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Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 50012017031600012

Área Indicada: 1.050m² A edificar: 550m²
Empregos existentes: 16 A gerar: 08
Investimento: R$ 479.000,00
Atividade Econômica: Comércio varejista de artigos de papelaria, livraria e armarinhos;
produtos e suprimentos para informática, eletrônicos e móveis de escritório; utensílios do-
mésticos e de inclusão social; material para asseio e conservação de uniformes em geral, bem
como a prestação de serviços gráficos de fotocópias em geral, plastificações e encader-
nações.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ARTHUR BERNARDES

RESOLUÇÃO Nº 92, DE 14 DE MARÇO DE 2017.
Aprova o projeto de viabilidade econômico-financeira de empresa visando à concessão de
incentivo econômico no âmbito do Pró/DF II.
A CÂMARA SETORIAL DO COMÉRCIO, nos termos da Lei nº 3.266, de 30 de dezembro
de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 36.494, de 13 de maio de 2015, em sua 124ª
Reunião Ordinária, realizada em 14 de março de 2017, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Projeto de Viabilidade Econômico-Financeira da empresa KSA Dis-
tribuidora de Gás Ltda, objeto do processo nº. 370.000.196/2010, visando à obtenção de
incentivo econômico por meio do PRÓ/DF II:
Processo: 370.000.196/2010
Interessado: KSA Distribuidora de Gás Ltda
Endereço Atual: QI 03, Lotes 21/23 - Setor Industrial Taguatinga/Brasília-DF
Endereço Pleiteado: Quadra 06, Conjunto E, Lote 20 - Centro Norte de Ceilândia/Brasília-
DF
Data da Constituição da Empresa: 04/05/1989
Natureza do Projeto: Relocalização
Área Indicada: 900m² A edificar: 105m²
Empregos existentes: 13 A gerar: 13 Totais: 26
Investimento: R$ 768.840,00
Atividade Econômica: Comércio varejista com distribuição, compra, venda e transporte de
gás - GLP.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ARTHUR BERNARDES

RESOLUÇÃO Nº 93, DE 14 DE MARÇO DE 2017
Cancela a concessão de incentivo econômico a pedido de empresa beneficiada no âmbito do
Pró-DF II.
A CÂMARA SETORIAL DO COMÉRCIO, nos termos da Lei nº 3.266, de 30 de dezembro
de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 36.494, de 13 de maio de 2015, em sua 124ª
Reunião Ordinária, realizada em 14 de março de 2017, RESOLVE:
Art. 1º Cancelar a concessão do incentivo econômico e da pré-indicação de área, a pedido do
interessado, da empresa Drogaria Santa Marina Ltda ME, objeto do processo nº.
160.002.854/2000.
Art. 2º Excluir a empresa da Resolução nº. 104/2001 - CPDI/DF, de 30 de outubro de 2001,
publicada no DODF nº. 212, de 05 de novembro de 2001, que tornou público o deferimento
do PVTEF da empresa.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

ARTHUR BERNARDES

RESOLUÇÃO Nº 94, DE 14 DE MARÇO DE 2017.
Cancela a concessão de incentivo econômico a pedido de empresa beneficiada no âmbito do
Pró-DF II.
A CÂMARA SETORIAL DO COMÉRCIO, nos termos da Lei nº 3.266, de 30 de dezembro
de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 36.494, de 13 de maio de 2015, em sua 124ª
Reunião Ordinária, realizada em 14 de março de 2017, RESOLVE:
Art. 1º Cancelar a concessão do incentivo econômico e da pré-indicação de área, a pedido do
interessado, da empresa O.S. Batista Materiais para Construção ME, objeto do processo nº.
160.000.987/2001.
Art. 2º Excluir a empresa da Resolução nº. 63/2003 - CPDI/DF, de 31 de março de 2003,
publicada no DODF nº. 66, de 04 de abril de 2003, que tornou público o deferimento do
PVTEF da empresa.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

ARTHUR BERNARDES

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DESPACHO DA DIRETORA GERAL
Em 15 de março de 2017

A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRO-
CON/DF, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 44 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1190, vem a público divulgar o CADASTRO DE RECLAMAÇÕES FUN-
DAMENTADAS referente ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016, resultado da consolidação
das reclamações fundamentadas elaborada pelo órgão público de defesa do consumidor, cujas
informações estão disponibilizadas aos interessados no sítio eletrônico - http://www.pro-
con.df.gov.br/ - e no endereço - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-
60, Sala 240 - Brasília - DF.

IVONEIDE SOUZA MACHADO ANDRADE OLIVEIRA

SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

EXTRATO DE DECISÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 0050.001.782/2016

A SUBSECRETÁRIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, DA SECRETARIA DE ESTADO DA
SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe conferem o artigo 110, do Decreto Nº 28.691 de 17 de janeiro de 2008,
RESOLVE: DAR PUBLICIDADE à Decisão desta Subsecretária no que tange à apuração de
fatos, instituída por meio de Ordem de Serviço n° 17 - SUSEC/SSP, de 16 de novembro de
2016, Processo Administrativo n° 0050-001.782/2016.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA

PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

E CIDADANIA

PORTARIA N° 45, DE 14 DE MARÇO DE 2017
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 36.236, de 1º de
janeiro de 2015 e o que consta do Processo SEI nº. 00390-00005097/2017-39, RE S O LV E :
Art. 1ºAprovar as Diretrizes Urbanísticas aplicáveis ao Eixo de Dinamização da Via Trans-
brasília, na forma do documento DIUR 01/2017 e seus anexos.
Parágrafo único. O Estudo Técnico 01/2017 que subsidiou a elaboração das Diretrizes
Urbanísticas DIUR 01/2017, bem como as próprias Diretrizes Urbanísticas e anexos, en-
contram-se disponíveis no endereço eletrônico http://www.sisduc.segeth . d f . g o v. b r / .
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação;
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO Nº 100.000.094/2017, DE 15 DE MARÇO DE 2017
Dispõe sobre a prorrogação de prazo para apurar os eventuais responsáveis que deram causa
a perda do prazo prescricional. Constante do processo nº 392.001.389/2017.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIO-
NAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições estatutárias, conferidas pelo

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO

TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

DECISÃO N° 01/2017 - GAB/SUSEC/SSP-DF, DE 06 DE MARÇO DE 2017: Vistos e
examinados os autos do processo em epígrafe, e com fulcro nos artigos art. 211, parágrafo 1º,
c/c o art. 255, inciso II, alínea "c" e com o art. 257, parágrafo 2º da Lei Complementar
Distrital nº 840, de 23 de dezembro de 2011 e ainda considerando o Princípio da Pro-
porcionalidade e da Razoabilidade, DECIDO: (1) Acolher, parcialmente, o relatório final da
Comissão de Disciplina no que se refere à infringência pela sindicada do artigo 180, inciso
XI c/c com o art. 190, inciso I da Lei Complementar nº 840/2011 (descumprir o dever
funcional de lealdade às instituições a que servir) e integralmente o voto divergente; (2) Que
a conduta da servidora se enquadra no teor do artigo 180, inciso XI c/c com o art. 190, inciso
I, da Lei Complementar nº 840/2011 (descumprir o dever funcional de lealdade às ins-
tituições a que servir); (3) Aplicar a penalidade de Advertência, por tratar-se de infração leve,
conforme artigos 195, I, c/c 196, 197e 199 da Lei Complementar nº 840/2011; Publique-
se.

JOANA D'ARC ALVES BARBOSA VAZ DE MELLO

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO Nº 160, DE 13 DE MARÇO DE 2017
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
Interino no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 9º, inciso X do Regimento, aprovado
pelo Decreto nº 27.784, de 16/03/2007 e o §1º do Art. 263 da Lei 9.503/97, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro e considerando os fatos apurados nos autos do processo
administrativo nº 055.004944/2017, RESOLVE:
Art. 1º Cancelar a Carteira Nacional de Habilitação emitida por este departamento em
05/10/2016, com base no RENACH DF747264449, no formulário com tipográfico nº
1329786114, em nome de ORLANDO BERNARDINO DE MELO, registro nº 03326403543
e CPF nº 334.859.841-91.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Diretoria de Diretrizes Urbanísticas

Diretrizes Urbanísticas - DIUR SEI-GDF n.º 1/2017 -
 SEGETH/COINST/DIRUR

Brasília-DF, 02 de fevereiro de
2017

   

DIRETRIZES URBANÍSTICAS - DIUR 01/2017
Eixo  de Dinamiz aç ão  da Via Transbras ília

Pro c esso  SEI: 00390-00005097/2017-39

Elabo raç ão : Bruna da Cunha Kronenberg er, Bruno Ávila Eça de
Matos , Paula Anderson de Matos

Co labo raç ão : Yamila Khrisna Oliveira do Nascimento, Rubens  do
Amaral

Co o rdenaç ão  Téc nic a: Bruno Ávila Eça de Matos , Diretor

Supervisão : Cláudia Varizo Cavalcante, Subsecretária

 
1.Dispo s iç õ es  Inic iais
 
1 . 1 A Secretaria de Es tado de Ges tão do T erritório e Habitação do Dis trito Federal - SEGET H, órg ão responsável pelo
planejamento urbano e territorial do Dis trito Federal, tem a competência de definir Diretrizes  Urbanís ticas  para novos
parcelamentos  urbanos , nos  termos  da Lei Federal N° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo
Urbano, e do Plano Diretor de Ordenamento T erritorial do DF (PDOT ), Lei Complementar N° 803, de 25 de abril de 2009, e sua
atualização, Lei Complementar N° 854, de 15 de outubro de 2012.
1.2 Es tas  DIRET RIZ ES têm prazo de validade de 04 (quatro) anos , conforme es tabelece o parág rafo único do Art. 7°  da Lei Federal
N° 6.766/79, podendo ser reavaliadas  em prazo inferior, de acordo com o interesse público ou salvo mudanças  de leg is lação que
impliquem alteração de uso de ocupação do solo.
1.3 A emissão des tas  DIRET RIZ ES URBANÍST ICAS anula o efeito de outras  diretrizes  emitidas  em áreas  de intersecção com a
polig onal des tas  DIRET RIZ ES.
1.4 Os  arquivos  g eorreferenciados  referentes  ao zoneamento e às  diretrizes  viárias  des tas  DIRET RIZ ES serão disponibilizados   no
Sis tema de Informações  T erritoriais  e Urbanas  do DF - SIT URB em até 30 (trinta) dias  após  a sua publicação no Diário Oficial.
1 . 5 Estas  DIRET RIZ ES cons tam no Processo SEI 00390-00005097/2017-39 e es tão embasadas  no Estudo  Téc nic o  01/2017
DIRUR/SUGEST/SEGETH, que será disponibilizado na ínteg ra na pág ina da SEGET H em até 30 (trinta) dias  após  a sua
publicação no Diário Oficial.
1.6 As  tabelas  e mapas  dos  Anexos  I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII são parte integ rante des tas  DIRET RIZ ES: ANEXO I -
T abela de Parâmetros  de Uso e Ocupação do Solo da DIUR 01/2017; ANEXO II - População definida para as  Porções  T erritoriais
de Dens idade da DIUR 01/2017; ANEXO III - Percentual de EPC por Porção T erritorial de Dens idade da DIUR 01/2017; ANEXO IV -
Área de lotes  a serem trans feridos  à CODHAB-DF da DIUR 01/2017; ANEXO V - Mapa de Z oneamento da DIUR 01/2017; ANEXO
VI - Z oneamento e Diretrizes  Viárias  da DIUR 01/2017 - T recho de Samambaia Oes te; ANEXO VII - Z oneamento e Diretrizes
Viárias  da DIUR 01/2017 - T recho de Samambaia Les te; ANEXO VIII - Z oneamento e Diretrizes  Viárias  da DIUR 01/2017 - T recho
de Ág uas  Claras  e Arniqueira; ANEXO IX - Z oneamento e Diretrizes  Viárias  da DIUR 01/2017 - T recho do Guará e Park Sul;
ANEXO X - Porções  T erritoriais  de Dens idade da DIUR 01/2017 - T recho Oes te; ANEXO XI - Porções  T erritoriais  de Dens idade
da DIUR 01/2017 - T recho Les te; e ANEXO XII - Esquema para diretrizes  de recuo das  edificações  e cercamento dos  lotes .
1.7 Es tas  DIRET RIZ ES têm como área de abrang ência a polig onal apresentada no ANEXO V.
1.8 O  projeto urbanís tico deve obrig atoriamente incluir as  dispos ições  de uso e ocupação do solo definidas  nes tas  DIRET RIZ ES e
seus  anexos . Podem ser definidos  parâmetros  complementares  de uso e ocupação do solo, tais  como: afas tamentos , taxas  de
ocupação, faixas  livres , fachadas , alturas  de g alerias , entre outros  que se façam necessários  para g arantir a qualidade do espaço
público e a urbanidade do parcelamento.
 
2. Definiç õ es
 
2.1 DIUR: Diretrizes  Urbanís ticas . Ferramenta do planejamento urbano e territorial que orienta a elaboração de projeto urbanís tico,
sendo elaboradas  de acordo com es tratég ias  de ocupação do território do DF, leg is lação vig ente e caracterização ambiental.
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sendo elaboradas  de acordo com es tratég ias  de ocupação do território do DF, leg is lação vig ente e caracterização ambiental.
2.2 Polig onal: área de aplicação des tas  DIRET RIZ ES conforme Anexo V. A delimitação territorial no projeto de urbanismo pode ser
alterada na proporção de até 5% da polig onal, mediante aprovação do órg ão responsável pelo planejamento urbano e territorial do
Dis trito Federal, desde que não haja conflito com o zoneamento do PDOT  ou res trições  ambientais .
2.3 Coeficientes  de Aproveitamento: relação entre a área edificável e a área do lote. O  coeficiente de aproveitamento bás ico
corresponde ao potencial cons trutivo definido para o lote, outorg ado g ratuitamente. O  coeficiente de aproveitamento máximo
representa o limite máximo edificável por lote, sendo previs to que a diferença entre o coeficiente de aproveitamento máximo e
bás ico seja outorg ada onerosamente nos  termos  da lei.
2.4 Cota de Soleira: cota ou nível altimétrico do lote ou da projeção que determina o pavimento térreo – medida no perfil natural do
terreno, de acordo com o levantamento planialtimétrico cadas tral –, a partir da qual se define a altura máxima e o número de
pavimentos . Pode ser determinada em conformidade com um dos  seg uintes  métodos , a não ser que especificado o contrário em
norma ou no zoneamento des tas  DIRET RIZ ES:
2.4.1 Ponto médio da edificação: corresponde à cota altimétrica do ponto médio do lote ou da projeção;
2.4.2 Cota altimétrica média do lote: corresponde ao somatório das  cotas  altimétricas  dos  vértices  do lote ou da projeção, dividido
pelo número de vértices  – sendo que nos  casos  em que não exis tam vértices , utiliza-se a média das  cotas  altimétricas  mais  alta e
mais  baixa do lote ou da projeção;
2.4.3 Ponto médio da tes tada frontal: corresponde à cota altimétrica medida no meio da tes tada frontal do lote ou da projeção;
2.4.4 Ponto mais  alto do terreno: corresponde à mais  alta cota altimétrica do lote ou da projeção.
2.5 Altura Máxima: medida vertical máxima permitida para uma edificação, não incluindo a caixa d’ág ua e antenas , e contada a partir
do ponto definido como cota de soleira.
2.6 T es tada: linha que separa uma propriedade particular do log radouro público.
2.7 Log radouro: espaço livre, inalienável, des tinado à circulação pública de veículos  e de pedes tres . São as  ruas , becos , avenidas ,
praças , etc.
2.8 Z ona: trecho do território ao qual se aplicam os  índices  e parâmetros  urbanís ticos  definidos  nes tas  DIRET RIZ ES e em seus
anexos . A sua delimitação territorial no projeto de urbanismo pode ser alterada na proporção de até 10% da área total da zona em
ques tão, mediante aprovação do órg ão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Dis trito Federal, desde que não haja
conflito com o zoneamento do PDOT  ou res trições  ambientais .
2.9 PDOT : Plano Diretor de Ordenamento T erritorial, aprovado pela Lei Complementar N° 803, de 25 de abril de 2009, e atualizado
pela Lei Complementar N° 854, de 15 de outubro de 2012.
2.10 ELUP: Espaços  Livres  de Uso Público. Áreas  des tinadas  à praças , jardins , parques , áreas  de recreação e outras  áreas  verdes .
2.11 EPC: Equipamentos  Públicos  Comunitários . São os  equipamentos  públicos  de lazer, cultura, educação, saúde, seg urança, e
s imilares .
2.12 EPU: Equipamentos  Públicos  Urbanos . São os  equipamentos  públicos  de abas tecimento de ág ua, serviços  de esg otamento
sanitário, energ ia elétrica, coleta de ág uas  pluviais , rede telefônica, g ás  canalizado e outros  serviços  públicos .
2.13 Porção T erritorial: são áreas  de mesma faixa de dens idade definidas  nos  Anexos  X e XI, conforme dispos ições  do PDOT .
2.14 Fachadas  Ceg as : são muros  ou fachadas  de edifícios  sem janelas , entradas  ou permeabilidade visual mínima de 50%.
2.15 Fachada ativa: é a extensão horizontal da fachada por uso não res idencial com acesso direto e abertura para o log radouro
público com o objetivo de evitar a formação de planos  fechados  na interface entre as  cons truções  e as  áreas  públicas .
2.16 T axa de ocupação: é a relação percentual entre a superfície do lote ocupada pela projeção da edificação ao nível do solo e a
área total do lote.  
2.17 Mobilidade ativa: é o conjunto de meios  de locomoção não-motorizados .
2.18 APP: Área de Preservação Permanente. Área proteg ida, coberta ou não por veg etação nativa, com a função ambiental de
preservar os  recursos  hídricos , a paisag em, a es tabilidade g eológ ica e a biodivers idade, facilitar o fluxo g ênico de fauna e flora,
proteg er o solo e asseg urar o bem-es tar das  populações  humanas .
 
3. Princ ípio s  de Urbaniz aç ão
 
3.1 O  parcelamento do Eixo de Dinamização da VIA T RANSBRASÍLIA, ass im como a implantação da infraes trutura
correspondente, deve promover a integ ração com núcleos  urbanos  adjacentes  através  da continuidade de caminhos  para o fluxo
motorizado e para a mobilidade ativa, e da continuidade da dinâmica da cidade típica de vias  urbanas .
3.2 Os  parâmetros  e índices  urbanís ticos  na polig onal des tas  DIRET RIZ ES es tão de acordo com a es tratég ia de dinamização
previs ta para esse trecho do território no PDOT  a fim de adequação à infraes trutura a ser ins talada.
3.3 Nas  áreas  onde o PDOT  já define parâmetros  urbanís ticos , ou nas  áreas  com parcelamento reg is trado, os  parâmetros  definidos
no ANEXO I des tas  DIRET RIZ ES devem ser ins tituídos  por lei específica de iniciativa do Poder Executivo, conforme previs to pelo
PDOT .
 
4. Diretriz es  de Uso  e Oc upaç ão  do  So lo
 
4.1 O  ANEXO V apresenta a config uração espacial do zoneamento des tas  Diretrizes : Z ona A, Z ona B, Z ona C, Z ona D, Z ona E,
Z ona F, Z ona G, Z ona H e Z ona I.
4.2 O  ANEXO I apresenta os  parâmetros  de uso e ocupação do solo de acordo com zoneamento des tas  Diretrizes , eng lobando
coeficiente de aproveitamento bás ico, coeficiente de aproveitamento máximo, altura máxima e taxa de permeabilidade.
4.3 Z ONA A: possui como princípio orientador da ocupação a oferta de moradia e de empreg o, por se tratar de uma centralidade
linear que ag rupa atividades  de caráter reg ional. São admitidos  os  usos  mis to, res idencial multifamiliar, comercial, de serviço e
ins titucional.
4.3.1 O  projeto urbanís tico deve prever, predominantemente, a criação de lotes  com áreas  entre 1.000m² e 5.000m² na Z ONA A, de
modo a evitar g randes  condomínios  res idenciais .
4.3.2 Não são permitidos  lotes  acima de 5.000m² na Z ONA A, com exceção de centros  comerciais  vinculados  a es tações  de metrô
ou de lotes  ins titucionais  já reg is trados .
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ou de lotes  ins titucionais  já reg is trados .
4.3.3 Recomenda-se a reconfig uração de lotes  ins titucionais  reg is trados  com área superior a 15.000m², a fim de manter a
continuidade do eixo de atividades  e de edificações  da Via T ransbras ília.
4.3.4 Pelo menos  50% da área de lotes  inseridos  na Z ONA A devem ser des tinados  ao uso mis to e 10% ao uso comercial e de
serviços .
4.3.5 Na Z ONA A, é proibido o recuo da edificação em, no mínimo, 50% da tes tada do lote, conforme ANEXO XII.
4.3.6 Na Z ONA A, o item 4.3.5 fica facultado a partir da altura de 12,0 metros  de edificação.
4.3.7 Na Z ONA A, é permitido o cercamento da tes tada do lote desde que g arantida 70% de permeabilidade visual e que não haja
cercamento entre a fachada frontal do edifício e log radouro público adjacente, conforme ANEXO XII.
4.3.8 Na Z ONA A, é permitido o cercamento entre lotes  com, no máximo, 2,80 metros  de altura, conforme ANEXO XII.
4.3.9 Na Z ONA A, é facultada a exis tência de g alerias  de acesso ao público no pavimento térreo da edificação.
4.3.10 Lotes  de uso ins titucional, na Z ONA A, podem ter dispos ições  de cercamento e recuo específicas  mediante anuência do
órg ão responsável pelo planejamento urbano do Dis trito Federal. 
4 . 4 Z ONA B: cons titui uma zona complementar à Z ona A, caracterizada pela oferta habitacional. Deve ser des tinada,
predominantemente, aos  usos  mis to e res idencial multifamiliar, permitindo-se também os  usos  ins titucional, comercial, de serviço e
res idencial unifamiliar.
4.4.1 Na Z ONA B, o projeto urbanís tico não deve criar lotes  com área acima de 5.000 m².
4.4.2 Na Z ONA B, é permitido o cercamento da tes tada do lote desde que g arantida 70% de permeabilidade visual.
4.4.3 Na Z ONA B, é permitido o cercamento entre lotes  com, no máximo, 2,80 metros  de altura, conforme ANEXO XII.
4.4.4 Na Z ONA B, é facultada a exis tência de g alerias  de acesso ao público no pavimento térreo da edificação.
4.4.5 Lotes  de uso ins titucional, na Z ONA B, podem ter dispos ições  de cercamento e recuo específicas  mediante anuência do
órg ão responsável pelo planejamento urbano do Dis trito Federal. 
4.5 Z ONA C: deve ser des tinada a atividades  econômicas  de maior enverg adura, sendo permitidos  os  usos  indus trial, comercial,
de serviços  e ins titucional.
4.5.1 Os  lotes  criados  na Z ONA C devem ter, no mínimo, 700m², podendo ser remembrados .
4.5.2 O  cercamento dos  lotes  é permitido na Z ONA C desde que não exceda 3,0 metros  de altura, e com pelo menos  50% de
permeabilidade visual em sua fachada frontal.
4 . 6 Z ONA D: exerce a função de amortecimento das  unidades  de conservação e das  APPs  dos  córreg os , e é de g rande
importância para a implantação da es tratég ia do PDOT  de conectores  ambientais .
4.6.1  Na Z ona D não são permitidos  os  usos  res idencial, comercial, de serviço ou indus trial. O  projeto de parcelamento nes ta zona
deve priorizar a manutenção e a criação de ELUP, visando a preservação da veg etação nativa exis tente e a recompos ição da
veg etação natural.
4.7 Z ONA E: possui como princípio orientador a criação de uma centralidade para o Guará. São admitidos  os  usos  mis to,
res idencial multifamiliar, comercial, de serviço e ins titucional.
4.7.1  O  projeto urbanís tico deve criar na Z ONA E, em sua maioria, lotes  com áreas  entre 1.000m² e 5.000m², de modo a evitar
g randes  condomínios  res idenciais .
4.7.2 Não são permitidos  lotes  acima de 10.000m², com exceção de centros  comerciais  vinculados  a es tações  de metrô ou lotes
ins titucionais  já reg is trados .
4.7.3 Pelo menos  30% dos  lotes  inseridos  na Z ONA E devem ser de uso mis to.
4.7.4 Na Z ONA E, é proibido o recuo da edificação em, no mínimo, 50% da tes tada do lote, conforme ANEXO XII.
4.7.5 Na Z ONA E, o item 4.7.3 fica facultado a partir da altura de 12,0 metros  de edificação.
4.7.6 Na Z ONA E, é permitido o cercamento da tes tada do lote desde que g arantida 70% de permeabilidade visual e que não haja
cercamento entre a fachada frontal do edifício e log radouro público adjacente, conforme ANEXO XII.
4.7.7 Na Z ONA E, é permitido o cercamento entre lotes  com, no máximo, 2,80 metros  de altura, conforme ANEXO XII.
4.7.8 Na Z ONA E, é facultada a exis tência de g alerias  de acesso ao público no pavimento térreo da edificação.
4.7.9 Lotes  de uso ins titucional, na Z ONA E, podem ter dispos ições  de cercamento e recuo específicas  mediante anuência do
órg ão responsável pelo planejamento urbano do Dis trito Federal. 
4.8 Z ONA F: trata-se de área de urbanização menos  intensa, uma zona de amortecimento da urbanização em relação às  áreas  de
preservação. São admitidos  nes ta zona os  usos  mis to, res idencial multifamiliar, comercial, de serviço e ins titucional.
4.8.1 Pelo menos  30% da área do parcelamento da Z ONA F deve se cons tituir de ELUP.
4.9 Z ONA G: tem como diretriz de ocupação o equilíbrio entre a preservação ambiental, a dinamização de atividades  econômicas  e
a oferta de moradia. São admitidos  nes ta zona os  usos  mis to, res idencial multifamiliar, comercial, de serviço e ins titucional.
4.9.1 O  projeto urbanís tico, na Z ONA G, deve prever, predominantemente, a criação de lotes  com áreas  entre 1.000m² e 5.000m², de
modo a evitar g randes  condomínios  res idenciais .
4.9.2 Não são permitidos  lotes  acima de 5.000m² na Z ONA G, com exceção de centros  comerciais  vinculados  a es tações  de metrô
ou de lotes  ins titucionais  já reg is trados .
4.9.3 Pelo menos  30% da área de lotes  inseridos  na Z ONA G devem ser des tinados  ao uso mis to.
4.9.4 Na Z ONA G, é proibido o recuo da edificação em, no mínimo, 50% da tes tada do lote, conforme ANEXO XII.
4.9.5 Na Z ONA G, o item 4.9.4 fica facultado a partir da altura de 12,0 metros  de edificação.
4.9.6 Na Z ONA G, é permitido o cercamento da tes tada do lote desde que g arantida 70% de permeabilidade visual e que não haja
cercamento entre a fachada frontal do edifício e log radouro público adjacente, conforme ANEXO XII.
4.9.7 Na Z ONA G, é permitido o cercamento entre lotes  com, no máximo, 2,80 metros  de altura, conforme ANEXO XII.
4.9.8 Na Z ONA G, é facultada a exis tência de g alerias  de acesso ao público no pavimento térreo da edificação.
4.9.9 Lotes  de uso ins titucional, na Z ONA G, podem ter dispos ições  de cercamento e recuo específicas  mediante anuência do
órg ão responsável pelo planejamento urbano do Dis trito Federal. 
4.10 Z ONA H: tem como diretrizes  de ocupação o respeito ao zoneamento da Área de Preservação Ambiental do Planalto Central,
a dinamização de atividades  econômicas  e a oferta de moradia. São admitidos  nes ta zona os  usos  mis to, res idencial multifamiliar,
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a dinamização de atividades  econômicas  e a oferta de moradia. São admitidos  nes ta zona os  usos  mis to, res idencial multifamiliar,
comercial, de serviço e ins titucional.
4.10.1 Na Z ONA H, o projeto urbanís tico deve prever, predominantemente, a criação de lotes  com áreas  entre 1.000m² e 5.000m², de
modo a evitar g randes  condomínios  res idenciais .
4.10.2 Não são permitidos  lotes  acima de 5.000m² na Z ONA H, com exceção de centros  comerciais  vinculados  a es tações  de metrô
ou de lotes  ins titucionais  já reg is trados .
4.10.3 Na Z ONA H, é proibido o recuo da edificação em, no mínimo, 50% da tes tada do lote, conforme ANEXO XII.
4.10.4 Na Z ONA H, o item 4.10.3 fica facultado a partir da altura de 12,0 metros  de edificação.
4.10.5 Na Z ONA H, é permitido o cercamento da tes tada do lote desde que g arantida 70% de permeabilidade visual e que não haja
cercamento entre a fachada frontal do edifício e log radouro público adjacente, conforme ANEXO XII.
4.10.6 Na Z ONA H, é permitido o cercamento entre lotes  com, no máximo, 2,80 metros  de altura, conforme ANEXO XII.
4.10.7 Na Z ONA H, é facultada a exis tência de g alerias  de acesso ao público no pavimento térreo da edificação.
4.10.8 Lotes  de uso ins titucional, na Z ONA H, podem ter dispos ições  de cercamento e recuo específicas  mediante anuência do
órg ão responsável pelo planejamento urbano do Dis trito Federal. 
4.10.9 Na Z ONA H, conforme dispos ições  do Plano de Manejo da Área de Preservação Ambiental do Planalto Central para a Z ona
de Uso Sus tentável, a impermeabilização máxima do solo é res trita a 50% da área total da g leba do parcelamento.
4.11 Z ONA I: tem como diretriz de ocupação a preservação do Conjunto Urbanís tico de Bras ília, patrimônio cultural da humanidade
tombado pela UNESCO e tombado no nível dis trital e federal. Busca-se o não comprometimento do caráter típico da escala
bucólica de Bras ília, onde os  espaços  verdes  prevalecem sobre os  espaços  edificados . Deve-se evitar a config uração de g randes
áreas  cercadas , promover a mobilidade ativa e qualificar o espaço público.  Serão admitidos  nes ta zona os  usos  comercial, de
serviço e ins titucional.
4.11.1 Es tas  DIRET RIZ ES es tão de acordo com a norma vig ente. As  alterações  em reg ulamentação urbanís tica exis tente deverão
ser aprovadas  pelos  órg ãos  competentes  de preservação.
4.12 Em todas  as  zonas , permite-se o uso indus trial de pequeno porte, como panificadoras , pequenas  g ráficas  e atividades  de
artesanato, desde que as  atividades  sejam cons ideradas  como de baixa incomodidade.
4.13 Nas  Z ONAS A, E, G e H, todos  os  lotes  comerciais  ou de uso mis to voltados  a uma via de atividades  devem ter comércio no
pavimento térreo.
 
5. Diretriz es  de S is tema Viário  e Mo bilidade
 
5.1 O  s is tema viário da polig onal des tas  DIRET RIZ ES deve cons tituir uma rede de calçadas  e uma rede cicloviária acess íveis ,
sendo um meio de integ ração entre Samambaia Norte, Samambaia Sul, T ag uating a, Ág uas  Claras , Areal, Arniqueira, Park Way,
Guará, Park Sul, SMAS e Asa Sul, e promovendo os  des locamentos  não motorizados  e a continuidade de atividades  e da dinâmica
urbana.
5.2 O  s is tema viário principal do parcelamento deve seg uir o traçado definido nos  ANEXOS VI, VII, VIII e IX des tas
DIRET RIZ ES, podendo ser ajus tado mediante jus tificativa técnica aprovada pelo órg ão responsável pelo planejamento urbano e
territorial do Dis trito Federal.
5.3 A propos ta de s is tema viário do novo parcelamento deve ser complementar às  dispos ições  previs tas  no PDOT  e no PDT U. O
traçado e suas  dimensões  podem ser adequados  a necess idades  técnicas , tais  como a implantação de um s is tema de transporte
coletivo e/ou a exig ência de processo de licenciamento ambiental.
5.4 As  vias  de circulação de vizinhança, vias  de atividades  e vias  parque devem seg uir os  parâmetros  e orientações  de desenho
cons tantes  na Nota T écnica N°2/2015 – DAUrb/SUAT  e no Guia de Urbanização da SEGET H, disponíveis  para download no s ite
des ta Secretaria.
5.5 As  VIAS PARQUE devem contar com medidas  de traffic-calming  e abertura das  edificações  lindeiras  (fachada ativa), de forma a
permitir a apropriação por parte da população das  áreas  verdes  e públicas .
5.6 As  VIAS DE PEDEST RES devem ser conectadas  a calçadas  exis tentes , oferecendo um percurso pavimentado de pelo menos  3
metros  de larg ura com tratamento paisag ís tico adequado e sombreamento.
5.7 A VIA T RANSBRASÍLIA é categ orizada como uma VIA DE AT IVIDADES com parâmetros  específicos  de projeto. Será
obrig atória a exis tência de ciclovias  nas  duas  direções  de fluxo, ass im como calçadas  acess íveis  e contínuas  de cada lado com
pelo menos  3 metros  ao long o de toda extensão da via. Nos  trechos  com lotes  lindeiros  com atividade previs ta para o pavimento
térreo, a larg ura mínima para as  calçadas  é de 5 metros . O  projeto urbanís tico pode definir trechos  de circulação em binário, ass im
como trechos  com canteiro central, desde que mantida a continuidade das  calçadas  e das  ciclovias .  
5.8 A implantação de calçadas  e ciclovias  deve ser feita antes  ou em conjunto com a implantação das  faixas  de rolamento veicular.
5.9 Por se tratar de uma via urbana, o projeto deverá privileg iar a implantação de INT ERSEÇÕES EM NÍVEL durante todo o trecho
da VIA T RANSBRASÍLIA.
5.10 A VIA T RANSBRASÍLIA não deve cons tituir barreira à circulação nas  conexões  Norte-Sul elencadas  nos  ANEXOS VI, VII,
VIII e IX des tas  DIRET RIZ ES e, quando necessário, es tas  interseções  devem ser resolvidas  com obras  de arte especial que
contenham calçadas  e ciclovias  acess íveis . Em nenhuma hipótese, es tas  interseções  devem config urar uma barreira intransponível à
mobilidade não motorizada.
5.11 A Rede Cicloviária deve ser integ rada à malha exis tente, aos  pólos  g eradores  de viag em adjacentes  e aos  espaços  livres  de
uso público.
5.12 As  VIAS PARA REQUALIFICAÇÃO devem ser readequadas  de maneira a receber o mesmo tratamento urbanís tico que as
novas  vias  do parcelamento, com a cons trução de calçadas  acess íveis , arborização, melhoria nos  es tacionamentos , implantação de
mobiliário urbano, e s inalização.
5.13 Além das  vias  indicadas  nes tas  DIRET RIZ ES, o projeto urbanís tico deve prever s is tema viário complementar. As  vias
planejadas  deverão conferir permeabilidade e integ ração viária ao tecido urbano, g arantindo acesso, circulação e mobilidade.
Recomenda-se o es tudo s intático (Sintaxe Espacial) da config uração urbana atual e da config uração urbana propos ta pelo projeto
urbanís tico. 
5.14 O projeto viário deve cons iderar a compatibilização com projetos  viários  exis tentes  na polig onal de projeto, com especial
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atenção à conexão da VIA T RANSBRASÌLIA com o s is tema viário da Conjunto Urbanís tico de Bras ília.
 
6. Diretriz es  de Dens idade Po pulac io nal
 
6.1 A definição de população para as  porções  territoriais  seg ue o dispos to no PDOT .
6.2 O  ANEXO II des tas  DIRET RIZ ES apresenta a população es timada por porção territorial de dens idade.
6.3 Os  ANEXOS X e XI des tas  DIRET RIZ ES definem as  porções  territoriais  de dens idade.
6.4 Nas  áreas  definidas  pelo PDOT  como de dens idade alta, a população pode ser maior que a previs ta nes ta Diretriz desde que
ates tada capacidade de suporte do território, no que concerne ao abas tecimento de ág ua, esg otamento sanitário e drenag em de
ág uas  pluviais , como também outros  aspectos  urbanís ticos  e ambientais  que vierem a ser identificados  na etapa de licenciamento
ambiental e urbanís tico dos  parcelamentos .
6.5 Admite-se que os  projetos  urbanís ticos  apresentem dens idades  variadas  dentro de uma mesma porção territorial de dens idade
desde que tenham população abaixo do es tabelecido por es tas  DIRET RIZ ES para a respectiva porção territorial.
6.6 O  cálculo de população do parcelamento para fins  de atendimento dos  parâmetros  es tabelecidos  de dens idade devem utilizar
valores  de área privativa e de relação entre área privativa e cons truída caracterís ticos  de empreendimentos  aprovados  nas
proximidades  de cada trecho do parcelamento. Deve-se levar em conta indicadores  de renda e tamanho médio de unidade para que
o cálculo de população seja o mais  próximo poss ível da realidade.
 
7. Diretriz es  de Áreas  Públic as  e Equipamento s
 
7.1 Conforme o PDOT , pelo menos  15% da área parcelável deve ser cons tituída de EPC, ELUP e EPU, de uso e domínio público, e
deverão ser integ rados  ao tecido urbano por meio de calçada, via, ciclovia e transporte coletivo, de forma a favorecer o acesso da
população a es tas  áreas .
7.2 Os  percentuais  de EPU, bem como a localização e dimensões  das  faixas  de servidão para a implantação das  redes  desses
serviços , podem ser alterados  após  consulta às  concess ionárias , tendo em vis ta o princípio do aproveitamento do território.
7.3 As  áreas  correspondentes  a ELUP devem es tar localizadas  em áreas  de franco acesso e articuladas  aos  eixos  mais  integ rados
do s is tema viário, levando em cons ideração princípios  de mobilidade e acess ibilidade para toda a população.
7.4 As áreas  des tinadas  a ELUP deverão manter, no mínimo, 70% da superfície permeável.
7.5 As  áreas  des tinadas  a ELUP devem es tar conectadas  entre s i por meio de calçadas  e ciclovias  cons tituindo um s is tema de
espaços  livres  que conecte os  lotes  de Equipamentos  Públicos  Comunitários  às  redes  de transporte coletivo e aos  Parques  e
Unidades  de Conservação, ass im como que atenda aos  parcelamentos  exis tentes .
7.6 O  percentual mínimo de áreas  des tinadas  aos  ELUP deve ser de 5% para as  porções  territoriais  de alta dens idade, de 4% para
as  de média dens idade e 3% para as  porções  de baixa dens idade, conforme porções  definidas  nos  ANEXOS X E XI.
7.7 São computáveis  como ELUP apenas  as  nesg as  de terra nas  quais  se possa inscrever um círculo com raio mínimo de 10 (dez)
metros . Não é permitido qualquer tipo de cercamento desse espaço, sendo g arantido o acesso público.
7. 8 O projeto de novos  EPC dentro da polig onal des tas  DIRET RIZ ES deverá ser objeto de concurso público de arquitetura
específico, salvo mediante jus tificativa aprovada pelo órg ão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Dis trito Federal.
O  comitê julg ador deverá contar com representantes  do órg ão de planejamento territorial do DF e dos  respectivos  órg ãos
g es tores  des tes  equipamentos . O  projeto vencedor deve prezar pela economicidade, pela criatividade e pela promoção da
qualidade do espaço público adjacente.
7.9 Recomenda-se que os  lotes  com des tinação de EPC possuam variações  de áreas , permitindo-se fazer opção entre as
dimensões  de aproximadamente 700 m², 1.200 m², 2.000 m² com tes tada mínima de 30 metros , 2.500 m² com tes tada mínima de 40
metros , 2.800 m² com tes tada mínima de 50 metros , 3.000 m² com tes tada mínima de 50 metros , 3.500 m² com tes tada mínima de 50
metros , 7.000 m² com tes tada mínima de 70 metros , 10.000m² com tes tada mínima de 90 metros .
7.10 O  percentual de área do parcelamento a ser des tinado a Equipamentos  Públicos  Comunitários  deve ser proporcional às
dens idades  es tabelecidas  pelo PDOT , levando também em cons ideração a taxa de efetiva ocupação de lotes  para equipamentos
no entorno da polig onal. Os  percentuais  es tão definidos  para cada porção territorial de dens idade no ANEXO III des tas
DIRET RIZ ES.
7.11 O  cálculo do percentual mínimo de EPC e ELUP deve ser feito cons iderando a área pass ível de parcelamento da g leba, que
nes te caso cons is te em: área total da porção territorial de dens idade, excluídas  as  APPs , unidades  de conservação e as  faixas  de
domínio de rodovias  e redes  de infraes trutura.
 
8. Diretriz es  de Pro jeto
 
8.1 O  projeto de edifícios  res idenciais , comerciais  e de uso mis to no interior da polig onal abrang ida por es tas  DIRET RIZ ES deve
ter como princípio orientador a cons tituição de fachadas  visualmente ativas  e fis icamente permeáveis .
8.2 Os  acessos  de pedes tres  a unidades  imobiliárias  lindeiras  a vias  e a ELUP devem ser dispos tos  nas  fachadas  voltadas  para
es tes  espaços .
8.3 Ao long o das  divisas  dos  lotes  com vias  e ELUP, não deve haver FACHADAS CEGAS, de forma a g arantir a integ ração, a
vis ibilidade, a qualidade es tética do parcelamento e a seg urança dos  usuários .
8.4 Os  es tacionamentos  devem atender aos  critérios  de acess ibilidade e de manutenção da permeabilidade do solo, salvo mediante
jus tificativa técnica aprovada pelo órg ão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Dis trito Federal.
8. 5 Nos  es tacionamentos , deve haver demarcação de vag as  para idosos  e pessoas  com deficiência, além de motos  e bicicletas ,
conforme leg is lação vig ente.
8.6 Caso exis tam, bolsões  de es tacionamento devem ser localizados  atrás  das  edificações , e não entre a fachada e as  vias  de
acesso, salvo mediante jus tificativa técnica aprovada pelo órg ão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Dis trito
Federal.
8.7 O  projeto urbanís tico pode flexibilizar a exig ência ao quantitativo de vag as  de es tacionamento no interior dos  lotes  para
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habitação social.
8.8 Es tudos  e condicionantes  ambientais  podem determinar alterações  à taxa de permeabilidade previs ta no ANEXO I.
8.9 Os  projetos  de edifícios  submetidos  à aprovação, que es tejam no interior da polig onal des tas  DIRET RIZ ES, devem contar com
acessos  de ciclis tas  e bicicletários , ass im como paraciclos  para vis itantes  junto à sua fachada frontal.
8.10. Deve haver a combinação de usos  res idenciais  e não res idenciais  em pelo menos  50% dos  quarteirões .
8.11 Os  lotes  criados  no projeto urbanís tico dentro da polig onal des tas  DIRET RIZ ES podem ser remembrados  desde que não
ultrapassem o tamanho máximo de lote para a zona e não resultem em prejuízo à urbanidade do parcelamento, mediante autorização
do órg ão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Dis trito Federal.
8.12 Lotes  com mais  de 1.000m² que sejam lindeiros  a mais  de uma via devem obrig atoriamente ter acesso res idencial e o acesso
comercial por vias  dis tintas , a fim de conformar fachadas  ativas  também nas  vias  laterais  do parcelamento.
8.13 T odas  as  novas  vias  que venham a ser implantadas  devem possuir interseções  viárias , no máximo, a cada 200 metros , com
exceção das  vias  implantadas  na Z onas  C, D, F e I, conforme zoneamento do ANEXO V. Em caso de inviabilidade técnica, a
jus tificativa para quarteirões  maiores  deve ser aprovada pelo órg ão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Dis trito
Federal.
 
9. Diretriz es  de Habitaç ão
 
9.1 O projeto de urbanismo para a polig onal abrang ida por es tas  DIRET RIZ ES deve incluir a trans ferência de lotes  urbanizados  à
CODHAB/DF para a implantação de projetos  de habitação de interesse social, com uso mis to não obrig atório.
9.2 Os  lotes  trans feridos  à CODHAB/DF devem ter pelo menos  700 m² com tes tada mínima de 20 metros  e no máximo 3.000m² com
tes tada mínima de 40 metros , podendo ser remembrados  e desmembrados  mediante solicitação da CODHAB/DF ao órg ão
responsável pelo planejamento urbano e territorial do Dis trito Federal.
9.3 A área de lotes  urbanizados  a serem trans feridos  à CODHAB/DF seg ue metodolog ia apresentada no Item 10 do Es tudo
T écnico 01/2017 DIRUR/SUGEST /SEGET H e es tá definida no ANEXO IV des tas  DIRET RIZ ES.
9.4 Os  lotes  doados  à CODHAB/DF devem es tar dentro das  Áreas  de Oferta Habitacional A6, A9 e A11 determinadas  pelo Art.
135 do PDOT , conforme dispos ições  apresentadas  no ANEXO IV des tas  DIRET RIZ ES.
9.5 O  projeto arquitetônico dos  edifícios  nos  lotes  doados  à CODHAB/DF deverá ser objeto de concurso público de arquitetura
específico, salvo mediante jus tificativa aprovada pelo órg ão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Dis trito Federal.
O  comitê julg ador deverá contar com representantes  do órg ão de planejamento territorial do DF, da CODHAB/DF e de outras
entidades  que possam ser convidadas  pela CODHAB/DF. O  projeto vencedor deve prezar pela economicidade, pela criatividade e
pela promoção da qualidade do espaço público adjacente.
 
10. Diretriz es  Ambientais  e de Infraes trutura Urbana
 
10.1 O  projeto urbanís tico deve cons iderar os  princípios  do Plano Diretor de Drenag em Urbana do Dis trito Federal (PDDU), em
especial o Manual de Drenag em Urbana (Dis trito Federal, 2009) e a Resolução da ADASA N° 009, de 08 de abril de 2011.
10.2 O  projeto urbanís tico deve identificar as  erosões  exis tentes  e incluir propos ta de recuperação, bem como apontar locais
críticos  de escoamento que possam desencadear processos  eros ivos .
10.3 No interior da polig onal de abrang ência des tas  DIRET RIZ ES, tanto a dis tribuição de energ ia elétrica para as  edificações
quanto a alimentação de pos tes  de iluminação pública deverão ser feitas  por VIA SUBT ERRÂNEA. A fiação aérea em determinado
trecho é permitida apenas  mediante expressa autorização do órg ão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Dis trito
Federal tendo em vis ta jus tificativa técnica. Es ta exig ência também se aplica às  vias  exis tentes  a serem qualificadas  dentro das
Z onas  A, E, G, H e I, sendo providenciado o aterramento da fiação, conforme indicado nos  mapas  dos  ANEXOS VI, VII, VIII e IX.
10.4 O  projeto do parcelamento deve atentar para a viabilidade de abas tecimento de ág ua por s is tema operado pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Dis trito Federal – CAESB. A solução de esg otamento sanitário deverá ser definida ig ualmente pela
CAESB, que avaliará as  condições  específicas  de atendimento à população de projeto, cons iderando os  limites  dos  corpos  d’ág ua
receptores  e a proteção da bacia hidrog ráfica.
 
11. Dispo s iç õ es  finais
 
11.1 Os  projetos  urbanís ticos  devem ser submetidos  à avaliação e aprovação do órg ão responsável pelo planejamento urbano e
territorial do Dis trito Federal, a fim de apreciação do atendimento a es tas  DIRET RIZ ES.
11.2 Os  projetos  urbanís ticos  devem ser submetidos  à apreciação do Conselho de Planejamento T erritorial e Urbano do Dis trito
Federal (CONPLAN).
11.3 Os  projetos  de infraes trutura devem ser submetidos  à avaliação e aprovação dos  Órg ãos  Setoriais  e do órg ão responsável
pelo planejamento urbano e territorial do Dis trito Federal, caso haja conflito com quaisquer das  dispos ições  des tas  DIRET RIZ ES.
11.4 Os  projetos  urbanís ticos  de novos  parcelamentos  devem atender diretrizes  de endereçamento definidas  pela Unidade de
T ecnolog ia, Informação e Controle (UNT IC/SEGET H) para a reg ião como um todo, tendo em vis ta a unidade no tratamento des te
espaço.
11.5 Os  casos  omissos  devem ser analisados  pelo órg ão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Dis trito Federal,
com base nas  dispos ições  do PDOT  e de es tudos  cons tantes  do Es tudo T écnico 01/2017 que embasa es tas  DIRET RIZ ES.
 
ANEXO I - Tabela de Parâmetro s  de Uso  e Oc upaç ão  do  So lo  da DIUR 01/2017.

ZONA Uso /Atividade
Co efic iente de

Apro veitamento
Bás ic o

Co efic iente de
Apro veitamento

Máximo

Altura
Máxima
(metro s )

Taxa de
Permeabilidade

(Mínimo )

 
 

Res idencial Multifamiliar 1 4 88 10%

1 3 88 15%
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A
 
 

Ins titucional/Comunitário 1 3 88 15%

Comercial/Mis to
Pres tação de Serviços

1 5 88 10%

 
 
B
 
 

Res idencial Multifamiliar 1 3 65 10%

Ins titucional/Comunitário 1 2 65 15%

Comercial/Mis to/
Pres tação de Serviços

1 4 65 10%

Res idencial Unifamiliar 1 2 10 -

 
C
 

Comercial/Ins titucional/
Comunitário/Pres tação de

Serviços
1 3 12 15%

Indus trial 1 3 12 15%

D Unidade de Conservação/ELUP - - - N/A

 
 
E
 
 

Res idencial Multifamiliar 1 3 58 10%

Ins titucional/Comunitário 1 2 58 15%

Comercial/Mis to/
Pres tação de Serviços

1 4 58 10%

 
 
F
 

Res idencial Multifamiliar 1 2 16 10%

Ins titucional/Comunitário 1 2 16 15%

Comercial/Mis to/
Pres tação de Serviços

1 2 16 10%

 
 

G
 

Res idencial Multifamiliar 1 3 40 10%

Ins titucional/Comunitário 1 2 40 15%

Comercial/Mis to/
Pres tação de Serviços

1 4 40 10%

 
 

H
 

Res idencial Multifamiliar 1 4 40 10%

Ins titucional/Comunitário 1 2 40 15%

Comercial/Mis to/
Pres tação de Serviços

1 4 40 10%

 
I
 

Ins tucional/Comunitário 0,4 1,6 12 40%

Comercial/Pres tação de
Serviços

0,4 1,6 12 40%

 
ANEXO II - Po pulaç ão  definida para as  Po rç õ es  Territo riais  de Dens idade da DIUR 01/2017.

Po rç ão
Territo rial

Dens idade c o nfo rme
PDOT

Dens idade
Mínima (hab/ha)

Dens idade
Máxima 
(hab/ha)

Área
(ha)

Po pulaç ão
Mínima

Po pulaç ão
Máxima

01 Média 50 150 448,306 22.415 67.245

02 Alta 150 600 8,236 1.235 4.942

03 Alta 150 600 153,033 22.954 91.820

04 Média 50 150 20,537 1.026 3.080

05 Baixa 15 50 5,095 76 254

06 Baixa 15 50 2,656 39 132

07 Alta 150 600 260,705 39.105 156.423

08 Baixa 15 50 11,269 169 563

09 Baixa 15 50 207,349 10.367 31.102

10 Média 50 150 324,143 16.207 48.621

T OT AL  1218,35 113.595 383.824

 
 
ANEXO III -  Perc entual de EPC po r Po rç ão  Territo rial de Dens idade da DIUR 01/2017.

Po rç õ es  Territo riais  de Dens idade Perc entual de áreas  des tinadas  à EPC

06, 08 e 09 2%

01, 02, 03, 04 e 05 2%
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10 4%

07 5%
 
ANEXO IV - Área de lo tes  a serem transferido s  à CODHAB/DF da DIUR 01/2017.

Área de Oferta Habitac io nal
c o nfo rme PDOT

Área To tal de Lo tes  Urbaniz ado s  a serem
transferido s  à
CODHAB/DF (m²)

A6 38.820

A9 105.384

A11 5.680
 
 
ANEXO V - Mapa de Zo neamento  da DIUR 01/2017.
(Do c umento  SEI 0939516)
 
ANEXO VI - Zo neamento  e Diretriz es  Viárias  da DIUR 01/2017 - Trec ho  de Samambaia Oeste.
(Do c umento  SEI 0939525)
 
ANEXO VII - Zo neamento  e Diretriz es  Viárias  da DIUR 01/2017 - Trec ho  de Samambaia Les te.
(Do c umento  SEI 0939533)
 
ANEXO VIII - Zo neamento  e Diretriz es  Viárias  da DIUR 01/2017 - Trec ho  de Águas  Claras  e Arniqueira.
(Do c umento  SEI 0939544)
 
ANEXO IX - Zo neamento  e Diretriz es  Viárias  da DIUR 01/2017 - Trec ho  do  Guará e Park Sul.
(Do c umento  SEI 0939551)
 
ANEXO X - Po rç õ es  Territo riais  de Dens idade da DIUR 01/2017 - Trec ho  Oeste.
(Do c umento  SEI 0939554)
 
ANEXO XI - Po rç õ es  Territo riais  de Dens idade da DIUR 01/2017 - Trec ho  Leste.
(Do c umento  SEI 0939561)
 
ANEXO XII - Representaç ão  de rec uo  de ed ific aç õ es  e c erc amento  de lo tes  permitido s  c o nfo rme DIUR 01/2017.   
(Do c umento  SEI 0996130)
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1. INTRODUÇÃO 

Este Estudo Técnico tem por objetivo embasar e complementar as Diretrizes 

Urbanísticas que se aplicam ao parcelamento do solo com fins urbanos na área do Eixo de 

Dinamização da VIA TRANSBRASÍLIA, com área total de aproximadamente 1.470 hectares. 

A poligonal da área, objeto do estudo, está localizada na porção oeste do Distrito Federal (DF), 

nas regiões administrativas de Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Guará e Brasília 

– incluindo, mais especificamente, trechos do Plano Piloto, do Setor de Oficinas Sul, do Guará, 

do Setor Habitacional Bernardo Sayão, do Park Way, de Águas Claras, do Setor Habitacional 

Arniqueira, de Taguatinga e de Samambaia. 

Orientando suas ações no sentido de promover a ocupação ordenada do território, a 

SEGETH fundamenta as Diretrizes Urbanísticas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial 

do Distrito Federal (PDOT), Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, alterado pela 

Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, e em outras informações levantadas acerca 

da área em questão.  

Assim, verifica-se que a proposta de adensamento da faixa de domínio do metrô do DF 

já estava prevista no PDOT/1997, sendo consolidada a vocação da VIA TRANSBRASÍLIA 

como elemento de articulação dos núcleos urbanos adjacentes no PDOT/2009.  

A ocupação da área de influência direta da VIA TRANSBRASÍLIA deve ser motivada, 

portanto, pelas DIRETRIZES DA URBANIZAÇÃO, DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO 

enumeradas no Art. 37 do PDOT: 

Art. 37. São diretrizes da urbanização, do uso e da ocupação do solo:  

I – o estabelecimento de áreas urbanizadas mais compactas no território;  

II – a urbanização estruturada ao longo das principais infraestruturas de conexão, com 

o aumento das densidades demográficas ao longo da rede viária estrutural;  

III – a expansão do solo urbano em continuidade com os núcleos urbanos existentes e 

na transição com as áreas rurais que sofrem pressão urbana, observada a capacidade 

de suporte socioeconômica e ambiental do território;  

IV – evitar a segregação de usos, promovendo-se a sua flexibilização, de modo a 

reduzir os deslocamentos e equilibrar a distribuição dos locais de emprego e trabalho 

no Distrito Federal;  

V – promover a integração dos parcelamentos residenciais distribuídos de forma 

dispersa e fragmentada no território entre si e com os núcleos urbanos consolidados 

vizinhos;  

VI – estimular a ocupação dos vazios residuais das áreas urbanizadas dotadas de 

serviços, infraestrutura e equipamentos, preferencialmente à criação de novas áreas 

urbanas, de forma a otimizar a capacidade da infraestrutura instalada e reduzir os 

custos de urbanização, observadas as condicionantes ambientais do território;  

VII – propor e admitir novas formas de urbanização;  

VIII – possibilitar a ocorrência de tipologias arquitetônicas diferenciadas e facilitar a 

adaptação das edificações para novos usos;  
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IX – reduzir progressivamente o déficit social urbano representado pela carência de 

infraestrutura urbana, de serviços sociais e de moradia, por meio de investimentos e 

da aplicação dos instrumentos jurídicos, tributários e financeiros previstos nesta Lei 

Complementar. 

As Diretrizes devem ordenar o uso e a ocupação do solo, de forma a constituir um espaço 

urbano integrado, composto por parcelamentos articulados e que se completam na oferta 

habitação, de comércio, de serviço e de lazer, aumentando a qualidade de vida da população.  

Cabe ressaltar que, além do Estudo Técnico e das Diretrizes, o projeto urbanístico a ser 

elaborado deve considerar a legislação em vigor no que concerne aos temas afetos ao 

parcelamento do uso do solo.  

Figura 1: Análise de integração global antes e depois da implantação da VIA TRANSBRASÍLIA 

 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir do software DepthMap. 

Analisou-se a configuração urbana de toda a Região Metropolitana de Brasília, antes e 

depois da implantação da VIA TRANSBRASÍLIA. A Integração Global (Figura 1) é entendida 

como a função inversa da distância de cada elemento espacial (trecho viário) para todos os 

outros que compõem o sistema, ou seja, mede o quanto um trecho viário está próximo, em 

média, em relação a todos os outros, e, portanto, sua maior ou menor probabilidade de ser o 
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destino de deslocamentos. Verificou-se uma profunda alteração no potencial de deslocamentos 

e, consequentemente, no potencial de desenvolvimento econômico e imobiliário na área de 

influência direta da VIA TRANSBRASÍLIA. Esse resultado preliminar nos indica o quão 

imprescindível é que o planejamento da área em questão considere as implicações 

metropolitanas.  

2. DISPOSIÇÕES DO PDOT 

A área de estudo está localizada no interstício de áreas urbanas consolidadas, inserida 

na MACROZONA URBANA do PDOT/2009 (ZONA URBANA do PDOT/1992, e ZONA 

URBANA DE DINAMIZAÇÃO do PDOT/1997), sendo, atualmente, composta 

predominantemente por glebas não urbanizadas de propriedade da TERRACAP, outrora parte 

das Fazendas Bananal, Vicente Pires, Taguatinga e Guariroba (Mapa 1).        

Mapa 1: Localização da Área de Estudo 

 

De acordo com o macrozoneamento estabelecido pelo PDOT, a área de estudo está 

inserida, predominantemente, em ZONA URBANA CONSOLIDADA, com trechos em ZONA 

URBANA DO CONJUNTO TOMBADO, em ZONA URBANA DE EXPANSÃO E 
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QUALIFICAÇÃO, e pequena interferência na MACROZONA DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

(Mapa 2). A seguir, serão apresentadas as MACRODIRETRIZES estabelecidas pelo PDOT. 

Mapa 2: Zoneamento do PDOT. 

 

De acordo com o Art. 73 do PDOT, as diretrizes de ocupação da ZONA URBANA 

CONSOLIDADA são: 

Art. 73. Na Zona Urbana Consolidada, devem ser desenvolvidas as potencialidades 

dos núcleos urbanos, incrementando-se a dinâmica interna e melhorando-se sua 

integração com áreas vizinhas, respeitadas as seguintes diretrizes: 

I – promover o uso diversificado, de forma a otimizar o transporte público e a oferta 

de empregos; 

II – otimizar a utilização da infraestrutura urbana e dos equipamentos públicos; 

III – manter as características atuais das Quadras 1 a 5 do SMPW mediante a 

manutenção de sua paisagem urbana e dos seus parâmetros de ocupação, notadamente 

a densidade demográfica existente na data de publicação desta Lei Complementar, 

sem prejuízo da implantação de vias prevista na Estratégia de Estruturação Viária e 

dos fracionamentos de lotes previstos no MDE – 119/97 e NGB – 119/97, aprovados 

pelo Decreto nº 18.910, de 15 de dezembro de 1997. (Inciso com a redação da Lei 

Complementar nº 854, de 2012.) 

De acordo com o Art. 67 do PDOT, as diretrizes de ocupação da ZONA URBANA DO 

CONJUNTO TOMBADO são: 
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Art. 67. São diretrizes para a Zona Urbana do Conjunto Tombado: 

I – zelar pelo Conjunto Urbanístico de Brasília, bem tombado em âmbito federal e 

distrital; 

II – harmonizar as demandas do desenvolvimento econômico e social e as 

necessidades da população com a preservação da concepção urbana de Brasília; 

III – consolidar a vocação de cultura, lazer, esporte e turismo do lago Paranoá, 

mediante criação e promoção de espaços adequados para o cumprimento de suas 

funções; 

IV – promover e consolidar a ocupação urbana, respeitando-se as restrições 

ambientais, de saneamento e de preservação da área tombada; 

V – preservar as características essenciais das quatro escalas urbanísticas em que se 

traduz a concepção urbana do conjunto tombado, a monumental, a residencial, a 

gregária e a bucólica;  

VI – manter o conjunto urbanístico da área tombada como elemento de identificação 

na paisagem, assegurando-se a permeabilidade visual com seu entorno. 

De acordo com o Art. 75 do PDOT, as diretrizes de ocupação da ZONA URBANA DE 

EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO são: 

Art. 75. Esta Zona deve ser planejada e ordenada para o desenvolvimento equilibrado 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

I – estruturar e articular a malha urbana de forma a integrar e conectar as localidades 

existentes; 

II – aplicar o conjunto de instrumentos de política urbana adequado para qualificação, 

ocupação e regularização do solo; 

III – qualificar as áreas ocupadas para reversão dos danos ambientais e recuperação 

das áreas degradadas; 

IV – constituir áreas para atender às demandas habitacionais; 

V – (Inciso revogado pela Lei Complementar nº 854, de 2012.)  

VI – (Inciso revogado pela Lei Complementar nº 854, de 2012.)  

VII – planejar previamente a infraestrutura de saneamento ambiental para a ocupação, 

considerando-se a capacidade de suporte socioambiental da bacia hidrográfica de 

contribuição do lago Paranoá. 

O PDOT propõe, ainda, um conjunto de intervenções de estruturação do território que 

constituem as ESTRATÉGIAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL (Mapa 3). As 

estratégias que incidem na área da VIA TRANSBRASÍLIA são de ÁREAS ECONÔMICAS, 

ÁREAS DE DINAMIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, OFERTA DE ÁREAS HABITACIONAIS, POLO 

MULTIFUNCIONAL e INTEGRAÇÃO AMBIENTAL. 
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Mapa 3: Estratégias do PDOT. 

 

Inserido na estratégia de ÁREAS ECONÔMICAS está o trecho do Park Sul, conforme 

artigos 34 e 35: 

Art. 34. As Áreas Econômicas são áreas onde será incentivada a instalação de 

atividades geradoras de trabalho e renda por meio de programas governamentais de 

desenvolvimento econômico, com o objetivo de oferta de empregos, de qualificação 

urbana, de articulação institucional e de formação de parcerias público-privadas. 

§ 1º As Áreas Econômicas englobam as Áreas de Desenvolvimento Econômico, os 

polos de desenvolvimento econômico, os polos tecnológicos e outras áreas instituídas 

por programas governamentais de desenvolvimento, sendo classificadas de acordo 

com o seu nível de consolidação. 

§ 2º As Áreas Econômicas consolidadas, indicadas no Anexo IV, Mapa 6 e Tabela 

6A, desta Lei Complementar, correspondem às áreas que apresentam infraestrutura 

urbana implantada, devendo ser adotadas ações objetivando o melhor aproveitamento 

das condições locacionais, edilícias e de acessibilidade disponíveis. 

[...] 

Art. 35. Nas Áreas Econômicas, serão implementadas ações que busquem: 

I – urbanizar e qualificar os espaços públicos por meio da reestruturação, 

complementação ou implantação da infraestrutura urbana, dos equipamentos públicos 

e do sistema de transporte público coletivo; 

II – possibilitar a implementação do uso misto e a revisão das atividades, de modo a 

melhorar a escala de aproveitamento da infraestrutura instalada e a relação entre oferta 

de empregos e moradia; 

III – estimular a geração de empregos por meio de atração de investimentos privados; 

IV – instituir programas de qualificação de mão de obra e capacitação gerencial; 
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V – incentivar a renovação de edificações e promover a integração urbanística das 

Áreas Econômicas aos núcleos urbanos e rurais; 

VI – incentivar a oferta de serviços; 

VII – promover incentivos e parcerias com os beneficiários de programas 

institucionais de desenvolvimento econômico, a fim de viabilizar a implementação de 

projetos e programas de desenvolvimento urbano e rural. 

Conforme apresentado no Mapa 1, a poligonal da área de influência direta da VIA 

TRANSBRASÍLIA está inserida em uma ÁREA DE DINAMIZAÇÃO. Assim, de acordo com 

os artigos 106 a 109: 

Art. 106.  A estratégia de dinamização está voltada à configuração de novas 

centralidades, promovendo o desenvolvimento urbano, econômico e social e a 

indução do crescimento local e regional, mediante a diversificação do uso do solo, a 

implantação de centros de trabalho e renda e a melhoria dos padrões de mobilidade e 

acessibilidade, observada a capacidade de suporte socioeconômica e ambiental do 

território. 

§ 1º A dinamização deverá ser promovida por intervenções prioritárias nas Áreas de 

Dinamização, indicadas no Anexo II, Mapa 3, Tabela 3C, desta Lei Complementar. 

§ 2º As Áreas de Dinamização foram estruturadas com base no conceito de polos 

urbanos, abarcando áreas em que se aglomeram atividades urbanas, e de eixos, 

abrangendo áreas de intervenção situadas ao longo dos grandes corredores de 

circulação da produção e dos fluxos. 

§ 3º As Áreas de Dinamização foram delimitadas em espaços onde estão estabelecidas 

ou pretendem-se estabelecer atividades econômicas e fluxos regionais e 

metropolitanos com importância estratégica para o Distrito Federal. 

§ 4º As Áreas de Dinamização exigem tratamento urbanístico específico, 

condicionado aos objetivos estratégicos a serem alcançados e às suas peculiaridades 

no que se refere às características locacionais, às formas de ocupação do solo e aos 

valores ambientais e culturais do território.  

§ 5º Consideram-se integrantes das Áreas de Dinamização os denominados Projetos 

Especiais indicados nos Planos Diretores Locais existentes na data de publicação desta 

Lei Complementar, durante o prazo de transitoriedade estabelecido no art. 267 das 

Disposições Gerais e Transitórias desta Lei Complementar. 

Art. 107.  As Áreas de Dinamização comportam ações de: 

I – organização e estruturação da malha urbana e dos espaços públicos associada à 

rede viária estrutural e à rede estrutural de transporte coletivo, resguardado o 

equilíbrio ambiental; 

II – integração e reorganização da infraestrutura de transporte urbano, público e 

individual; 

III – estímulo à multifuncionalidade dos espaços, possibilitando-se o incremento das 

atividades de comércio e de habitação;  

IV – recuperação de áreas degradadas, por meio de intervenções integradas no espaço 

público e privado; 

V – incentivo à parceria entre o Governo, a comunidade e a iniciativa privada para o 

desenvolvimento urbano. 

Art. 108. Deverá ser elaborada proposta de intervenção para cada Área de 

Dinamização instituída, contendo no mínimo: 

I – delimitação do perímetro da área de abrangência; 

II – programa básico; 

III – estudo de viabilidade econômica e ambiental; 

IV – definição de mecanismos e critérios de monitoramento e avaliação; 

V – projeto urbanístico. 

§ 1º A proposta de intervenção será previamente submetida à anuência do Conselho 

de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN. 
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§ 2º Os projetos específicos de cada Área de Dinamização deverão ser submetidos a 

Estudos de Impacto de Vizinhança para obtenção do licenciamento e aprovação. 

§ 3º As Áreas de Dinamização que apresentarem propostas de aplicação de 

instrumentos ou de alteração de índices urbanísticos serão instituídas por lei específica 

de iniciativa do Poder Executivo. 

Art. 109. A estratégia de dinamização, conforme indicado no Anexo II, Mapa 3, 

Tabela 3C, desta Lei Complementar, deverá ser adotada prioritariamente nas 

seguintes áreas: 

[...]IV – Eixo Interbairros, compreendendo as áreas lindeiras à via Interbairros; [...]. 

A proposta de implantação da VIA TRANSBRASÍLIA está baseada na estratégia de 

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, prevista pelos artigos 114 a 116: 

Art. 114. A estratégia de estruturação viária destina-se à melhoria da acessibilidade 

das áreas urbanas consolidadas do Distrito Federal, em conformidade com o Título II, 

Capítulo III, desta Lei Complementar, de forma a melhor aproveitar a infraestrutura 

instalada, mediante as seguintes ações: 

I – revisão do desenho viário; 

II – execução de novos trechos viários; 

III – execução de melhorias nas vias existentes; 

IV – modificações na hierarquia viária; 

V – articulação entre as áreas urbanas em ambos os lados da via; 

VI – otimização da ocupação na faixa de até 100m das vias, nos anéis de atividades. 

Art. 115. A estratégia de estruturação viária, respeitadas as condicionantes ambientais, 

conforme indicado no Anexo II, Mapa 3, desta Lei Complementar, deverá ser adotada: 

[...] 

IX – na implementação da Via Interbairros. 

Art. 116. Os projetos de estruturação viária constantes no art. 115 serão elaborados 

em conjunto pelos órgãos responsáveis pelo planejamento urbano, meio ambiente, 

transportes e obras do Distrito Federal e submetidos à anuência do CONPLAN. (Caput 

com a redação da Lei Complementar nº 854, de 2012.)  

Parágrafo único. Os estudos e os projetos para a constituição do anel rodoviário do 

Distrito Federal serão elaborados nos termos do caput. (Parágrafo acrescido pela Lei 

Complementar nº 854, de 2012.) 

Acerca da ESTRATÉGIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, considerando a área 

de estudo, a mesma se aplica aos Setores Habitacionais Arniqueira e Bernardo Sayão, e a 

interseções da poligonal em questão. O PDOT define que:  

Art. 117. A estratégia de regularização fundiária, nos termos da Lei federal nº 11.977, 

de 7 de julho de 2009, visa à adequação de assentamentos informais consolidados, por 

meio de ações prioritárias nas Áreas de Regularização indicadas no Anexo II, Mapa 2 

e Tabelas 2A, 2B e 2C, desta Lei Complementar, de modo a garantir o direito à 

moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. (Artigo com a redação da Lei 

Complementar nº 854, de 2012.)  

Parágrafo único. A regularização fundiária compreende as medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais promovidas por razões de interesse social ou de 

interesse específico.  

Porções da área a ser parcelada em Samambaia e Águas Claras constam na estratégia de 

OFERTA DE ÁREAS HABITACIONAIS, conforme artigos 134 e 135. O Item 9. 

ESTRATÉGIA HABITACIONAL desta Nota Técnica apresenta mais considerações a respeito. 
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Quanto à estratégia de POLOS MULTIFUNCIONAIS, está inserido na área de estudo 

o POLO MULTIFUNCIONAL SAMAMBAIA (PM 6) – objeto de implantação de 

equipamentos regionais, tendo como objetivo fomentar o desenvolvimento de subcentralidades 

vinculadas à acessibilidade decorrente da REDE ESTRUTURAL DE TRANSPORTE 

COLETIVO, conforme artigos 138 e 139.  

Art. 138. A estratégia de implantação de Polos Multifuncionais tem o objetivo de 

fomentar o desenvolvimento de subcentralidades no território vinculadas à 

acessibilidade decorrente da Rede Estrutural de Transporte Coletivo.  

§ 1º Os Polos Multifuncionais serão implantados em um raio de 600m (seiscentos 

metros) dos terminais de integração da Rede Estrutural de Transporte Coletivo, 

conforme indicado no Anexo II, Mapa 3 e Tabela 3B,  desta Lei Complementar. 

§ 2º Os Polos Multifuncionais deverão abrigar espaços para oferta de emprego, 

comércio e serviços, lazer, esporte, cultura e moradia para diferentes faixas de renda. 

§ 3º A implantação dos Polos Multifuncionais está condicionada à implantação prévia 

da Rede Estrutural de Transporte Coletivo. 

Art. 139. Deverá ser elaborada proposta de intervenção para cada Polo Multifuncional 

instituído, contendo no mínimo: 

I – delimitação do perímetro do Polo; 

II – finalidade da intervenção; 

III – programa básico; 

IV – estudo de viabilidade econômica e ambiental; 

V – projeto urbanístico. 

§ 1º A proposta de intervenção será previamente submetida à anuência do CONPLAN. 

§ 2º Os projetos específicos de cada Polo Multifuncional deverão ser submetidos a 

Estudos de Impacto de Vizinhança para obtenção do licenciamento e aprovação. 

§ 3º Deverão ser incentivadas parcerias público-privadas para a viabilização da 

implantação dos Polos Multifuncionais no território.  

A estratégia de INTEGRAÇÃO AMBIENTAL DO TERRITÓRIO está prevista nos 

artigos 141 a 145 do PDOT/2009. A VIA TRANSBRASÍLIA é atravessada pelo CONECTOR 

AMBIENTAL RESERVA DO GUARÁ/RIACHO FUNDO, que segue da Reserva do Guará, 

ao longo dos cursos dos Córregos Guará e Riacho Fundo, até sua foz no lago Paranoá, e pelo 

CONECTOR AMBIENTAL TAGUATINGA/IPÊ, que segue da ARIE JK à ARIE do Ipê. 

Art. 141. A estratégia de integração ambiental visa promover maior integração e 

articulação entre os espaços naturais e construídos, favorecendo o fluxo biótico e a 

manutenção dos aspectos funcionais dos ecossistemas naturais e construídos, de forma 

a assegurar a biodiversidade local, para a contínua melhoria da qualidade de vida. 

Art. 142. A integração ambiental será reforçada pela configuração e implantação de 

conectores ambientais e de corredores ecológicos. 

Art. 143. A definição e a implantação de corredores ecológicos serão realizadas pelo 

órgão gestor da política ambiental com base no Zoneamento Ecológico-econômico – 

ZEE-DF. 

Art. 144. Ficam identificados, nesta Lei Complementar, conectores ambientais, que 

consistem em um conjunto de espaços lineares que, por seus atributos naturais, tais 

como vales fluviais e fragmentos de vegetação nativa, favorecem a interligação de 

sistemas naturais. 

Art. 145. A presente estratégia comporta ações ao longo dos conectores ambientais 

de: 
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I – integração e articulação da gestão das unidades de conservação e demais áreas 

protegidas; 

II – criação de parques lineares com a finalidade de interligar unidades e áreas 

protegidas já constituídas e de estabelecer espaços contínuos que reforcem a vocação 

de conexão; 

III – recuperação e manutenção das Áreas de Preservação Permanente ao longo dos 

cursos d’água compreendidos em conectores localizados em ambiência rural ou 

urbana; 

IV – demarcação das reservas legais de propriedades rurais em áreas que estabeleçam, 

sempre que possível, espaços contínuos e compatíveis com a função de conexão entre 

ecossistemas; 

V – articulação com as instituições federais responsáveis por áreas vocacionadas para 

a função de conexão de ecossistemas, com a finalidade de proteção e manutenção 

desses espaços; 

VI – incentivo ao desenvolvimento de atividades compatíveis com a proteção do meio 

ambiente, tais como ecoturismo e agroecologia; 

VII – realização de pesquisas e estudos acerca da biota local e do fluxo gênico, para 

melhor compreensão dos processos bióticos em curso e orientação de medidas 

necessárias à manutenção e recuperação da qualidade ambiental desses espaços; 

VIII – integração e articulação de equipamentos e parques urbanos e ecológicos com 

os demais espaços naturais protegidos, por meio da valorização e ampliação da 

arborização urbana de áreas públicas e particulares;  

IX – conscientização da população, com vistas à criação e à manutenção de áreas 

verdes e espaços arborizados em lotes urbanos residenciais, comerciais, industriais e 

de prestação de serviços, bem como à manutenção de vegetação nativa em sítios e 

chácaras situadas em áreas urbanas;  

X – incentivo à arborização urbana por meio da ampliação da arborização de vias e 

espaços públicos e da venda orientada e apoio técnico para o plantio de mudas de 

espécies nativas. 

Parágrafo único. Compete ao órgão gestor da política ambiental o detalhamento das 

ações e a proposição de projetos voltados para a implementação da presente estratégia 

ambiental. 

3. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

A área de estudo está situada nas bacias do Rio Descoberto e do Lago Paranoá. Ao longo 

dos cursos d’água e das nascentes delimitam-se as Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

(Mapa 4), definidas no Art. 4° da Lei Federal N° 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe 

sobre o Código Florestal Brasileiro.  

Os itens a seguir caracterizam a área quanto às UNIDADES DE CONSERVAÇÃO e 

APP incidentes na região (áreas ambientalmente protegidas), assim como o levantamento dos 

aspectos ambientais referentes ao DIAGNÓSTICO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E 

ECONÔMICO (ZEE).  
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Mapa 4: Proteção Ambiental (APPs, ARIES e Parques). 

 

Parte da área de influência direta da VIA TRANSBRASÍLIA está inserida na ÁREA 

DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DO PLANALTO CENTRAL (Mapa 5), instituída por 

meio do Decreto Federal s/n, de 10 de janeiro de 2002. A APA corresponde à categoria de 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL, de acordo com o SISTEMA 

NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SNUC), Lei N° 9.985, de 18 de julho de 

2000, com plano de manejo e zoneamento aprovados pela Portaria N° 28, de 17 de abril de 

2015.  

De acordo com o PLANO DE MANEJO, um trecho da área em questão, localizado a 

leste do Córrego Vicente Pires, está inserido na ZONA URBANA (ZU). Outro trecho, a leste 

do Córrego Guará, está inserido na ZONA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE 

(ZPVS) e na ZONA DE USO SUSTENTÁVEL (ZUS).  

A ZONA URBANA é definida pelo PLANO DE MANEJO como aquela “que engloba 

as áreas urbanas consolidadas e em processo de regularização”. É, ainda, considerado que a 

“Zona Urbana será dirigida pelas normas definidas pelo Plano Diretor de Ordenamento 
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Territorial do Distrito Federal, Plano Diretor de Planaltina (GO), Padre Bernardo e demais 

documentos legais de ordem urbanística, ambiental e fundiária, naquilo que couber”. 

Mapa 5: Zoneamento da APA do Planalto Central. 

 

Para a ZONA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE, o PLANO DE MANEJO 

define que “Nas áreas onde não houver normas estabelecidas, ou não for UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO, seguem-se as normas da ZCVS”.  

Normas: 

● As atividades existentes na data de publicação do Plano de Manejo, nesta 

zona, poderão ser mantidas, desde que cumpridas as exigências legais; Plano de 

Manejo APA do Planalto Central; 

● Os projetos de expansão, duplicação ou construção de novas rodovias devem 

prever a instalação de dispositivos de passagem de fauna, inclusive para 

grandes mamíferos. 

Ficam proibidos na ZCVS: 

a) Depositar resíduos poluentes; 

b) Suprimir vegetação nativa, em qualquer estágio de regeneração, sem autorização do 

órgão gestor da unidade de conservação; 

c) Praticar esportes motorizados que possam causar danos à vegetação nativa e criar 

processos erosivos. 
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Parágrafo: A administração da APA do Planalto Central poderá autorizar locais 

específicos para a prática do esporte ou eventos esportivos, após avaliação técnica da 

proposta. 

d) Instalar novas indústrias de produtos alimentares do tipo matadouros, abatedouros, 

frigoríficos, charqueadas e de derivados de origem animal; 

e) Realizar o parcelamento de solo urbano; 

f) Realizar mineração; 

g) Fica proibida a instalação de indústrias poluentes e postos de combustíveis, sendo que 

os postos de combustíveis já instalados e devidamente licenciados devem adotar 

tecnologias para controle de poluição.  

Para a ZONA DE USO SUSTENTÁVEL URBANA, o PLANO DE MANEJO traz 

definições específicas: 

● 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; 

● As atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural 

artificial de aquíferos; 

● Fica proibido o corte de espécies arbóreas nativas existentes nas áreas verde 

delimitadas pelos projetos de urbanismo de novos empreendimentos imobiliários. 

A área de estudo também compreende o PARQUE ECOLÓGICO EZECHIAS 

HERINGER, criado pela Lei Complementar N° 1.826, de 13 de janeiro de 1998, cuja poligonal 

foi atualizada pela Lei Complementar N° 916, de 17 de outubro de 2016 (Mapa 4). Adjacentes 

à área de estudo estão os PARQUES ECOLÓGICOS GATUMÉ, TRÊS MARIAS, BOCA DA 

MATA, e os PARQUES URBANOS AREAL E DAS AVES. Para a análise dos aspectos 

ambientais da área de influência da VIA TRANSBRASÍLIA foi consultado o diagnóstico do 

ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO (ZEE) do DF, referente ao meio físico e 

biótico, particularmente acerca da sensibilidade dos solos à erosão, da sensibilidade dos 

aquíferos à redução de recarga e produção hídrica e da cobertura vegetal remanescente. 
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Figura 2: Pontos de depósito de lixo entre Águas Claras e Arniqueira. 

 

Fonte: Bruno Ávila. 

Os mapas de sensibilidade têm caráter preliminar, com escala compatível ao 

planejamento territorial e urbano, não contemplando o detalhamento necessário ao projeto 

urbanístico. A delimitação mais precisa ou a identificação de áreas ambientalmente sensíveis 

deve ser objeto de estudos próprios. Assim, em relação à Geomorfologia (Mapa 6), a área está 

inserida, predominantemente, em PLANO INTERMEDIÁRIO e CHAPADA ELEVADA. Há 

também incidência de REBORDO nas áreas de maior declive próximas a Águas Claras.  
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Mapa 6: Geomorfologia - ZEE. 

 

 Mapa 7: Sensibilidade à redução de recarga dos aquíferos – ZEE. 
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Mapa 8: Sensibilidade à erosão – ZEE. 

 

Mapa 9: Sensibilidade à perda de vegetação - ZEE. 
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4. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A VIA TRANSBRASÍLIA irá se configurar como um eixo de dinamização da porção 

oeste da Região Metropolitana de Brasília, conectando tecidos urbanos atualmente desconexos, 

e promovendo a mobilidade sustentável através do melhor aproveitamento da infraestrutura de 

transporte público existente e da implantação de uma rede de calçadas e de ciclovias.  

Os aspectos e parâmetros expostos estão relacionados ao potencial urbano da área de 

influência da VIA TRANSBRASÍLIA, conferido pelo PDOT para a ZONA URBANA 

CONSOLIDADA, a ZONA URBANA DE EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO, a 

MACROZONA DE PROTEÇÃO INTEGRAL e a APA DO PLANALTO CENTRAL. A 

requalificação e a consolidação desta área estão inseridas no contexto da ESTRATÉGIA DE 

DINAMIZAÇÃO prevista no Plano Diretor, indicando no §3 do Art. 108 que “As áreas de 

Dinamização que apresentarem propostas de aplicação de instrumentos ou de alteração de 

índices urbanísticos serão instituídas por lei específica de iniciativa do Poder Executivo”.  

Mapa 10: Zoneamento do Eixo de Dinamização da Via Transbrasília. 

 

Agrupando trechos do território com condicionantes urbanísticos e ambientais 

semelhantes, foram definidas 9 zonas para aplicação de diretrizes de uso e ocupação do solo 
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(Mapa 10). Considerou-se a ocupação dos núcleos urbanos adjacentes às regiões a serem 

parceladas, as conexões no sentido Norte-Sul, e a proximidade a estações de metrô.   As 

DIRETRIZES URBANÍSTICAS devem definir parâmetros e índices urbanísticos condizentes 

o potencial urbano de cada zona, como coeficiente de aproveitamento, altura máxima e 

orientações de projeto. Podem existir ajustes territoriais na elaboração do projeto urbanístico 

desde que garantidas as proporções e a localização aproximada nos trechos do parcelamento 

indicadas no Mapa 10.  

O COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO corresponde à relação entre a área 

edificável e a área do lote. O COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO corresponde 

ao potencial construtivo definido para o lote, outorgado gratuitamente. O COEFICIENTE DE 

APROVEITAMENTO MÁXIMO representa o limite máximo edificável por lote, sendo 

previsto que a diferença entre o COEFICIENTE MÁXIMO e BÁSICO possa ser outorgada 

onerosamente (PDOT, Art. 40). Na área em questão, as garagens subterrâneas localizadas 

abaixo da cota de soleira do lote não serão contabilizadas para o cômputo do total de área 

construída.  

De acordo com o §5 do Art. 42 do PDOT, os valores dos COEFICIENTES DE 

APROVEITAMENTO para novos projetos urbanísticos serão definidos de acordo com as 

DIRETRIZES URBANÍSTICAS estabelecidas pelo órgão gestor do desenvolvimento 

territorial do DF, podendo ficar abaixo do limite máximo para a zona em que se insere. A Tabela 

1 apresenta os COEFICIENTES MÁXIMOS de cada zona abrangida na poligonal da área desta 

DIRETRIZ, conforme PDOT. 

Tabela 1: Coeficientes de Aproveitamento Máximos por Zona conforme PDOT. 

ZONA 
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 

MÁXIMO 

ZONA URBANA CONSOLIDADA 9 

ZONA URBANA DE EXPANSÃO E 

QUALIFICAÇÃO 
6 

ZONA URBANA DE USO CONTROLADO II 4 

 

O projeto urbanístico do parcelamento estabelece os COEFICIENTES MÁXIMOS para 

os diferentes usos dentro do intervalo definido no QUADRO DE USOS E OCUPAÇÃO DO 

SOLO para a área de estudo. Cumpre ao projeto urbanístico do parcelamento especificar as 

situações em que incidirá a OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (ODIR). 

Nos casos de oferta de unidades habitacionais que visam atender a POLÍTICA DE 
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HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL não será recomendada a 

aplicação da ODIR.  

Quanto à ALTURA MÁXIMA, considera-se a medida vertical máxima permitida para 

uma edificação, não incluindo a caixa d’água, e contada a partir do ponto definido como cota 

de soleira. A COTA DE SOLEIRA é a cota ou nível altimétrico do lote ou da projeção que 

determina o pavimento térreo – medida no perfil natural do terreno, de acordo com o 

levantamento planialtimétrico cadastral –, a partir da qual se define a altura máxima e o número 

de pavimentos. A COTA DE SOLEIRA é estabelecida de acordo com um dos seguintes 

métodos definidos em conformidade com aspectos físicos do terreno: 

I. Ponto médio da edificação: corresponde à cota altimétrica do ponto médio do lote ou da 

projeção; 

II. Cota altimétrica média do lote: corresponde ao somatório das cotas altimétricas dos 

vértices do lote ou da projeção, dividido pelo número de vértices – sendo que nos casos 

em que não existam vértices, utiliza-se a média das cotas altimétricas mais alta e mais 

baixa do lote ou da projeção; 

III. Ponto médio da testada frontal: corresponde à cota altimétrica medida no meio da 

testada frontal do lote ou da projeção; 

IV. Ponto mais alto do terreno: corresponde à mais alta cota altimétrica do lote ou da 

projeção. 

O projeto urbanístico deve considerar o papel das edificações na constituição da 

paisagem, na valorização do espaço construído e na inserção do parcelamento no conjunto do 

espaço urbano, prevendo o tratamento adequado de aspectos como iluminação, ventilação, 

insolação, percepção visual e acústica. Nessa perspectiva, o projeto urbanístico deve definir 

parâmetros urbanísticos complementares de uso e ocupação do solo, tais como: afastamentos, 

faixas livres, fachadas, alturas de galerias, entre outros.  

O Quadro 1 apresenta a simulação virtual desenvolvida para auxílio à definição dos 

COEFICIENTES DE APROVEITAMENTO MÁXIMO permitidos pelas DIRETRIZES para 

a área de influência da VIA TRANSBRASÍLIA: 
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Quadro 1. Simulação de configuração urbana para coeficientes de aproveitamento máximos.  

COEFICIENTES DE APROVEITAMENTO MÁXIMO 

CA1 

 

 
 

CA2 

 

 
 

CA3 
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CA4 

 

 
 

CA5 

 

 
 

5. SISTEMA VIÁRIO E MOBILIDADE 

O SISTEMA VIÁRIO da área de influência da VIA TRANSBRASÍLIA, e sua rede de 

calçadas e de ciclovias acessíveis, devem ser constituídos como meio de integração entre 

Samambaia Norte, Samambaia Sul, Taguatinga, Águas Claras, Areal, Arniqueira, Park Way, 

Guará, Park Sul, SMAS e Asa Sul, promovendo os deslocamentos não motorizados e a 

continuidade de atividades e da dinâmica urbana. A poligonal da área das DIRETRIZES é 

cortada por 5 rodovias: BR-060, DF-180, EPCT, EPIA e EPSM; que constituem seus principais 

acessos. A proposta de SISTEMA VIÁRIO PRINCIPAL do novo parcelamento deve ser 

complementar às disposições previstas no PDOT e no PDTU. O traçado e suas dimensões 

podem ser adequados a necessidades técnicas, tais como a implantação de um sistema de 

transporte coletivo e/ou a exigência de processo de licenciamento ambiental.  

Conforme previsto no Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito 

Federal (PDTU), Lei N° 4.566, de 04 de janeiro de 2013, a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), 

a Estrada Parque Ceilândia (EPCL), trecho da Estrada Parque Contorno (EPCT) correspondente 
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ao Pistão Sul e Norte, e a VIA TRANSBRASÍLIA compõem o SISTEMA DE TRANSPORTE 

DO EIXO OESTE (Figura 3).  

Figura 3: Eixo Oeste conforme PDTU. 

 

Fonte: PDTU. 

O PDTU propõe a estruturação do transporte público coletivo através da implantação 

do BRT na EPTG, e melhorias no sistema viário para o transporte coletivo na EPCL e na VIA 

TRANSBRASÍLIA. Conforme o Relatório Técnico do PDTU, a VIA TRANSBRASÍLIA deve 

ser uma “via de atividades com polos de atração de pessoas e viagens ao longo de sua extensão, 

constituindo-se um grande eixo de articulação do Plano Piloto com as cidades vizinhas”.  

O estudo do traçado viário considerou o sistema viário existente e classificou as vias 

principais conforme o contexto urbano no qual estão inseridas. Para complementar o sistema 

viário existente, conectando com novas áreas a serem parceladas, devem ser criadas VIAS DE 

CIRCULAÇÃO DE VIZINHANÇA, VIAS DE ATIVIDADES, VIAS PARQUE, VIAS DE 

PEDESTRES e VIAS PARA REQUALIFICAÇÃO. As vias indicadas devem ser as principais 

vias de circulação na região, destinando-se à implantação de uma rede contínua de ciclovias e 

calçadas acessíveis.  
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 A VIA TRANSBRASÍLIA deve ser uma VIA DE ATIVIDADES (Nota Técnica N° 

02/2015 – DAUrb/SUAT) com parâmetros específicos de projeto. Deve ser obrigatória a 

existência de ciclovias nas duas direções de fluxo, assim como calçadas acessíveis e contínuas 

de cada lado da via, conforme a Nota Técnica Nº 02/2015 - DAUrb/SUAT. A implantação de 

ciclovias e calçadas deve ser feita antes ou em conjunto com a implantação das faixas de 

rolamento veicular, não devendo ser relegada a um segundo momento. O projeto urbanístico 

pode definir trechos de circulação em binário, assim como trechos com canteiro central 

ajardinado. O projeto deve privilegiar a implantação de INTERSEÇÕES EM NÍVEL durante 

todo o trecho da via por se tratar de uma via urbana e não uma via expressa.  

As interseções de nível (obras de arte) da VIA TRANSBRASÍLIA devem ser permitidas 

apenas a fim de não prejudicar o fluxo nas conexões Norte-Sul (Mapas 11, 12, 13 e 14). De 

qualquer maneira, estas interseções e obras de arte devem obrigatoriamente prever calçadas e 

ciclovias acessíveis e, em nenhuma hipótese, devem configurar em barreira à mobilidade não 

motorizada.  

As VIAS DE ATIVIDADES, eixos de comércio e de serviços, devem propiciar a 

distribuição de atividades na área de influência da VIA TRANSBRASÍLIA, permitindo a 

integração e a coesão do tecido urbano. O USO MISTO nos lotes voltados para as VIAS DE 

ATIVIDADES deve ser incentivado, assim como deve ser priorizada as aberturas das 

edificações lindeiras, promovendo a vitalidade e a animação nestes espaços. Não deve ser 

permitido o USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR nos lotes voltados às VIAS DE 

ATIVIDADES.  

As VIAS PARQUE devem garantir o acesso da população a áreas com sensibilidade 

ambiental e valorizá-las como elemento da paisagem urbana, configurando limite visível entre 

o público e o privado. As VIAS PARQUE devem comportar tráfego lento e propiciar atividades 

de lazer ativo e contemplativo em suas margens, podendo apresentar pavimentação diferenciada 

e/ou constituir vias exclusivas para pedestres e/ou ciclovias. Devem ser criadas VIAS PARQUE 

que delimitam áreas protegidas e áreas com cobertura vegetal de formação florestal. Sugere-se 

que as VIAS PARQUE tenham pavimentação diferenciada, medidas de traffic-calming e 

abertura das edificações lindeiras (fachada ativa), de forma a permitir a apropriação por parte 

da população das áreas verdes e públicas que delimitam.  

As VIAS DE CIRCULAÇÃO DE VIZINHANÇA devem garantir a conexão interna, 

articulação com os núcleos urbanos existentes e a circulação do transporte coletivo. O projeto 
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urbanístico deve priorizar o desenho de quarteirões pequenos e contemplar um traçado viário 

que garanta a conectividade, prevendo distâncias entre 150 e 250 metros entre as interseções 

viárias que configuram o quarteirão. Esta dimensão pode ser alterada desde que apresentada 

justificativa técnica no MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE OCUPAÇÃO da gleba.  

As VIAS DE PEDESTRES devem ser conectadas a calçadas existentes, oferecendo um 

percurso pavimentado com largura mínima de 3 metros e garantindo um percurso agradável 

para o pedestre e o ciclista, com tratamento paisagístico adequado e sombreamento.  

Considerando o conforto do pedestre, e buscando incentivar os deslocamentos a pé, é 

necessário o desenho de calçadas com larguras adequadas ao tipo de uso previsto para a área, e 

que garantam mobilidade e acessibilidade universais de acordo com legislação específica. 

Torna-se imprescindível a criação de percursos agradáveis que contem com infraestrutura 

adequada, como PAVIMENTAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, MOBILIÁRIO URBANO, 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, atendendo a critérios estéticos, e também, funcionais, valorizando 

o pedestre e o ciclista enquanto usuários do espaço público e aumentando as possibilidades de 

transporte não motorizado (Figuras 4 e 5). 

Figura 4: Composição das calçadas: faixa de acesso, faixa de passeio, faixa de serviço.  

 

Fonte: Guia de Urbanização (SEGETH). 
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Figura 5: Esquerda: calçada estreita e com implantação de infraestrutura inadequada em Águas Claras. Direita: 

Calçada com faixas de serviço, de passeio e de acesso na Rua Oscar Freire, São Paulo.    

  

Fonte: Esquerda: Google StreetView. Direita: https://goo.gl/2ohT1D. 

O TAMANHO DAS QUADRAS é outro fator de extrema importância para a qualidade 

do percurso – tanto para a passagem quanto para a permanência de pessoas – e, 

consequentemente, para a vitalidade da rua. Considerando a área de estudo, e a importância de 

garantir um tecido urbano integrado com o existente, deve ser permitida a ocorrência de 

tamanhos variados de quadras com DIMENSÕES ENTRE 150 e 250 METROS, a depender do 

contexto local, como relevo, e conexões com vias existentes. Garantir quadras curtas é 

fundamental para a qualidade do espaço público, uma vez que configuram um tecido urbano 

mais permeável, possibilitando percursos alternativos e a distribuição de fluxos. Quadras 

extensas, por outro lado, dificultam o acesso de pedestres e ciclistas a outras ruas, deixando 

algumas muito movimentadas, enquanto outras permanecem vazias, além de desencorajar o 

deslocamento a pé e de bicicleta (JACOBS, 2009). 

Ainda em relação à qualidade dos percursos de pedestres e ciclistas, torna-se 

indispensável proibir que os ACESSOS AOS LOTES, para veículos ou mesmo para pedestres 

e ciclistas, como rampas e/ou escadas, ocorram fora dos limites do lote, configurando barreiras 

e interrompendo a livre circulação de pedestres e ciclistas (Figura 6). 

https://goo.gl/2ohT1D
https://goo.gl/2ohT1D
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Figura 6: Esquerda: acesso de pedestres à edificação configurando barreira à livre circulação da calçada, SRTVS, 

Brasília. Direita: rampa de acesso à garagem configurando barreira à livre circulação da calçada, SRTVS, 

Brasília. 

  

 Fonte: Esquerda: Bruna Kronenberger. Direita: Anamaria Aragão. 

Verifica-se, portanto, a indiscutível necessidade de criar uma rede de calçadas e de 

ciclovias conectadas, capaz de garantir a articulação de todos os elementos que compõem um 

sistema de espaços livres públicos e que se complementam. Da mesma forma, deve-se ter em 

mente a importância destas redes para a integração com outros tipos de transporte público 

coletivo. 

Além das vias indicadas neste estudo, o projeto urbanístico deve prever SISTEMA 

VIÁRIO complementar. As vias planejadas devem conferir permeabilidade viária ao tecido 

urbano, garantindo acesso, circulação e mobilidade para toda a população. A fim de desenvolver 

o projeto de urbanismo, deve-se consultar a NOTA TÉCNICA 02/2015 DAUrb/SUAT1 que 

orienta a elaboração de projetos quanto ao sistema viário, apresentando a classificação de vias 

de acordo com o contexto urbano e diretrizes gerais para planejamento do sistema viário urbano. 

Além da Nota Técnica, deve-se consultar, também, o GUIA DE URBANIZAÇÃO da 

SEGETH2 (Figura 7), ambos disponíveis para download no site da Secretaria.   

                                                           
1 Disponível em: http://www.segeth.df.gov.br/images/diretrizes_urbanisticas/nt02-2015-diretrizes-sist-viario-

novos-parcelamentos.pdf  
2 Disponível em: http://www.segeth.df.gov.br/images/guia_urbanizacao/guia_urbanizacao_dez%202016.pdf  

http://www.segeth.df.gov.br/images/diretrizes_urbanisticas/nt02-2015-diretrizes-sist-viario-novos-parcelamentos.pdf
http://www.segeth.df.gov.br/images/diretrizes_urbanisticas/nt02-2015-diretrizes-sist-viario-novos-parcelamentos.pdf
http://www.segeth.df.gov.br/images/diretrizes_urbanisticas/nt02-2015-diretrizes-sist-viario-novos-parcelamentos.pdf
http://www.segeth.df.gov.br/images/guia_urbanizacao/guia_urbanizacao_dez%202016.pdf
http://www.segeth.df.gov.br/images/guia_urbanizacao/guia_urbanizacao_dez%202016.pdf
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Figura 7: Esquerda: simulação de ciclovia. Direita: simulação de rota cicloviária.  

  

Fonte: Guia de Urbanização (SEGETH). 

6. DENSIDADE POPULACIONAL 

De acordo com o parágrafo único do Art. 39 do PDOT, a DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA definida para cada porção do território pode variar de acordo com as 

diretrizes urbanísticas estabelecidas pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial do Distrito 

Federal, desde que seja preservado, como média, o valor de referência estipulado e que sejam 

observadas as condicionantes ambientais:  

Parágrafo único. A densidade demográfica definida para cada porção territorial poderá 

variar dentro de uma mesma porção, de acordo com as diretrizes urbanísticas 

estabelecidas pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito 

Federal, desde que seja preservado, como média, o valor de referência estipulado neste 

artigo e que sejam observadas as condicionantes ambientais. 

De acordo com o PDOT, a DENSIDADE DEMOGRÁFICA da área de estudo 

enquadra-se, predominantemente, nas categorias de alta (acima de 150 hab/ha) e média 

densidade (de 50 a 150 hab/ha), como ilustrado no Mapa 11.  

A fim de promover o pleno desenvolvimento do potencial urbano da região, e tendo em 

vista as disposições do PDOT quanto à DENSIDADE DEMOGRÁFICA, admite-se que os 

projetos urbanísticos apresentem densidades variadas dentro de uma mesma porção do território 

desde que tenham, como média, o valor da densidade máxima estabelecida por esta DIRETRIZ 

para a respectiva porção do território.  

A população total estimada para a área de influência da VIA TRANSBRASÍLIA é de 

383.824 habitantes. Este cálculo de população foi feito de acordo com as densidades previstas 
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no PDOT para as respectivas porções e considerando-se uma densidade máxima de 600 

habitante/hectare para as porções de alta densidade. 

Nas áreas de densidade alta, a população pode ser maior que a prevista neste estudo, 

desde que atestada a capacidade de suporte do território, no que concerne ao abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais, como também outros aspectos 

urbanísticos e ambientais que vierem a ser identificados na etapa de licenciamento ambiental e 

urbanístico do parcelamento.  

Mapa 11: Densidades definidas pelo PDOT. 

 

7. ÁREAS PÚBLICAS E EQUIPAMENTOS 

As áreas públicas do parcelamento correspondem a áreas destinadas ao sistema de 

circulação, à implantação de EQUIPAMENTO PÚBLICO URBANO (EPU) e 

COMUNITÁRIO (EPC), bem como aos ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO (ELUP), 

conforme definido no Art. 4° inciso I e no Art. 43 da Lei Federal N° 6.766/1979. O PDOT não 

estabelece percentual mínimo para o sistema de circulação, sendo esse percentual decorrente 

dos projetos urbanísticos a serem elaborados.  
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Consideram-se EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS os equipamentos públicos de 

lazer, cultura, educação, saúde, segurança, e similares. Consideram-se EQUIPAMENTOS 

URBANOS (também conhecidos como serviços públicos) os equipamentos públicos de 

abastecimento de água, serviços de esgotamento sanitário, energia elétrica, coleta de águas 

pluviais, rede telefônica e gás canalizado.  

O PDOT define o percentual mínimo de 15% de áreas públicas para novos 

parcelamentos urbanos conforme Art. 43 inciso I: 

Art. 43. Para novos parcelamentos urbanos, fica estabelecido: 

I – percentual mínimo de 15% (quinze por cento) da área da gleba para equipamentos 

urbanos e comunitários e espaços livres de uso público, à exceção da Zona de 

Contenção Urbana, das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS e de 

parcelamentos de características industriais, que terão parâmetros próprios 

estabelecidos pelo órgão de planejamento urbano do Distrito Federal. 

Os 15% das áreas a serem parceladas devem ser destinados à criação de EPC, ELUP e 

EPU, de uso e domínio público, devendo ser integrados ao tecido urbano por meio de calçada, 

via, ciclovia e transporte coletivo, de forma a favorecer o acesso da população a estas áreas.  

Os percentuais de EPC, ELUP e EPU, bem como a localização e dimensões das faixas 

de servidão para a implantação das redes desses serviços, podem ser alterados após consulta às 

concessionárias, tendo em vista o princípio do aproveitamento razoável da superfície, desde 

que mantido o somatório de no mínimo 15% para áreas públicas e de circulação.  

O cálculo das áreas públicas destinadas a EQUIPAMENTOS PÚBLICOS URBANOS 

E COMUNITÁRIOS e a ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO devem considerar os 

seguintes critérios: 

● 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, unidades de conservação 

e as faixas de domínio de rodovias e de redes de infraestrutura; 

● Não são computados como ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO (praças, jardins 

públicos, áreas de lazer, recreação e áreas verdes) as nesgas de terra onde não seja 

possível inscrever um círculo de raio mínimo de 10 metros. 

É importante que o projeto de novos EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS dentro da 

poligonal deste estudo deve ser objeto de CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITETURA 

específico. O comitê julgador deve contar com representantes do órgão de planejamento 
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territorial do DF e dos respectivos órgãos gestores destes equipamentos. O projeto vencedor 

deve prezar pela economicidade, pela criatividade e pela promoção da qualidade do espaço 

público adjacente.   

A quantidade mínima de área destinada à criação de lotes com a tipologia de EPC foi 

pensada considerando a distribuição das densidades no interior da poligonal de estudo, além do 

levantamento de lotes de EPC existentes no entorno imediato da VIA TRANSBRASÍLIA. As 

porções territoriais de maiores densidades, maiores coeficientes e que possuem a maior 

concentração de habitantes, consequentemente, demandam maior quantidade de serviços 

públicos. Neste sentido, é importante garantir a localização e a proximidade dos lotes de EPC 

às regiões de maiores densidades. 

O estudo desenvolvido para a definição do percentual mínimo para as áreas públicas 

também levou em consideração o quantitativo de lotes de EPC existentes nos núcleos urbanos 

lindeiros à VIA TRANSBRASÍLIA e a situação de ocupação destes lotes, se vazios ou 

ocupados. O objetivo deste levantamento é de adequar a situação existente às porções de 

densidades buscando equilibrar a distribuição dos novos lotes de EPC a serem criados no 

interior da poligonal deste estudo. Os mapas 12, 13 e 14 representam a distribuição de lotes 

vazios e ocupados que possuem a destinação de EPC existentes nos projetos urbanísticos dos 

núcleos urbanos lindeiros à Via TRANSBRASÍLIA. 
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Mapa 12: Lotes destinados à EPC vazios e ocupados no Guará. 

 

Mapa 13: Lotes destinados à EPC vazios e ocupados em Taguatinga. 
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Mapa 14: Lotes destinados à EPC vazios e ocupados em Samambaia. 

 

Cabe destacar que a partir do levantamento de lotes vazios ou ocupados, é possível 

observar uma quantidade relevante de lotes de EPC vazios na região de Samambaia - 48%, ou 

121 lotes desocupados e 133 lotes ocupados. Deste modo, a definição do percentual de EPC 

para a porção de média densidade que corta Samambaia deve ser coerente com a situação 

existente.  

Procurou-se assim, reduzir o percentual de lotes com esta destinação ao longo deste 

trecho no sentido de evitar a criação de áreas públicas ociosas no interior da área a ser parcelada. 

Os percentuais de área a serem destinados à EPC devem ser proporcionais às densidades 

estabelecidas no PDOT, com exceção das porções territoriais de Samambaia.  

Quanto aos espaços livres de uso público, verificamos a sua enorme importância para a 

dinâmica socioespacial das cidades. Além de contribuírem para o conforto e a conservação 

ambiental, para a saúde física e mental da população, é na capacidade de permitir a sua 

apropriação por parte da população, e promover a vitalidade urbana, que está uma de suas 

maiores contribuições à cidade. Ao promover encontros entre diferentes pessoas em diversos 

aspectos, como condições socioeconômica, formação, idade, origem ou etnia, por exemplo, o 
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espaço público apresenta-se como ambiente democrático capaz de promover a identidade local 

e onde a população pode exercer sua cidadania. 

Ruas, largos, praças, parques, entre outros espaços livres públicos, compõem o Sistema 

de Espaços Livres de uma cidade – em conjunto com os espaços livres privados, que também 

possuem grande importância para a dinâmica urbana –, apresentando relações de conectividade, 

complementaridade e hierarquia (QUEIROGA, BENFETTI, 2007). Portanto, não se trata de 

um simples conjunto de espaços livres, mas de elementos que interagem, estabelecendo relações 

entre si (MACEDO, 2007). 

Toda cidade possui seu Sistema de Espaços Livres, o que não significa dizer que esteja 

atendendo às necessidades sociais ou ambientais, mas reconhecer o seu papel fundamental para 

a vida e para a economia urbana, para a constituição da paisagem e para a apropriação do espaço 

urbano (QUEIROGA, 2014). Neste sentido, “o sistema de espaços livres públicos constitui o 

principal subsistema de espaços livres voltados à esfera de vida pública (geral e política), 

notadamente os bens de uso comum do povo” (QUEIROGA, 2014).  

Na história das cidades, os espaços livres públicos foram palco de atividades necessárias 

e opcionais de maneiras e intensidades diversas. Foram nesses espaços que, por décadas, a 

cidade abrigou a estrutura para as atividades cotidianas relacionadas, principalmente, ao 

trabalho, e que inspiram atividades de lazer e de consumo nos dias atuais (GEHL, 2013) (Figura 

8). 

Figura 8: Resumo da trajetória das atividades no espaço público (GEHL).  

 

Fonte: TENORIO, 2014, p. 38. 
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Ao pensar nos espaços livres públicos da cidade, é preciso ter em mente, portanto, as 

diversas ATIVIDADES que podem abrigar (Quadro 2), devendo ser levadas em consideração 

no planejamento, no projeto e na gestão do parcelamento, uma vez que são todas de grande 

interesse para a apropriação e, consequentemente, para a vitalidade do espaço público (Figura 

9). 

Quadro 2. Tipos de atividades no espaço público. 

Necessárias Aquelas que temos que realizar no espaço público independente de sua qualidade 

Opcionais 
Divertidas e de lazer, onde a qualidade do espaço público é de grande importância 

para que ocorram 

Sociais Todo tipo de interação entre pessoas 

Fonte: GEHL, 2013. 

Figura 9: Relação entre a quantidade dos tipos de atividades e a qualidade do ambiente físico onde ocorrem 

(GEHL).  

 

Fonte: TENORIO, 2014, p. 37. 

Para que essas atividades ocorram, diversos estudiosos do espaço público (JACOBS, 

GEHL, WHYTE, PPS) defendem que o ponto de partida para a concepção de espaços públicos 

de qualidade é pensar na escala humana, ou seja, reforçar o espaço do pedestre e do ciclista na 

cidade e, consequentemente, “a função social do espaço da cidade como local de encontro que 

contribui para os objetivos da sustentabilidade social e para uma sociedade democrática e 

aberta” (GEHL, 2013, p. 6). Estes autores defendem que quanto melhor o espaço público, mais 

vida terão as cidades e, portanto, mais segurança. É preciso desenhar as cidades para as pessoas 
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– para se caminhar e pedalar. É preciso pensar na escala humana e não mais na escala do 

automóvel (Figura 10). 

Figura 10: Pirâmide hierárquica de mobilidade urbana. 

 

Fonte: ITDP Brasil. 

Neste sentido, torna-se necessário pensar desde a RUA, que tem papel fundamental e 

muitas vezes ignorado enquanto espaço livre público de PERMANÊNCIA, sendo qualificada 

apenas como espaço livre público de PASSAGEM. A rua é o primeiro contato do indivíduo 

com a cidade, sendo da maior importância a consideração dos deslocamentos dos pedestres e 

dos ciclistas no processo de planejamento, de projeto e de gestão urbana. 
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Figura 11: Esquerda: calçada em péssimo estado de conservação no SRTVS, Brasília. Direita: ciclovia 

interrompida, sem conexão, Sudoeste.  

  

 Fonte: Esquerda: Gabriela Tenorio. Direita. Google StreetView. 

Torna-se, portanto, indispensável a criação de uma REDE DE CALÇADAS e de uma 

REDE CICLOVIÁRIA, que considere as conexões com a malha viária existente de forma 

estratégica, integrando o tecido urbano, como mencionado no item 5. Sistema Viário e 

Mobilidade. Deve-se garantir as conexões entre as Regiões Administrativas, tanto no sentido 

leste/oeste quanto norte/sul, que são essenciais para a “costura” do tecido urbano ao longo de 

toda a VIA TRANSBRASÍLIA. Estas redes devem conectar os ELUP entre si, configurando 

um verdadeiro SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS, além de conectar e integrar 

também os Equipamentos Públicos Comunitários (EPC), os Parques e as Unidades de 

Conservação, e as redes de TRANSPORTE COLETIVO. 

Cabe ressaltar que a área destinada à rede de calçadas e à rede cicloviária não deve 

contabilizar no cálculo de área mínima destinada a ELUP na poligonal de projeto. São ELUP 

áreas destinadas a praças, jardins, parques, áreas de recreação e outras áreas verdes, nas quais 

se possa inscrever um círculo com raio mínimo de 10 metros, não sendo permitido qualquer 

tipo de cercamento deste espaço e sendo garantido o acesso público.   

Assim, voltando a atenção também para outros espaços livres públicos, como praças e 

parques urbanos, apresenta-se estratégico para a vitalidade e segurança destes espaços o 

incentivo à FACHADA ATIVA, ou seja, edifícios com usos comerciais, serviços e/ou 

institucionais no pavimento térreo, com acesso livre à população (Figura 12). Quanto maior a 

diversidade de usos nos arredores do espaço público, maior tende a ser a diversidade de 

usuários, e de não-moradores, além de potencializar e criar novos fluxos de pessoas. Para tanto, 
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deve ser prevista a aplicação do COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO para 

lotes que adotem o uso misto no pavimento térreo com acesso livre ao espaço público.  

Figura 12: Esquerda: Fachada inativa (nenhuma porta abrindo para o espaço público) no SRTVS, Brasília. 

Direita: Fachada ativa, Florianópolis.  

  

Fonte: Esquerda: Gabriela Tenorio. Direita: Bruna Kronenberger. 

Deve-se proibir a ocorrência de fundos da edificação ou fachadas cegas voltados para o 

espaços público, buscando sempre atender à necessidade de FACHADAS ATIVAS (Figura 

13). A permeabilidade física entre o espaço público e o privado é essencial para a vitalidade 

urbana, sendo necessário garantir uma quantidade que se julgue apropriada de portas e janelas, 

permitindo observar o que acontece nos diferentes ambientes –contribuindo para a vitalidade e 

também para a segurança: são os chamados “olhos da rua” (JACOBS, 2009).    
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Figura 13: Classificação de fachadas no nível do solo, de acordo com sua interação com o espaço público 

(GEHL).  

 

Fonte: TENORIO, 2012. 

Deve-se, portanto, evitar a ocorrência de fachadas cegas, muros, ou qualquer elemento 

similar que impeça completamente a visibilidade entre público/privado. Da mesma forma, no 

caso de EPC, as edificações não devem ser implantadas “soltas” no lote, permitindo fachadas 

cegas para o espaço público (Figura 14). Em caso de REMEMBRAMENTO, somente quando 

o mesmo for permitido, deve-se garantir que o lote resultante também não irá permitir fundos 

para o espaço livre público.  
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Figura 14: Relação de edifícios de equipamentos públicos com o espaço público. Esquerda: Unidade Básica de 

Saúde (UBS) Areal, Arniqueiras. Direita: Centro de Saúde (CS) 09, Cruzeiro.  

  

Fonte: Google StreetView. 

Da mesma maneira, é importante pensar na relação público/privado que ocorre no 

pavimento térreo, onde deve ser proibido elementos que resultem em barreiras (escadas ou 

rampas), tanto para a circulação no espaço público, como para o acesso ao lote (Figura 15). A 

implantação da edificação deve adaptar-se ao terreno de modo que a acessibilidade ao 

pavimento térreo ao longo de toda a fachada em contato com o espaço público seja direta. Em 

caso de grandes DESNÍVEIS, as aberturas das edificações devem seguir os desníveis, a fim de 

evitar “meias paredes cegas”, ou seja, acesso à edificação em níveis diferentes dos níveis da 

calçada, criando acessos indiretos à edificação. 
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Figura 15: Esquerda: SRTVS, Brasília. Direita: Nova York.  

  

Fonte: Bruna Kronenberger. 

Quanto à infraestrutura necessária para a criação de percursos agradáveis ao pedestre e 

ao ciclista, a mesma deve ser implantada em outros espaços públicos, com as praças e os 

parques urbanos (Figura 16). Neste sentido, ao tratar da ARBORIZAÇÃO, por exemplo, deve-

se levar em conta que isso não significa a disposição aleatória de árvores no espaço público, 

mas incluir um planejamento paisagístico. Deve-se, por meio de estudos de insolação, prever o 

sombreamento ao longo de espaços de passagem e de permanência. O mesmo deve valer para 

a ILUMINAÇÃO PÚBLICA, que não deve ser pensada apenas para os veículos, mas, 

principalmente, para os pedestres e ciclistas. Da mesma maneira, deve-se garantir a instalação 

de MOBILIÁRIO URBANO que contribua para a vitalidade dos espaços públicos, como 

mesas, lixeiras e lugares para as pessoas sentarem, afinal as pessoas sentam onde há lugares 

para elas sentarem (WHYTE, 2009). 

Figura 16: Esquerda: Praça Tiradentes, Curitiba. Direita: Bryant Park, Nova York.  

  

Fonte: Esquerda: https://goo.gl/KzCAqt. Direita: Bruna Kronenberger. 

https://goo.gl/KzCAqt
https://goo.gl/KzCAqt
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Deve-se, portanto, pensar na infraestrutura na ESCALA HUMANA, com espaços 

públicos sombreados durante o dia e bem iluminados durante a noite, dialogando com a 

instalação do mobiliário urbano e outros equipamentos que permitam às pessoas permanecerem 

no local pela possibilidade de realizar diversas atividades, contribuindo para o uso do espaço 

público, seja de passagem ou de permanência, ao longo de todo o dia (Figura 17).  

Figura 17: Esquerda: Rua XV durante o dia, Curitiba. Direita: Rua XV ao anoitecer, Curitiba.  

  

Fonte: Esquerda: https://goo.gl/G4dluf. Direita: https://goo.gl/xNqvcs. 

Pensando numa perspectiva mais global, apresenta-se de suma importância para o 

desempenho do Sistema de Espaços Livres Públicos a sua localização. Mais que valores 

quantitativos, a LOCALIZAÇÃO é fundamental para a qualidade deste Sistema. Deve-se 

realizar o planejamento, buscando evitar que estes espaços resultem de áreas residuais, sub ou 

superdimensionados e desconectados do tecido urbano.  

Estes espaços, ao contrário, devem ser localizados em trechos estratégicos, conectados 

e integrados ao tecido urbano existente e ao proposto por meio de ciclovias e calçadas, a fim de 

contribuir para a “costura” do tecido urbano da região. Devem ser considerados ELEMENTOS 

ARTICULADORES, capazes de promover a identidade local ao longo da VIA 

TRANSBRASÍLIA e de atender tanto à população que irá habitar e usufruir do novo 

parcelamento, quanto à população que já habita em áreas próximas, e que passarão a ter novos 

espaços livres públicos qualificados para se apropriarem, contribuindo fortemente para a 

vitalidade da região. 

Dessa forma, os ELUP’s devem ser localizados em áreas de franco acesso, articuladas 

aos eixos mais integrados do sistema viário, levando em consideração princípios de mobilidade 

e acessibilidade para toda a população. 

https://goo.gl/G4dluf
https://goo.gl/G4dluf
https://goo.gl/xNqvcs
https://goo.gl/xNqvcs
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Quanto à QUANTIDADE ideal de espaços livres públicos, é preciso muito cuidado para 

que não ocorra o SUB ou o SUPERDIMENSIONAMENTO. O espaço público é essencial para 

a vitalidade urbana, entretanto, é preciso considerar que quanto mais e maior, mais pessoas são 

necessárias para ocupá-lo. Portanto, essa uma questão fundamental a ser levada em 

consideração ainda no projeto. Neste sentido, é imprescindível alinhar a oferta de espaços 

públicos a densidade populacional e construtiva da área de influência do espaço em questão. 

Pensando nisso, recomendam-se os seguintes percentuais de ELUP para cada porção de 

densidade populacional (Tabela 2): 

Tabela 2. Percentual destinado a ELUP dentro da poligonal objeto desta Diretriz. 

DENSIDADE POPULACIONAL PERCENTUAL MÍNIMO DE ELUP 

BAIXA 3,0% 

MÉDIA 4,0% 

ALTA 5,0% 

Conforme o ZEE, a área de intervenção está em sua maior extensão, localizada em área 

de alto risco ecológico de perda de área de recarga de aquífero. Deste modo, as áreas destinadas 

à ELUP devem manter, no mínimo, 70% da superfície permeável.  

8. ORIENTAÇÕES DE PROJETO  

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 a animação e a maior segurança dos usuários dos 

espaço públicos.  

Ao longo das divisas dos lotes com as vias principais (vias de circulação, de atividades 

e coletoras), praças e/ou 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. 

A CONFIGURAÇÃO FORMAL do parcelamento deve conter uma disposição de lotes 

e quadras de modo a EVITAR A CONSTITUIÇÃO DE BECOS E VAZIOS INTERSTICIAIS 

entre os mesmos, uma vez que constituem espaços sem vitalidade e inseguros, que não se 

articulam com o tecido urbano. 

Os ESTACIONAMENTOS devem atender aos critérios de ACESSIBILIDADE e de 

MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE PERMEABILIDADE DO SOLO, sempre que aplicável e 
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possível, além de demarcação de vagas para idosos e pessoas com deficiência, além de motos 

e bicicletas. Os estacionamentos devem se localizar sempre atrás das edificações, e não entre a 

fachada e as vias de acesso. 

O projeto urbanístico deve considerar as seguintes DIRETRIZES DE DESENHO a 

serem avaliadas quando da aprovação do projeto: 

● Permitir ou obrigar o ALINHAMENTO DA EDIFICAÇÃO com a rua e liberar a 

exigência de AFASTAMENTOS FRONTAIS e LATERAIS para porções da edificação 

até 12 metros de altura (Figura 18); 

● Determinar ALTURAS MÁXIMAS das edificações sem definir o número de 

pavimentos; 

● A norma pode flexibilizar a exigência quanto ao QUANTITATIVO DE VAGAS DE 

ESTACIONAMENTO no interior dos lotes para HABITAÇÃO SOCIAL; 

● Garantir FACHADAS visualmente ativas e fisicamente permeáveis; 

● Criar uma REDE DE CALÇADAS e uma REDE CICLOVIÁRIA integrada à malha 

existente e a polos geradores de viagem; 

● Garantir ESTACIONAMENTOS DE BICICLETAS nas edificações, assim como 

ACESSO DE BICICLETAS; 

● Combinar usos RESIDENCIAIS e NÃO RESIDENCIAIS no mesmo quarteirão. 

Figura 18. Representação de recuo de edificações e cercamento de lotes. 
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9. INFRAESTRUTURA URBANA 

O projeto do parcelamento deve atentar para a viabilidade de abastecimento de água por 

sistema operado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. A 

solução de esgotamento sanitário deve ser definida igualmente pela CAESB, que avaliará as 

condições específicas de atendimento à população de projeto, considerando os limites dos 

corpos d’água receptores e a proteção da bacia hidrográfica.  

O MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS para a área compreende a captação, a coleta, o 

transporte, a reserva ou contenção para amortecimento de vazões de cheia, o tratamento, e o 

lançamento final das águas pluviais. O projeto urbanístico deve considerar os princípios do 

Plano Diretor de Drenagem Urbana do Distrito Federal (PDDU), em especial o Manual de 

Drenagem Urbana (Distrito Federal, 2009) e a Resolução da ADASA N° 009, de 08 de abril de 

2011. O projeto deve, ainda, identificar as erosões existentes e incluir proposta de recuperação, 

bem como apontar locais críticos de escoamento que possam desencadear processos erosivos. 

Devem ser respeitados os princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à 

geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final 

dos resíduos sólidos do Distrito Federal, dispostos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(Lei N° 12.305, de 02 de agosto de 2010), pelo Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito 

Federal (Lei Distrital N° 2.232, de 03 de dezembro de 2003) e legislação pertinente. O projeto 

urbanístico deve indicar os pontos de coleta seletiva e de resíduos integrantes da política.  

Devem ser respeitadas as normas e regulamentações vigentes quanto à distribuição de 

energia elétrica, dentre elas destaca-se a Resolução Normativa N° 414/2010 (ANEEL), que 

disciplina as obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica. Dentro 

da poligonal deste estudo, tanto a distribuição de energia elétrica para as edificações quanto a 

alimentação de postes de iluminação pública devem ser feitas por VIA SUBTERRÂNEA. A 

fiação aérea deve ser permitida apenas mediante expressa autorização do órgão de ordenamento 

territorial do Distrito Federal tendo em vista excepcional inviabilidade técnica.  

10. ESTRATÉGIA HABITACIONAL 

Tendo em vista o crescente déficit habitacional do Distrito Federal, apresenta-se de 

grande importância que o parcelamento da região da VIA TRANSBRASÍLIA contemple a 

oferta de lotes para HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. De acordo com os artigos 134 e 

135 do PDOT: 
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Art. 134. A estratégia de oferta de áreas habitacionais tem o objetivo de atender à 

demanda habitacional a partir de projetos e programas de iniciativa pública voltados 

a diferentes faixas de renda, buscando: 

I – a oferta de áreas em diferentes partes do território; 

II – a proximidade com núcleos urbanos consolidados onde haja oferta de serviços, 

comércios e equipamentos comunitários; 

III – a proximidade com os principais corredores de transporte; 

IV – o respeito à capacidade de suporte do território, no que se refere ao abastecimento 

de água, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais. 

Parágrafo único. A oferta de áreas habitacionais deverá ser promovida mediante a 

urbanização de novos núcleos ou mediante a otimização de localidades urbanas com 

infraestrutura subutilizada, com vazios residuais ou com áreas obsoletas. 

Art. 135. Constituem áreas integrantes desta estratégia, conforme o Anexo II, Mapa 2 

e Tabela 2D: 

 [...] VI – área adjacente ao Bairro Águas Claras, na Região Administrativa de Águas 

Claras; [...] 

IX – Subcentro Leste (Complexo de Furnas), na Região Administrativa de 

Samambaia;  

X – Quadras 100 (QR 103 a 115 e 121 a 127), na Região Administrativa de 

Samambaia; 

XI – Subcentro Oeste, na Região Administrativa de Samambaia; [...] 

A tabela 2D do Anexo II do PDOT/2009 define os coeficientes máximos e as densidades 

médias para as áreas habitacionais propostas (Tabela 3). 

Tabela 3. Coeficientes Máximos e Densidades para Novas Áreas Habitacionais. 

OFERTA DE ÁREAS 

HABITACIONAIS 
DENSIDADE 

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 

MÁXIMO NA ÁREA 

A6 – área adjacente ao 

Bairro Águas Claras, na 

Região Administrativa de 

Águas Claras 

Alta 2 

A9 – Subcentro Leste 

(Complexo de Furnas), na 

Região Administrativa de 

Samambaia 

Alta 4 

A10 – Quadras 100 (QR103 

a 115 e 121 a 127), na 

Região Administrativa de 

Samambaia 

Alta 3 

A12 – Subcentro Oeste, na 

Região Administrativa de 

Samambaia 

Alta 4 

 

É importante ressaltar que a estratégia de oferta de novas áreas habitacionais do PDOT 

faz frente ao déficit habitacional crescente no Distrito Federal. De acordo com o estudo 

realizado pela DIHAB/COPLAN/SUPLAN/SEGETH, o déficit habitacional do Distrito 

Federal em 2010 é de 116.601 domicílios dentro do universo de 785.733 domicílios (Censo, 

IBGE 2010). 
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As informações do Censo Demográfico IBGE – 2010 estão divididas espacialmente e 

em termos de estatísticas por Setores Censitários e Áreas de Ponderação (APs). Os Setores 

Censitários constituem a menor unidade territorial de pesquisa do IBGE, formados por áreas 

contíguas, delimitadas para atender aos parâmetros de coleta e controle cadastral, contando com 

um número mínimo de domicílios em quadras urbanas ou glebas rurais. As Áreas de 

Ponderação, por sua vez, agrupam setores censitários contíguos e contém informações mais 

detalhadas sobre algumas variáveis do Censo. As regiões administrativas mais populosas 

puderam ser divididas em duas ou mais APs, buscando-se uma certa homogeneidade social e 

político administrativa em sua definição. Enquanto a Pesquisa Universo é realizada nos Setores 

Censitários, a Pesquisa Amostral é realizada nas Áreas de Ponderação.  

O cálculo do déficit habitacional nos municípios brasileiros é realizado a partir da soma 

de quatro componentes de acordo com a Fundação João Pinheiro – FJP (2013): domicílios 

precários, coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel urbano e adensamento excessivo de 

domicílios alugados. O cálculo de cada um dos componentes é realizado de maneira sequencial 

de modo que a ocorrência de um dos critérios esteja condicionada a não ocorrência de qualquer 

outro, dessa maneira não há dupla contagem de domicílios, a não ser que os critérios coexistam 

ou em caso de famílias conviventes (FJP, 2013). 

Nesse contexto, é imprescindível que o parcelamento resultante da implantação da VIA 

TRANSBRASÍLIA concilie a estratégia de dinamização e a de oferta de áreas habitacionais do 

PDOT, possibilitando a implantação de habitação para diferentes faixas de renda. A fim de 

viabilizar a implantação de habitação de interesse social dentro da poligonal de estudo, é 

importante a doação de lotes urbanizados à CodHAB/DF, que deve ser responsável pela 

realização de concursos públicos de arquitetura e captação de recursos para entrega das 

unidades habitacionais. 

O cálculo para definição do total de área de lotes urbanizados que devem ser doados 

para a CodHAB-DF seguiu a metodologia exposta a seguir: 

1. Mapeamento de áreas de ponderação abrangidas pela Poligonal das Diretrizes 

Urbanísticas e de áreas de oferta habitacional dentro das áreas de ponderação 

selecionadas (Mapa 15); 
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Mapa 15: Déficit habitacional por Áreas de Ponderação. 

 

2. Soma do déficit habitacional das áreas de ponderação abrangidas ou adjacentes de 

acordo com estudo desenvolvido pela DIHAB/COPLAN/SUPLAN/SEGETH (Tabela 

4): 

Tabela 4. Déficit nas áreas de ponderação atingidas pela poligonal. 

RA 
ÁREA DE 

PONDERAÇÃO 

TOTAL DE 

DOMICÍLIOS 
DÉFICIT TOTAL 

Samambaia 
Quadras 100, 300 e 500 

Ímpares 
12.290 2.622 

Samambaia 
Quadras 100, 300 e 500 

Ímpares 
14.136 2.606 

Samambaia 
Quadras 200, 400 e 600 

Ímpares 
17.684 3.553 

Taguatinga Taguatinga Sul 20.222 3.045 

Águas Claras Águas Claras 21.634 407 

Águas Claras Arniqueira e Park Way 9.770 1.357 

Guará Guará I 14.462 1.124 

Guará Guará II e Park Sul 19.079 2.399 

TOTAL 141.158 18.671 
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3. Cálculo da área de lotes urbanizados correspondentes ao número de unidades 

habitacionais do item anterior através da equação abaixo:  

𝑨𝑼 =
𝑛𝑈𝐻  ×  𝐴𝑈𝐻

𝑘 ×  𝐶
                𝑨𝑼 =

18.671 ×  47,0129 𝑚²

0,88747 ×  5
           𝑨𝑼 = 197.815 𝑚² 

𝑛𝑈𝐻 ⇒ Déficit de unidades habitacionais calculado para áreas de ponderação abrangidas ou diretamente adjacentes 

à área de oferta habitacional de acordo com estudo da DIHAB/COPLAN/SUPLAN/SEGETH; 

𝑘 ⇒ Relação entre a soma da área privativa de unidades entregues pela CodHAB-DF no ano de 2016 e a soma da 

área total construída destes projetos habitacionais. De acordo com dados da CodHAB/DF, foram 146.351m² de 

áreas privativas entregues e 164.909m² de área total construída. A relação é, portanto, de 0,88747; 

𝐴𝑈𝐻 ⇒Média ponderada de área privativa de unidades habitacionais ofertadas pela CodHAB-DF no ano de 2016. 

Em caso de empreendimentos com mais de um tipo de unidade entregue, considera-se a média aritmética entre os 

valores de área privativa. De acordo com dados da CodHAB/DF, foram 3.113 unidades entregues, e um total de 

áreas privativas de 146.351m², resultando em uma média de 47,0129m² por unidade habitacional; 

𝐶 ⇒ Coeficiente de aproveitamento máximo da zona em que está inserido, conforme zoneamento das Diretrizes 

Urbanísticas. 

4. Cálculo de percentual de áreas de oferta abrangidas pelas áreas de ponderação que 

estão dentro e fora da poligonal (Tabela 5); 

Tabela 5. Cálculo do percentual de áreas de oferta habitacional dentro da poligonal. 

ÁREAS DE OFERTA HABITACIONAL 

NAS ÁREAS DE PONDERAÇÃO 

ADJACENTES À POLIGONAL 

CÓDIGO DA 

ÁREA DE 

OFERTA 

HABITACIONA

L CONFORME 

PDOT 

TOTAL DE 

ÁREA FORA DA 

POLIGONAL 

TOTAL DE 

ÁREA DENTRO 

DA POLIGONAL 

(M²) 

Subcentro Leste (Complexo de Furnas) A11 - 1.530.687 m² 

Subcentro Oeste de Samambaia A9 82.365 m² 318.194 m² 

Quadras 100 de Samambaia (QR 103 a 115 e 

121 a 127) 
A10 440.367 m² - 

ADE Oeste A12 600.835 m² - 

Área Adjacente ao Bairro Águas Claras A6 365.638 m² 563.911 m² 

QE 60 do Guará II A30 339.021 m² - 

TOTAL 1.828.226 m² 2.412.792 m² 

Razão de áreas de oferta habitacional internas e externas à poligonal 0,7577 

5. Multiplicação do resultado do passo 4 pela área calculada no passo 3: 
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Área de Lotes Urbanizados destinados à CodHAB/DF = 

197.815 𝑚² ×  0,7577 = 149.884 𝑚² 

6. Definição de proporção de área a ser entregue em cada Área de Oferta Habitacional 

(Tabela 6 e Mapa 16). 

Tabela 6. Cálculo de área total de lotes a serem transferidos à CodHAB/DF. 

ÁREA DE 

OFERTA 

HABITACIONAL 

(PDOT) 

ÁREA 

DENTRO 

DA 

POLIGONA

L (HA) 

RELAÇÃO ENTRE SUPERFÍCIE 

DA ÁREA DE OFERTA 

HABITACIONAL E TOTAL DE 

ÁREAS DE OFERTA DENTRO DA 

POLIGONAL 

ÁREA TOTAL DE LOTES 

URBANIZADOS A SEREM 

TRANSFERIDOS À 

CODHAB/DF (M²) 

A6 56,391 0,2590 38.820 

A9 153,068 0,7031 105.384 

A11 8,236 0,0379 5.680 

 
Mapa 16: Áreas de oferta habitacional do PDOT onde devem se localizar os lotes urbanizados. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A fim de permitir uma configuração edilícia adequada, os lotes que devem ser doados à 

CodHAB-DF para fins de construção de empreendimentos multifamiliares de habitação de 
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interesse social devem ter entre 700 m², com pelo menos 20 metros de testada, e 3.000 m², com 

pelo menos 40 metros de testada. A realização de concursos públicos de arquitetura para a 

contratação de projetos é importante para garantir um padrão arquitetônico de qualidade e uma 

relação com o entorno que promova o uso dos espaços públicos e a urbanidade. 

É importante que os lotes urbanizados estejam dentro das Áreas de Oferta Habitacional 

A6, A9 e A11 conforme definidas pelo PDOT em sua porção interna à poligonal definida para 

as Diretrizes Urbanísticas e representado no Mapa 16. Cada uma destas áreas deve receber no 

mínimo 10% da área de lotes urbanizados. 

11. CONCLUSÃO 

A partir do Estudo Técnico da área de influência da VIA TRANSBRASÍLIA, verifica-

se o potencial desse novo parcelamento para a dinâmica urbana da Região Metropolitana do DF 

e, portanto, o quão imprescindível é o planejamento, o projeto e a gestão do mesmo.  

Considerando a inserção da poligonal em ÁREA DE DINAMIZAÇÃO prevista pelo 

PDOT, verifica-se a importância de promover a integração dos núcleos urbanos adjacentes à 

VIA TRANSBRASÍLIA. Garantir, portanto, a integração do tecido urbano, é estratégico para 

a dinâmica da região, criando conexões viárias entre a malha existente e a proposta, com uma 

REDE DE CALÇADAS e uma REDE CICLOVIÁRIA que busque incentivar os deslocamentos 

não motorizados e a integração com as REDES DE TRANSPORTES COLETIVOS, além de 

conferir a continuidade de atividades. Dessa forma, a VIA TRANSBRASÍLIA não deve 

configurar barreiras para os principais fluxos Norte-Sul, tanto para o transporte motorizado 

como para o não motorizado (pedestres e ciclistas).  

O parcelamento deve considerar a localização de EPC, EPU e ELUP de forma a garantir 

a integração com o tecido urbano por meio de percursos agradáveis, com calçadas e 

ciclovias/ciclofaixas confortáveis e seguras para toda a população, de forma a favorecer e 

incentivar o acesso e a apropriação destes espaços. Devem ser integrados e conectados também 

pelo transporte coletivo. Os espaços livres públicos, portanto, devem ser pensados como 

elementos articuladores do tecido urbano, localizados em áreas de franco acesso, promovendo 

as conexões entre si e entre outros elementos, como EPC, EPU, Parques e Unidades de 

Conservação, rede de calçadas, rede cicloviária, rede de transporte coletivo, configurando um 

verdadeiro sistema. 
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No intuito de garantir a qualidade do espaço público, e do próprio parcelamento como 

um todo, apresenta-se imprescindível pensar na relação público/privado. Neste sentido, torna-

se fundamental incentivar o USO MISTO e as FACHADAS ATIVAS e evitar, sempre que 

possível, as fachadas cegas, buscando conferir vitalidade e segurança ao parcelamento e à 

população que irá vivenciar e usufruir esses novos espaços.  

Cabe, ainda, mencionar a oportunidade que esse parcelamento confere à implantação de 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL para a região, que atualmente possui um déficit 

habitacional crescente. O parcelamento desta área deve ser um contraponto à segregação 

socioespacial e à falta de unidades habitacionais para as faixas de menor renda no Distrito 

Federal. 

O parcelamento da área de influência da VIA TRANSBRASÍLIA apresenta, portanto, 

um grande potencial de integrar os núcleos urbanos adjacentes, além de conferir espaços 

públicos qualificados a serem apropriados por toda a população, promovendo a vitalidade 

urbana e, consequentemente, contribuindo para a segurança da região. Deve-se, entretanto, 

garantir a conformidade com questões ambientais e de suporte do território, além de questões 

de patrimônio.  
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