, 183.6, 183.7, 188.1, 19

Descrição conceitual dos parâmetros urbanísticos

Os parâmetros descritos a seguir foram propostos em consonância com o
PDOT/2009, com a Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019, que trata da
Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, com a DIUR 01/2019 e demais dispositivos
urbanísticos vigentes, e foram consolidados na NGB 074/10 aplicada para o Setor
Comercial Jardim Botânico.
10.6.1.

Subsolo

Com o intuito de evitar a geração de taludes em área pública em função de
extensão de subsolo para além dos limites da projeção, o projeto limita a aplicação da
concessão definida pela Lei nº 755/2008 aos limites de subsolo definidos na Planta
DET-074/10 e ilustrado na figura 23. Destaca-se ainda que nas áreas verdes entre as
projeções e as faixas livres das calçadas, deverão ser executados taludes gramados,
sendo proibido o afloramento do subsolo.

Figura 26 – Croqui de uso do subsolo
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10.6.2.

Galeria

Para os Lotes 4 e 5, de uso CSII 2; e para os Lotes de 6 a 8, de uso CSIIR 2,
será obrigatória galeria de 4,00m no pavimento térreo. No caso dos lotes com uso
CSII2, as galerias irão dispor de espaços livres de uso público contíguos às calçadas,
onde serão construídas estruturas a fim de criar espaços de lazer e convívio que
complementarão as atividades realizadas no térreo. Já para os imóveis de uso CSIIR 2,
a galerias serão de uso exclusivo para o comércio.
10.6.3.

Vaga para veículo

Os estacionamentos estão distribuídos em todo o Setor Comercial e estão
dispostos a 45º e 90º, sendo que os a 45º, localizados na Via de Circulação de
Vizinhança Tipo 2, em frente aos lotes 2 e 3, possuem uma área destinada ao recuo,
para não conflitar com o fluxo da pista, bem como para privilegiar o deslocamento dos
pedestres visando o menor impacto visual.
10.6.4.

Tratamento das divisas

Os lotes não poderão ser cercados, de forma a se possibilitar uma maior
permeabilidade e unidade entre as áreas, à exceção dos Lotes 2 e 3, que poderão ter
cercamento de grade com 70% de permeabilidade visual, conforme estabelecido na
DIUR 01/2019.
10.7.

Equipamentos Públicos

De acordo com o PDOT/2009, os novos parcelamentos urbanos, inseridos ou
não em Setor Habitacional, deverão atender ao percentual mínimo de 15% de áreas
públicas. Detalhando essa exigência, a DIUR 01/2019 sugere a reserva do percentual
mínimo de 3,5% da área parcelável da gleba para previsão de Equipamentos Públicos
Comunitários, situadas preferencialmente em local de franco acesso, articuladas aos
eixos mais integrados no conjunto do sistema viário levando em consideração
princípios de mobilidade e acessibilidade para todos.
Complementando a DIUR 01/2019, a DIUPE 17/2017 para o SCJB, detalhou a
distribuição do percentual das áreas públicas em projeto, cuja tabela foi reproduzida a
seguir:
Tabela 11: Percentual de área pública. Fonte: DIUPE 17/2017

Apesar da tabela acima reproduzida diretamente da DIUPE 17/2017, as
diretrizes reiteram a exigência da previsão do percentual mínimo de 15% de área
pública para o parcelamento. Como forma de contemplar as diretrizes de áreas
públicas definidas na DIUR 01/2019 e na DIUPE 17/2017, os Espaços Livres de Uso
Público (ELUP) da área de intervenção representam o percentual de 38,47%, dos quais
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19,60% destinado ao Parque Urbano, e 18,87% está destinado à Área Verde onde é
possível ser inscrito um círculo com raio mínimo de 10,00m.
Além desses ELUPs, foram previstos na área 02 lotes Inst EP, os quais
representam o percentual de 24,66% da área parcelável, sendo um Equipamento
Público Comunitário (EPC) destinado a implantação da Administração Regional do
Jardim Botânico e da Feira do Produtor, localizado no Lote 01 e conta com área de
5.800,00 m². Ele visa atender as demandas da comunidade local, bem como
possibilitar a realocação futura das ocupações localizadas na faixa de domínio da
rodovia DF-001. O outro lote Inst EP previsto no parcelamento é um Equipamento
Público Urbano (EPU) destinado a uma Estação de Tratamento de Água – ETA da
CAESB, localizado no lote 03 e possui área de 11.574,40 m².
Com isso, o projeto do Setor Comercial Jardim Botânico contempla um
percentual total de áreas públicas de 63,13%.
10.8.

Ensaio Volumétrico do parcelamento Setor Comercial Jardim Botânico

Figura 27 – Vista geral da proposta
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Figura 28 - Vista lotes 4 a 8

Figura 29 - Vista estacionamento lotes 4 a 8
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Figura 30 - Vista via de circulação de vizinhança

11. QUADRO SINTESE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E ÁREAS PÚBLICAS

ÁREAS CONSIDERADAS

ÁREA (m²)

PERCENTUAL (%)

109.255,63

100%

a. Área de Proteção Ambiental - APP

-

-

b. Área Rural

-

-

c. Faixa de Domínio da Rodovia

19.133,24

17,51%

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

90.122,39

82,49%

ÁREA (m²)

PERCENTUAL (%)

90.122,39

100%

I. Área Total da Poligonal de Projeto
II. Área não Passível de Parcelamento

DESTINAÇÃO

LOTES (unid.)

Área Passível de Parcelamento
1. Unidades Imobiliárias
a. CSII 2

2

3.200,00

3,55%

b. CSIIR 2

3

4.800,00

5,33%

c. Inst

1

4.853,07

5,38%

d. Inst. EP

2

17.374,40

19,28%

8

30.227,47

33,54%

a. Parque urbano

17.547,05

19,47%

b. Área verde

17.914,76

19,88%

35.461,81

39,35%

Subtotal

2. Espaços Livres de Uso Público - ELUP

Total
3. Sistema de Circulação

24.433,11

27,99%

(1)

52.836,21

58,63%

(2)

77.269,32

85,74%

Área Pública : 1c + 2
Área Pública : 1c + 2 + 3
(1) Conceito

de Área Pública conforme o disposto na Seção IV da Lei Complementar n° 803 (PDOT 2009) atualizada pela Lei Complementar
n° 854 (PDOT 2012).
(2) Conceito de Área Pública conforme Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.
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12. Quadro de Permeabilidade

A DIUR 01/2019 estabeleceu o Sistema de Espaços Verdes caracterizado
“...pela predominância de espécies vegetais, sendo elementos de integração entre o
meio natural e o meio urbano...” visando “...além da proteção de áreas ambientalmente
sensíveis, aliar a oferta de áreas para uso público, destinadas a atividades lúdicas,
esportivas, culturais e de integração social, e a promoção do conforto ambiental
urbano, por meio de regulação térmica, ventilação natural, iluminação natural e níveis
de umidade adequados”. Esse Sistema estruturante possui duas categorias: Espaços
Ambientalmente Protegidos e Espaços Verdes Públicos.
O parcelamento prevê em sua proposta a criação de Espaços Verdes Públicos
visando “Propiciar áreas de lazer e recreação para a população associado à presença
de vegetação, nativa ou não” por meio da criação de Áreas Verdes e um Parque
Urbano.
Os espaços verdes estão distribuídos de forma homogênea em todo o Setor,
melhorando o bioclima local, a absorção da água da chuva pelo solo, minimizando os
efeitos da poluição sonora e diversificando a paisagem do verde com a composição
arquitetônica. Elas visam promover a integração entre as edificações propostas e
alcançar o percentual mínimo de 50% de áreas permeáveis, exigidas pelo
rezoneamento da APA do São Bartolomeu para loteamentos nesse local, bem como
buscam obedecer aos parâmetros estabelecidos na Diretriz Urbanística - DIUR 01/2019
e da DIUPE 17/2017 (figura 30).
Foi criado também um Parque Urbano em local definido na DIUPE, de forma a
garantir uma área para uso diário dos moradores da região e contribuir para o alcance
da permeabilidade exigida para a gleba. Esse espaço tem capacidade para acolher
eventos ao ar livre que poderão ser feitos de forma integrada com as atividades
realizadas no Lote 1 e nos Lotes 04 a 08. A área do parque é de 17.808,62 m² e está
servido de ciclovias e calçadas em praticamente todo o seu perímetro. Futuramente
deverá ser elaborado projeto paisagístico e instalação de equipamentos de esporte e
lazer.
Para garantir maior privacidade entre os lotes residenciais já existentes na
região e as atividades gregárias que ocorrerão no novo parcelamento, foi estabelecida
uma faixa de área verde, na porção leste do parcelamento, que servirá de barreira
acústica para o Condomínio Jardins do Lago, Quadra 1.
Além das áreas de ELUP (Espaços Livres de Uso Público) em forma de parque
e áreas verdes, nos lotes 01, 02 e 03, projetados para o uso Inst e Inst EP, deverão ser
respeitadas as seguintes taxas de permeabilidade para o atendimento do percentual
mínimo de áreas permeáveis exigidas para o loteamento do Setor Comercial Jardim
Botânico:
Tabela 12 – Taxa de permeabilidade dos Lotes Inst e Inst EP
Endereço

Área do lote
(m²)

Área do lote dentro da
ZOEIA (m²)

Lote 01
Lote 02
Lote 03

5.800,00
4.853,07
11.574,40

4.074,43
2.645,84
11.022,14

Taxa de
permeabilidade na
ZOEIA (%)
20%
20%
30%

Área permeável
na ZOEIA (m²)
814,89
529,17
3.306,64

Destaca-se que o Lote 03 é de uso Inst EP destinado à CAESB para reservatório
de água. As instalações previstas foram disponibilizadas no Processo SEI 0111005599/2013 (Doc. SEI/GDF 21578116) e ocupam apenas 33% da área da unidade
imobiliária, o que possibilitou a taxa de permeabilidade de 30%.
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Figura 31 – Croqui de indicação de áreas permeáveis dentro da ZOEIA

Na Área Passível de Parcelamento do projeto, 78.833,78m2 estão dentro da
ZOEIA (Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental). Para a atender o plano
de manejo da APA do São Bartolomeu, 50% dessa área deve ser permeável, o
equivalente a 39.416,89m2.
Somando-se as áreas permeáveis dentro dos lotes Inst EP, Parque Urbano,
ELUP e Áreas Verdes, alcançou-se 53,68% de permeabilidade na ZOEIA, conforme
tabela a seguir:
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Tabela 13 – Áreas permeáveis
QUADRO DE PERMEABILIDADE
Área Passível de Parcelamento

90.122,39

Área de ZOEIA dentro da Área Passível de Parcelamento

78.833,78

Área obrigatoriamente permeável

39.416,89

Áreas Permeáveis Consideradas
1. Inst/Inst EP
LOTE 01

Área Permeável - AP (m²) Área Permeável (%) (AP/ATP*100)
814,89

1,03%

LOTE 02

529,17

0,67%

LOTE 03

3.306,64

4,19%

4.650,70

5,90%

17.547,05

22,26%

TOTAL
2. Parque Urbano
PRQ 01
4. Áreas Verdes
AV 01

5,04

0,01%

AV 02

5,82

0,01%

AV 03

12,03

0,02%

AV 04

26,80

0,03%

AV 05

152,50

0,19%

1.678,42

2,13%

AV 07

226,64

0,29%

AV 08

480,27

0,61%

AV 09

207,04

0,26%

AV 10

332,00

0,42%

AV 11

80,00

0,10%

AV 12

160,00

0,20%

AV 13

238,00

0,30%

AV 14

238,00

0,30%

AV 15

80,00

0,10%

AV 16

160,00

0,20%

AV 17

232,03

0,29%

AV 18

2.044,52

2,59%

AV 19 - ELUP

6.273,30

7,96%

AV 20

480,27

0,61%

AV 21

207,04

0,26%

AV 22

80,00

0,10%

AV 23

160,00

0,20%

AV 24

70,13

0,09%

AV 25

74,00

0,09%

AV 26

175,32

0,22%

AV 27 - ELUP

676,34

0,86%

40,00

0,05%

1.393,75

1,77%

AV 30

116,75

0,15%

AV 31

142,77

0,18%

AV 32

75,29

0,10%

AV 33

11,79

0,01%

AV 34

5,00

0,01%

AV 35

25,52

0,03%

AV 36

887,73

1,13%

AV 37

260,50

0,33%

AV 06 - ELUP

AV 28
AV 29 - ELUP

AV 38
TOTAL
Área Total Permeável na ZOEIA
LEGENDA

400,15

0,51%

17.914,76

22,72%

40.112,51

50,88%

Siglas: Parque (PRQ.) e Área Verde (A.V.).
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Supervisão:
Giulliano Magalhães Penatti
Bianca Ilha Pereira
Projeto:
Natália Oliveira de Freitas
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Lício Tavares
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Synthya Moreira
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Categoria Profissional
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MEMORIAL DESCRITIVO - ALTERAÇÃO DE PROJETO

MDE – 074/10
FOLHA: 55/55
DATA:

Setor Habitacional Jardim Botânico- SHJB- RA XXVII
Setor Comercial Jardim Botânico - SCJB

Centro Comercial, Lotes 1 a 8

PROJETO:

REVISÃO ou ANÁLISE

VISTO:

APROVO:

__________________

___________________
Assessor (a)

__________________
Coordenador (a)

___________________
Chefe de Unidade
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ANEXO I – QUADRO DEMONSTRATIVO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS
LOCALIZAÇÃO: RA XXVII - Jardim Botânico
SCJB – Setor Comercial Jardim Botânico – RA XXVII
LOTES 1 a 8

ENDEREÇO
Conjunto

Superfície (m2)

Lote
1
2
3
4
5
6
7
8

5.800,00
4.853,07
11.574,40
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00

8

30.227,47

Frente
116,00
73,87
125,67
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

REFERÊNCIAS: URB - 074/10
Plantas Nº: FL 2 154-IV-6-A; FL 3 154-IV-6-B
Data: Setembro/ 2021
DIMENSÕES - m
Lateral
Fundo
Direita
Esquerda
116,00
50,00
50,00
105,64
27,90
103,25
62,80
103,25
169,06
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

LEGENDA E OBSERVAÇÕES:
TOTAIS

Chanfro Frente
-

VP
VP
VP
VP
VP
VP/AP
VP/AP
VP

CONFRONTAÇÕES
Lateral
Fundo
Chanfro
Direita
Esquerda
AP
AP
AP
AP
AP
Lt. 3
AP
Lt. 2
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
-

USO
INST EP
INST
INST EP
CSII2
CSII2
CSIIR2
CSIIR2
CSIIR2

CSIIR2 - Comércio, Serviços, Institucional, Industrial e Residencial INST EP - Equipamento Público
AP- Área Pública VP-Via Pública Lt. - Lote ELUP - Espaço Livre de Uso Público

MDE-074/10 - ANEXO I - Fl 02/02
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