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INSTRUÇÃO Nº 1141, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, incisos XI e XX, do Regimento Interno
aprovado pelo Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2007, e na forma da Instrução nº
731/2012, RESOLVE:
Art. 1º Atualizar o credenciamento da Empresa Privada CAMEP - CLÍNICA DE APTIDÃO
MENTAL E PSICOLÓGICA LTDA-ME, nome fantasia CAMEP, inscrição no CNPJ nº
38.014.759/0001-04, situada na QD 06 CL 15 LJ 3 4, Sobradinho, Brasília-DF, CEP 73.025-
060, processo nº 055.023737/2016.
Art. 2º A atualização é válida até a próxima convocação no segundo semestre de 2017.
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data da publicação.

JAYME AMORIM DE SOUSA

INSTRUÇÃO Nº 1142, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XLI, do Regimento Interno,
aprovado pelo Decreto nº 27.784 do Detran/DF, de 16 de março de 2007, tendo em vista o
disposto na Instrução 363/2011, RESOLVE:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses o(a) BANCO ALFA DE INVES-
TIMENTOS S/A, CNPJ nº 60.770.336/0001-65, processo nº 055.031742/2016, a partir da
data da assinatura do termo de obrigações, para o uso de código de gravames financeiros de
compra e venda com Reserva de Domínio, Alienação Fiduciária em Garantia, Penhor de
Veículos e Arrendamento Mercantil ou Leasing, e autorizar o acesso e uso do sistema do
Detran-DF, restritos às funções 2550 e 2001, que correspondem ao registro de contratos e à
consulta dos registros realizados, conforme a Resolução 320/2009 do Contran.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

JAYME AMORIM DE SOUSA

INSTRUÇÃO Nº 1143, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XLI, do Regimento Interno,
aprovado pelo Decreto nº 27.784 do Detran/DF, de 16 de março de 2007, tendo em vista o
disposto na Instrução 363/2011, RESOLVE:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses o(a) BMW FINANCEIRA S.A -
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ nº 04.452.473/0001-80, pro-
cesso nº 055.031743/2016, a partir da data da assinatura do termo de obrigações, para o uso
de código de gravames financeiros de compra e venda com Reserva de Domínio, Alienação
Fiduciária em Garantia, Penhor de Veículos e Arrendamento Mercantil ou Leasing, e au-
torizar o acesso e uso do sistema do Detran-DF, restritos às funções 2550 e 2001, que
correspondem ao registro de contratos e à consulta dos registros realizados, conforme a
Resolução 320/2009 do Contran.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

JAYME AMORIM DE SOUSA

INSTRUÇÃO Nº 1144, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XLI, do Regimento Interno,
aprovado pelo Decreto nº 27.784 do Detran/DF, de 16 de março de 2007, tendo em vista o
disposto na Instrução 394/2015, RESOLVE:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses, a título precário, na modalidade de
Empresa Despachante, P&A DESPACHANTE DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS AU-
TOMOTORES - EPP, CNPJ nº 08.753.418/0001-81, processo nº 055.031744/2015, e au-
torizar os seus profissionais vinculados para o acesso e uso do sistema do Detran-DF para
cadastramento de processos de veículos.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

JAYME AMORIM DE SOUSA

PORTARIA Nº 96, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o disposto
no artigo 257, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Acolher integralmente o Relatório Conclusivo apresentado pela Comissão Especial de
Processo Disciplinar, constante no processo nº 110.000.280/2016, que versa sobra a possível
irregularidade administrativa no processo nº 094.000.767/2011.
Art. 2º Arquivar os autos, em face de não constatação da autoria do suposto retardamento do
Processo Licitatório e extinção do prazo prescricional em 26 de maio de 2016, conforme
previsto no artigo 244,§ 1º, inciso I e III, da Lei Complementar nº 840/2011.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO RAIMUNDO SANTOS RIBEIRO COIMBRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N°114, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.
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 Administrativo nº. 390.000.274/2013, resolve:
Art. 1º Aprovar as Diretrizes Urbanísticas DIUR 06/2016, constantes do Anexo desta Por-
taria, aplicáveis ao Setor Meireles, na Região Administrativa de Santa Maria - RA XIII;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação;
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 37, de 20 de junho
de 2013 e a Portaria nº 46, de 26 de julho de 2013, ambas da Secretaria de Estado de
Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO

TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO Nº 100.000.399/2016, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dispõe sobre a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sin-
dicância Investigativa designada pela Resolução Nº 100.000.336/2016, publicada no Diário
Oficial do Distrito Federal, no dia 11 de outubro de 2016.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIO-
NAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições estatutárias, conferidas pelo
Estatuto Social da Companhia, nos termos da Lei Complementar nº 01/1994 e da Resolução
nº 102 - TCDF, de 15/07/1998, CONSIDERANDO que, de acordo com o exposto pelo
Presidente da Comissão de Sindicância Investigativa, constituída por meio da Resolução nº
100.000.336/2016, de 10 de outubro de 2016, e, publicada no DODF nº 193, pág. 58, no dia
11 de outubro de 2016, não será possível concluir os seus trabalhos no prazo legal, conforme
razões constantes do Memorando nº. 004/2016 - Comissão de Sindicância Investigativa,
R E S O LV E :
Art. 1º Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 08 de dezembro de 2016, o prazo
hábil para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância Investigativa, ficando o prazo
para a conclusão dos trabalhos em 07/01/2017.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GILSON PARANHOS

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

ORDEM DE SERVIÇO Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.
O ADMINISTRADOR REGIONAL DO PARANOÁ DO DISTRITO FEDERAL, Interino,
no uso de suas atribuições regimentais que lhe confere o Regimento da Administração
Regional do Paranoá, aprovado pelo Decreto nº 22.338, de 24 de agosto de 2002, e com
fundamento no que dispõe o inciso II, artigo 41, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro
de 2010, RESOLVE:
Art. 1º Designar o (a) Diretor da Diretoria de Obras, como Executor e o Gerente da Gerência
de Execução de Obras, como Suplente, do contrato Nº 05/2014 - RA VII, Processo:
140.000.134/2014, firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito
Federal, que tem como objeto a contratação de Mão de Obra a ser desempenhada por
Sentenciados do Complexo Penitenciário do Distrito Federal, assistidos pela Fundação de
Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF.
Art. 2º Caberá ao Executor e ao Suplente supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução
dos serviços, bem como apresentar mensalmente os relatórios circunstanciados dos serviços
prestados ou sempre que solicitado pelo Contratante, assumindo as competências e res-
ponsabilidades elencadas nos §§ parágrafos 1º e 2º do artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, c/c o
disposto nos incisos do § 5º do artigo 41, do Decreto nº 32.598/2010.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

WALDIR SOARES CORDEIRO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 38, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.
O ADMINISTRADOR REGIONAL DO PARANOÁ DO DISTRITO FEDERAL, Interino,
no uso de suas atribuições regimentais que lhe confere o Regimento da Administração
Regional do Paranoá, aprovado pelo Decreto nº 22.338, de 24 de agosto de 2002, e com
fundamento no que dispõe o inciso II, artigo 41, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro
de 2010, RESOLVE:
Art. 1º Designar o (a) Gerente da Gerência de Administração, como Executor e o Gerente da
Gerência de Manutenção e Conservação, como Suplente do contrato 01/2015 - RA VII,
processo: 140.000.004/2015, firmado com a Companhia Energética de Brasília, que tem
como objeto a prestação de serviços continuados, de fornecimento de energia elétrica,
segundo estrutura de baixa tensão, necessário ao funcionamento da Administração Regional
do Paranoá - RA VII, com exceção de iluminação pública.
Art. 2º Caberá ao Executor e ao Suplente supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução
dos serviços, bem como apresentar mensalmente os relatórios circunstanciados dos serviços
prestados ou sempre que solicitado pelo Contratante, assumindo as competências e res-
ponsabilidades elencadas nos §§ parágrafos 1º e 2º do artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, c/c o
disposto nos incisos do § 5º do artigo 41, do Decreto nº 32.598/2010.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

WALDIR SOARES CORDEIRO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 39, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.
O ADMINISTRADOR REGIONAL DO PARANOÁ DO DISTRITO FEDERAL, Interino,
no uso de suas atribuições regimentais que lhe confere o Regimento da Administração
Regional do Paranoá, aprovado pelo Decreto nº 22.338, de 24 de agosto de 2002, e com
fundamento no que dispõe o inciso II, artigo 41, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro
de 2010, RESOLVE:
Art. 1º Designar o (a) Gerente da Gerência de Administração, como Executor e o Gerente da
Gerência de Manutenção e Conservação, como Suplente do contrato 02/2015 - RA VII,
processo: 140.000.003/2015 firmado com a Companhia de Saneamento Ambiental do Dis-
trito Federal - CAESB que tem como objeto o fornecimento água, necessário ao fun-
cionamento da Administração Regional do Paranoá - RA VII.
Art. 2º Caberá ao Executor e ao Suplente supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução
dos serviços, bem como apresentar mensalmente os relatórios circunstanciados dos serviços
prestados ou sempre que solicitado pelo Contratante, assumindo as competências e res-
ponsabilidades elencadas nos §§ parágrafos 1º e 2º do artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, c/c o
disposto nos incisos do § 5º do artigo 41, do Decreto nº 32.598/2010.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

WALDIR SOARES CORDEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E

SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO Nº 195, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, SUBSTITUTO, designado por meio
da Portaria nº 153, de 01 de julho de 2016, no uso de atribuições regimentais, conforme
disposto no inciso I do artigo 22 da Lei nº. 4.285, de 26 de dezembro de 2008, Resolução
Adasa nº. 163, de 19 de maio de 2006 e Resolução Adasa nº. 350, de 23 de junho de 2006,
tendo em vista deliberação pela Diretoria Colegiada, e considerando o Pedido de Re-
consideração interposto pelo Condomínio Residencial Veneza, em face da decisão proferida
pela Diretoria Colegiada, por ocasião da 5ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 11 de
fevereiro de 2016, que suspendeu a outorga e determinou a lacração imediata do poço
perfurado, e o que consta nos autos do Processo nº. 197.000.600/2015, e conforme os termos
do voto do Diretor-Relator, RESOLVE conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo
Condomínio Residencial Veneza eis que tempestivo e no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo assim a decisão que suspendeu a outorga e determinou a lacração imediata do poço
perfurado.

JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO

DESPACHO Nº 196, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, SUBSTITUTO designado por meio
da Portaria nº 153, de 01 de julho de 2016, no uso de suas atribuições regimentais, com base
no inciso XVII, artigo 7º da Lei 4.285, de 26 de dezembro de 2008, conforme o disposto no
artigo 49 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com o Parecer Jurídico

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
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Diretrizes Urbanísticas – Setor Meireles. 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH 
Governo do Distrito Federal - GDF 

Diretrizes Urbanísticas do Setor Meireles 
Região Administrativa de Santa Maria 

 
APRESENTAÇÃO 

A Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH, órgão 
responsável pelo planejamento urbano e territorial do Distrito Federal - DF, tem, dentre suas 
competências, a definição de diretrizes urbanísticas para novos parcelamentos urbanos, nos termos da 

Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, e 
do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, Lei Complementar nº 803, de 25 de abril 
de 2009, e sua atualização por meio da Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012. 

As diretrizes urbanísticas se caracterizam como uma das ferramentas de planejamento urbano e 
territorial, sendo elaboradas à luz das estratégias de ocupação do território do Distrito Federal. A 
Subsecretaria de Gestão Urbana – SUGEST elaborou documento de diretrizes urbanísticas iniciais para o 
Setor Meireles, localizado na Região Administrativa de Santa Maria – RA XIII, a serem observadas na 

elaboração de projetos urbanísticos para parcelamentos do solo para fins urbanos.  

Cumpre registrar que, em 2011, foram elaboradas diretrizes para o Setor, DIUR 08/2011, que 
vieram a ser aprovadas por meio da Portaria nº 37, de 20 de junho de 2013. Essas diretrizes foram 
complementadas por meio do Aditivo- DIUR 08/2011, aprovado por meio da Portaria nº 46, de 26 de 
julho de 2013. No entanto, considerando que o prazo decorrente da elaboração do documento superou 
quatro anos, foram elaboradas novas diretrizes urbanísticas para o Setor Meireles, constantes do 
presente documento. 

Estas diretrizes têm prazo de validade de 4 (quatro) anos, conforme estabelece o parágrafo único 
do art. 7º da Lei Federal 6.766/79, podendo ser reavaliada em prazo inferior, de acordo com o interesse 
público ou salvo mudanças de legislação que impliquem alteração de uso e ocupação do solo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As diretrizes urbanísticas aqui apresentadas visam orientar a ação do Poder Público e dos 
empreendedores privados no uso e ocupação urbana da área denominada Setor Meireles, 

complementando o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT. O referido Setor 
localiza-se na Região Administrativa de Santa Maria - RA XII, situado na porção Sudoeste do Distrito 

Federal. Seus limites são a leste a BR -040, ao norte, área urbana consolidada de Santa Maria, ao sul a 
DF -290 e a oeste a VC – 371 e Ribeirão Santa Maria. (Figura 1) 

 
Figura 1 – Localização do Setor Meireles em relação ao seu entorno. (Fonte: Siturb) 
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Diretrizes Urbanísticas – Setor Meireles. 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH 
Governo do Distrito Federal - GDF 

 

O Setor Meireles identificado no PDOT/2009 como Zona Urbana de Expansão e Qualificação - 
ZUEQ, tem dimensão aproximada de 664,17 hectares. Essa porção do território é caracterizada por sua 
posição geográfica limítrofe ao Estado de Goiás, vizinha aos Municípios: Novo Gama e Valparaízo.  

A SEGETH tem orientado suas ações no sentido de promover o uso e a ocupação ordenada do 
território. A definição dessas diretrizes urbanísticas iniciais para o Setor em questão fundamenta-se no 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF, Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, e sua 
atualização por meio da Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, e nas disposições da Lei 
Federal nº 6.766/791. 

Estas diretrizes urbanísticas visam ordenar o uso e ocupação dessa região de forma a constituir 
uma área urbana com oferta: habitacional, comércio, serviços, indústrias, lazer, e qualidade de vida para 
a população. Busca-se, também, orientar a formação de um espaço urbano integrado, composto por 

parcelamentos articulados e que se completam na oferta de serviços urbanos para a população local e do 
Distrito Federal. Com isso, evita-se a configuração de um mosaico de parcelamentos isolados, 
desarticulados, alheios ao ambiente urbano em que se inserem. 

Convém ressaltar que além dessas diretrizes, o projeto urbanístico deve considerar a legislação 

em vigor, no que concerne aos temas afetos ao parcelamento do solo urbano. 

O presente documento de diretrizes urbanísticas para o Setor Meireles, incluem diretrizes para: 

 sistema viário e mobilidade; 

 sistema de espaços verdes; 

 uso e ocupação do solo; 

 densidade demográfica; 

 áreas públicas destinadas a equipamentos públicos e espaços livres de uso público. 

A elaboração das diretrizes urbanísticas fundamenta-se na análise integrada dos aspectos 
ambientais e da dinâmica urbana relacionados à região. Com esse enfoque, entre os procedimentos 
metodológicos adotados estão: a identificação das áreas de maior sensibilidade ambiental; a 

caracterização da situação atual de ocupação da região; e o enquadramento da área de acordo com as 

macrodiretrizes do PDOT. 

Integra também este documento o Apêndice A, que reúne informações coletadas e diretrizes de 
Planos Setoriais que embasam as proposições apresentadas. 

Os aspectos e parâmetros expostos estão relacionados ao potencial urbano da região, conforme 
conferido pelo PDOT, abordado de maneira preliminar nestas diretrizes, uma vez que parâmetros 

relacionados à conservação ou à preservação ambiental podem ser adequados em decorrência de estudos 
ambientais. 

Ressalta-se que, além destas diretrizes, os projetos urbanísticos a serem elaborados devem 
considerar a legislação em vigor no que concerne aos temas afetos ao parcelamento do solo urbano.  

2. DIRETRIZES PARA OS SISTEMAS ESTRUTURANTES DO ESPAÇO URBANO 

No âmbito deste trabalho, os sistemas estruturantes da cidade, considerados essenciais à 
adequada formação desses espaços, são: sistema viário e de mobilidade urbana; sistema de 

centralidades; e sistema de espaços verdes. Esses sistemas são os elementos-chave para 

funcionamento do conjunto urbano, valorização do espaço público e qualidade de vida. 

Com o intuito de estruturar a ocupação na região e conferir identidade ao espaço urbano, foram 
elaboradas proposições e definidas diretrizes para esses sistemas a serem adotadas e seguidas pelos 
planos de ocupação e projetos urbanísticos de parcelamentos do solo, conforme apresentado nos itens a 
seguir. 

                                                           
1
Art. 7º - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, nas plantas apresentadas junto com o requerimento, 

de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal:  

I - as ruas ou estradas existentes ou projetadas, que compõem o sistema viário da cidade e do Município relacionadas com o 

loteamento pretendido e a serem respeitadas;  

II - o traçado básico do sistema viário principal;  

III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público;  

IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis;  

V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos compatíveis. (Lei Federal nº 6766/79)” 
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2.1. Sistema viário e de mobilidade 

O sistema de mobilidade urbana, conforme Plano Diretor de Transporte Urbano do DF - PDTU, 
deve ir além do objetivo de fluidez de veículos, devendo considerar o contexto circundante e os usos do 
solo adjacentes e, principalmente, os modais de transporte não poluentes, e acessibilidade às pessoas de 
todas as idades e habilidades físicas. A acessibilidade universal nas calçadas, logradouros e vias públicas 

deve ser garantida, obrigatoriamente. Ao se fazer o dimensionamento das vias, as opções e as facilidades 
para os pedestres e ciclistas devem ser tão ou mais atrativas do que as facilidades para o automóvel 
individual. As vias devem ser seguras e, sempre que possível, os modos não motorizados devem ter 
prioridade sobre os demais modos em pontos de conflito – interseções. 

O projeto de parcelamento deve seguir as seguintes diretrizes, tendo em vista à qualificação do 
espaço público, a sustentabilidade ambiental, a promoção do convívio social, da mobilidade e da 
acessibilidade urbana: 

 O sistema viário do parcelamento em questão deve integrar o tecido urbano, de forma a evitar 
que a segregação física contribua para uma segregação social. As áreas de diferente padrão 
construtivo e data de implantação devem estar interligados pelos espaços públicos fisicamente e 
visualmente; 

 Devem ser evitados, ao máximo, obstáculos físicos que impossibilitem ou dificultem a 
acessibilidade e a mobilidade; 

 O sistema viário, como cenário do espaço público por excelência, deve ter sua qualidade espacial 
e ambiental resguardadas, de forma a garantir o conforto, a mobilidade, a acessibilidade e 
alcançar sua valorização; 

 Os modos de transporte coletivo, bicicleta e a pé devem ser privilegiados com espaço físico 
dimensionado adequadamente e com preferência sobre o automóvel individual, visando a 
construção de um bairro mais sustentável, buscando a integração das vias, ciclovias e calçadas 
existentes em Santa Maria com as planejadas para o Setor Meireles; 

 Garantir o planejamento e a urbanização das vias públicas2 dos parques e dos demais espaços de 

uso público, a serem concebidos e executados, de acordo os princípios do desenho universal e de 

acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Atender ao que dispõe a 
legislação pertinente; 

 Constituir um sistema de circulação de pedestres com a previsão de rotas acessíveis3. 

Estão indicados na Figura 3 os locais principais de interligação das áreas urbanas projetadas com 
as existentes. Na articulação desses espaços deve ser prevista a integração dos modais de transporte 
motorizado e não motorizado. Ligações secundárias também deverão ser planejadas no projeto de 
parcelamento, de forma a garantir a adequada articulação do tecido urbano na região em que se insere. 

A hierarquia viária principal proposta (Figura 3) é composta de Via Marginal à BR 040, Via de 
Atividades e Via de Circulação, com as definições de acordo com a Nota Técnica nº 02/2015-
DAUrb/SUAT. 

 
2.2. Sistema de centralidades 

A centralidade urbana é formada pela concentração e a diversidade de atividades, associadas à 

atração e à irradiação de fluxos. As centralidades são espaços que reúnem atividades, que promovem o 
convívio social, constituindo lugares de referência urbana. Esses espaços gregários, por sua arquitetura e 
urbanismo, sua escala e diversidade de usos, caracterizam-se pelo elevado grau de urbanidade. 

A formação de novas centralidades é enfatizada no PDOT, que tem como um dos seus objetivos 
gerais a “promoção do desenvolvimento de novas centralidades no território do Distrito Federal” (PDOT, 
art. 8º, inciso XII). A consolidação de novas centralidades é proposta como forma de “reduzir a 
segregação sócio espacial e a estabelecer relações com os municípios limítrofes” (PDOT, art. 104, inciso 

II). As novas centralidades podem constituir em alternativa para uma melhor distribuição de atividades, 
serviços e de empregos no tecido urbano, diminuindo inclusive as necessidades de deslocamentos diários, 
os custos e o tempo despendidos com eles. 

Observa-se, também, que existe relação entre formação de centralidades com a implantação de 
atividades de porte regional, cujas atividades por sua própria natureza atraem fluxos e geram polaridade. 

                                                           
2 Entende-se por via pública todo o espaço de circulação: caixa de rolamento, calçada, meio-fio e demais elementos. 
3 Entende-se por rota acessível o trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado que conecta os elementos e espaços internos ou externos 

de um local, podendo ser utilizado por todas as pessoas, incluindo aquelas com mobilidade reduzida. 
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O PDOT (art. 52) apresenta uma lista indicativa de equipamentos regionais, dos quais se cita a seguir 

aqueles que podem ser associados às áreas de centralidade: 

 Educação: faculdades, escolas públicas e privadas, bibliotecas, conforme o porte; 

 Saúde: hospitais regionais e unidades de vigilância sanitária;  

 Transporte: estações de transferências; e 

 Cultura: teatros, centros culturais, casas de cultura, bibliotecas, museus e cinemas. 
 

Villaça (2001, p. 239) define o centro urbano como o ponto que otimiza os deslocamentos 

socialmente condicionados da comunidade como um todo, que são os deslocamentos da população como 
força de trabalho (mão-de-obra) e como consumidores de produtos e serviços. Com base nesse conceito, 
buscou-se identificar as áreas com vocação para a formação de um equivalente a centro urbano para a 
região. 

Considerando que a centralidade está associada diretamente a maior acessibilidade urbana e 
diversidade de usos, a localização das áreas de centralidade são propostas nas conexões entre vias de 

atividades e vias de circulação. 

A concepção urbanística adotada tem o objetivo de prover a região de espaços necessários ao 
pleno atendimento das demandas da sua futura população, tanto na criação de emprego e renda 
(mercado de trabalho), como na oferta de bens e serviços (necessidades de consumo). A intenção é 
possibilitar maior autonomia urbana e, consequentemente, reduzir os deslocamentos dos seus moradores 
para a área central de Brasília. 

No Setor Meireles é proposta área de centralidade na porção sudeste, na confluência da BR 040 e 
DF 290. 

Na elaboração dos projetos de urbanismo dos parcelamentos, as áreas de centralidades devem 
atender às seguintes diretrizes: 
 

 
Elementos 

 
Diretrizes 

Escala Urbana 

Criar diversidade urbanística, arquitetônica e paisagística, tipologia verticalizada, com 
edifícios mais elevados e arquitetura de destaque, visando diferenciar as áreas de 
centralidade do conjunto da área urbana. 
 
Tornar as centralidades referências urbanas, pontos de orientação no conjunto do espaço 
urbano com valor simbólico, proporcionando qualidade visual da paisagem urbana e assim 
evitar uma escala homogênea e monótona. 
 

Uso e Ocupação do Solo 

Admitir a diversidade de usos e sua concentração, com áreas para a implantação de 
comércio, serviços - de grande e médio porte - residencial misto, instituições públicas e 
privadas, e EPC. 
 
Possibilitar flexibilidade aos parâmetros de uso e ocupação no sentido de permitir a criação 
arquitetônica e urbanística para a localização de equipamentos públicos e privados (escolas 
de ensino superior, hospitais, clínicas e outros) que, por suas características, devam 
localizar-se em áreas centrais. 
 
Evitar tipologias que demandam grandes lotes - sem abertura para o espaço público - e 
amplos estacionamentos em solo, geralmente fechados, que dificultam a circulação de 
pedestres e diminuem a conexão das calçadas com os usos lindeiros e a vitalidade urbana. 
 
Privilegiar o espaço público como espaço de convivência atrativo ao encontro, por meio da 
implantação de Espaços Livres de Uso Público (ELUP) compatíveis com a área central. 
 
Prover a centralidade de espaços de lazer ativo e contemplativo e de interação social com 
funções de drenagem natural e conforto ambiental urbano. 
 

Circulação e Mobilidade 

Promover articulação viária local do centro com as vias de atividades e vias de circulação, 
devidamente dimensionadas para a demanda de mobilidade local. Por abrigar polos 
geradores de tráfego, o centro e subcentros devem estar bem integrados dentro da 
hierarquia viária do bairro. 
 
Garantir um fluxo contínuo de ônibus e automóveis, além de ciclovias e amplas calçadas 
para pedestres, todos com solução adequada de acessibilidade, conforme a legislação em 
vigor. 
 
Prever estacionamentos públicos arborizados e garagens privadas em subsolo ou em 



7 

 
Diretrizes Urbanísticas – Setor Meireles. 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH 
Governo do Distrito Federal - GDF 

pavimentos superiores, de modo a propiciar a livre circulação de pedestres nas áreas 
centrais. 
 
Criação de percursos sinalizados de Ciclovias - contínuos e seguros - integrando a 
centralidade com as vias de atividades, com as áreas habitacionais, as áreas verdes e as 
vias parque. 
 
Panejar rede de circulação para pedestres - rotas acessíveis - para circulação de pedestres, 
com passeios largos, nivelados, sombreados e seguros, interligando espaços qualificados. 
 

Densidade residencial e 
de ocupação 

Admitir maiores densidades residencial, associando estes espaços a maior urbanidade, com 
maior concentração de pessoas e atividades, que sustente um eficiente sistema de 
mobilidade urbana. 
 
Criar uma densidade de ocupação que destaque as centralidades do conjunto urbanístico, de 
modo a se obter áreas compactas no espaço urbano, com seus benefícios: proximidade, 
sociabilidade, segurança pública, mobilidade urbana, com redução dos custos de 
urbanização, paisagismo e infraestrutura. 
 

Aspectos da paisagem 

Valorizar a paisagem urbana gerando diversidade arquitetônica e de ocupação, de forma a 
criar referências visuais e espaciais, particularmente com relação às centralidades e vias de 
atividades. 
 
Garantir livres os visuais de paisagem natural e a linha do horizonte, onde a conformação do 
relevo permitir, com a criação de mirantes e belvederes. 
 
Preservar - por meio da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo – elementos da 
paisagem natural do sítio e de belezas cênicas: morros, vales, veredas, rios, córregos, 
cachoeiras, lagos e lagoas. 

 

 

2.3. Sistema de espaços verdes 

Os espaços verdes caracterizam-se pela predominância de espécies vegetais, sendo elementos de 
integração entre o meio natural e o meio urbano. Esses espaços visam, além da proteção de áreas 

ambientalmente sensíveis4, aliar a oferta de áreas para uso público, destinadas a atividades lúdicas, 
esportivas, culturais e de integração social, a promoção do conforto ambiental urbano, ou seja: regulação 

térmica, ventilação natural, iluminação natural e níveis de umidade adequados. 

No Setor Meireles deve-se promover a proteção e recuperação de área às margens do Ribeirão 
Santa Maria, criando faixa de contenção e preservação da APP do córrego. Hoje a área apresenta-se 
parcialmente degradada, necessitando de ações de recuperação ambiental e usos compatíveis com sua 

sensibilidade ambiental. 

Além dessa área, deverão ser criadas áreas verdes e permeáveis, praças e jardins, entremeadas 
aos parcelamentos.  

Os espaços que compõem este sistema estruturante dividem-se em duas categorias, com 
características e objetivos diferenciados: 

E
s
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o
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OBJETIVO TIPOS DE ESPAÇOS 

Conservação e/ou 
preservação da natureza e 

recursos ambientais. 

Unidades de Conservação5
 (Unidades de Proteção Integral ou Unidades de Uso 

Sustentável, conforme o disposto no Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza – SNUC, Lei Federal n° 9.985/2000) de âmbito federal ou 
distrital (Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza – SDUC, Lei 
Distrital n° 827/2010); 
Áreas de Preservação Permanente - APP; 

Áreas de Proteção de Mananciais6 - APM;6  
Outras áreas instituídas por normas específicas.  

                                                           
4 São consideradas áreas de sensibilidade ambiental ao parcelamento do solo nessa região as bordas de chapada, encostas íngremes, 

áreas com solos hidromórficos, mananciais destinados ao abastecimento público (APM), e áreas de risco à erosão, conforme 

levantamentos preliminares elaborados no âmbito destas diretrizes com base nos mapas do ZEE/DF e SITURB. 
5 Unidade de conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 
6 As Áreas de Proteção de Mananciais (APM) pertencem à categoria dos espaços especialmente protegidos, afetadas à proteção e ao 

manejo adequado das áreas de captação de água do Distrito Federal. 
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Propiciar áreas de lazer e 
recreação para a população 

associado à presença de 
vegetação, nativa ou não. 

Áreas Verdes: são espaços “com predomínio de vegetação, preferencialmente 
nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento 
Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, 
destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental 
urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, 

proteção d bens e manifestações culturais” 7. É elemento urbanístico vital que alia 
função recreativa a promoção do equilíbrio do meio ambiente urbano, de forma a 
contribuir com qualidade de vida da população. “O que caracteriza as áreas verdes 
é a existência de vegetação contínua, amplamente livre de edificações, ainda que 
recortada de caminhos, vielas, brinquedos infantis e outros meios de passeios e 

divertimentos leves...” 8, admitindo-se certos tipos de construção, mas em 

proporção reduzida. A vegetação nessas áreas é, portanto, destinada, em regra, à 
recreação e ao lazer, configurando em elemento essencial ao conceito.  
Parques Urbanos: espaços delimitados que conjugam funções vivenciais à 
qualidade do ambiente urbano. A constituição de um sistema de parques urbanos 
deve estar associada à manutenção de áreas de vegetação natural ou não. Os 
parques urbanos buscam criar um atrativo paisagístico para a cidade, qualificando-
a ambientalmente, e provendo os parcelamentos de áreas adequadas para a 
prática de esporte, cultura, recreação e lazer contemplativo. Isto proporcionará 
uma maior qualidade de vida para os seus usuários. Os parques urbanos podem 
ser classificados em dois grupos: parque de âmbito local, de uso dos moradores do 
setor ou bairro; e parque de âmbito regional, de uso dos moradores da cidade, 
independente de sua proximidade.  

O espaço público está em constante transformação para atender às necessidades e aspirações 
de uma sociedade dinâmica sem, contudo, comprometer a questão histórica e os aspectos ambientais de 
sustentabilidade urbana. Da mesma forma a morfologia e tipologia devem considerar os aspectos 
socioculturais da população e como esta se apropria dos espaços. 

No caso da criação de parques urbanos, esses podem incluir em sua poligonal porção de espaços 
ambientalmente protegidos (APP) ou mesmo áreas com remanescentes de flora ou fauna nativas, que 

devem ser destinadas à conservação ou preservação9. 
 
 

 
Figura 2 – Mapa de nascentes, corpos d’água e APP. (Fonte: Siturb) 

 
 
 

 
 

                                                           
7 Definição da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, art. 1º, inciso XX. 
8 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo, Ed. Maleiros, 2ª edição, 1995. p. 247. 
9 Nas áreas destinadas a Parques Urbanos, ao se proceder o método do planejamento ambiental (que envolve levantamentos das 

características do espaço geográfico), são definidas inicialmente duas grandes zonas: 

 Zona intangível- destinada a conservação e preservação, tais como: Áreas de Preservação Permanente (APP), Áreas de Proteção de 

Mananciais (APM), Áreas com solos hidromórficos, áreas com remanescentes de flora ou fauna nativas conservadas ou 

preservadas; 

 Zona de uso intensivo - áreas já antropizadas, destinada ao uso público, equipadas para atividades tais como: recreação, cultura, 

esporte, lazer ativo e contemplativo ao ar livre. 
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3. PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Os parâmetros de uso e ocupação tratados consideram as disposições do PDOT, que delega às 
diretrizes urbanísticas definir: 
 

 Variação de densidade demográfica para cada porção territorial, quando couber (art. 39); 

 Valores dos coeficientes de aproveitamento máximo, podendo este ficar abaixo do limite máximo 
para a zona em que se insere (art. 42); e 

 Demais índices urbanísticos (além do percentual mínimo de 15% da gleba de área para 
equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de uso público; e tamanho mínimo e 
máximo de lotes, já estabelecidos no art. 43). 

 
3.1. Uso do solo 

Os usos e atividades admitidos na área estão discriminados na Tabela I e Figura 3. A 
nomenclatura utilizada está baseada no PDOT (art. 44) e Decreto n.º 19.071, de 6 de março de 1998, 

que aprova a Classificação de Usos e Atividades para o Distrito Federal: 

 

 
Figura 3 – Zoneamento de Usos e Sistema Viário.  

 

Área A 

A área apresenta vocação para centralidade urbana, devido sua localização de fácil acesso e 
proximidades de áreas urbanas do Entorno do DF. Deve, portanto, ser destinada a atividades que 
promovam a atratividade de pessoas e o encontro social. 

Estas atividades são, em geral, relacionadas aos usos comerciais (lojas, centros comerciais, 
restaurantes, lanchonetes) e institucionais ou comunitários (especialmente atividades relacionadas a 
cultura, como centros culturais, casas de cultura, cinemas, teatros, museus, bibliotecas). 

O uso misto (comercial e/ou institucional associado ao uso residencial) é desejável, uma vez que 

promove a vitalidade da área em diversas horas do dia. Nesta área, o uso residencial deve ser permitido 
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apenas nos pavimentos superiores da edificação, garantindo comércio e atividades institucionais no 

pavimento térreo, em contato com o espaço público aberto. 

No projeto urbanístico, as áreas destinadas a empreendimentos de grande porte devem ser 
projetadas de modo que tenham interação com seu entorno, com atividades que promovam a 
atratividade de pessoas, tendo em vista a vocação desta área para centralidade urbana. 

 

ÁREA USOS/ ATIVIDADES ADMITIDOS DIRETRIZES 

A 

- Comércio de bens e prestação de 
serviços de grande, médio e pequeno 
porte. 
 
- Institucional ou Comunitário  
 
-Misto (Comércio/serviços/institucional 
no pavimento térreo e habitação 
pavimentos superiores). 
 
- residencial (habitação multifamiliar) 
 
- industrial de baixa incomodidade. 
 

 
Esta área possui uma percepção visual de amplitude e é um 

entroncamento importante entre o DF e o Entorno (municípios de 
Goiás), estes aspectos deverão ser considerados no projeto para a 
área.  

Área de atratividade para o entorno sul do DF. 
Compõe o perímetro proposto de intervenção para a Área de 

Dinamização (art. 108 do PDOT) 
São indicados para área usos menos intensivos no consumo de 

água. 

 

Área B 

Localizada ao longo da faixa leste e sul do Setor, em articulação com importantes eixos 
rodoviários do Distrito Federal - BR-040 e a DF-290 -, caracteriza-se pela grande acessibilidade Essas 
áreas, por sua proximidade a eixo de transporte coletivo e do Polo JK. A zona deve ser destinada, 
preferencialmente, a atividades econômicas de grande e médio porte.  

A previsão de implantação de atividades econômicas contribui para reforçar a vocação da região e 
estimular o desenvolvimento econômico da região com atividades de comércio de bens e serviços, 

institucional, como também atividade âncora de plataforma logística, e indústrias.  

A implantação dessas atividades nesta área é compatível com as diretrizes do PDOT para o 
desenvolvimento econômico de “promover a instalação de empreendimentos de grande porte nos eixos 
de articulação e de integração com os municípios limítrofes do Distrito Federal”. (art. 33, inciso VII), bem 
como de geração de empregos próximos às áreas de moradia. 

Também atende às estratégias de dinamização e implantação de áreas econômicas, conforme 
prevista no PDOT para a área. 

O uso misto (comercial e/ou institucional associado ao uso residencial) é tolerável e algumas 
áreas e condições que não gere prejuízo ao desenvolvimento de atividades econômicas. 
 

ÁREA USOS/ ATIVIDADES ADMITIDOS DIRETRIZES 

B 

- Industrial; 
 
- Comércio de bens e prestação de 
serviços de pequeno, médio e grande 
porte; 
 
- Institucional ou Comunitário 
 
-Misto (Comércio/serviços/institucional 
no pavimento térreo e habitação 
pavimento superior) - tolerável. 
 

Compõe o perímetro proposto de intervenção para a Área de 
Dinamização (art. 108 do PDOT) 

Atividades industriais recomendadas na Zona de Incentivo a 
empreendimentos de grande porte: as de fraca ação poluidora, 

sem emissão de efluentes gasosos, baixo consumo de água e com 
escala de produção compatível com a capacidade de esgotamento 
sanitário do setor.  

Os lotes nessa zona destinados a atividades econômicas, em 
especial industrias e comércio e prestação de serviços de médio e 
grande porte deverão ter dimensão entre 5.000 e 10.000 m², 
criando módulos que poderão ser objeto de remembramento. 

 
Área C 

Corresponde à porção do Setor a ser destinada, preferencialmente, ao uso residencial. Essa 
destinação atende às macrodiretrizes do PDOT, particularmente, com relação à Estratégia de Oferta de 
Áreas Habitacionais, que inclui o Setor Meireles, e tem como uma de suas premissas a “mescla de 
tipologias residenciais, com ênfase na habitação coletiva e no uso misto”. 
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São admitidos usos que são compatíveis com a escala residencial (como equipamentos públicos, 

comércio de bens e serviços de baixo nível de incomodidade, etc.). São admitidos também o uso misto 
(atividades comerciais no térreo e habitação nos pavimentos superiores), estes deverão ser projetados, 
prioritariamente, ao longo da via de atividades. 
 

ÁREA USOS/ ATIVIDADES ADMITIDOS DIRETRIZES 

C  

-Residencial Multifamiliar e Unifamiliar 
 
-Comércio de bens e prestação de 
serviços 
 
- Industrial de baixa incomodidade 
 
- Institucional ou Comunitário  

 
 
As atividades e usos projetados para essa área deverão ser 

relacionados ao uso habitacional e de baixo nível de 

incomodidade.  
 
São indicados para área usos menos intensivos no consumo 

de água. 

 

 

3.2. Ocupação do Solo 
 
3.2.1. Unidades imobiliárias 

Na Tabela I são apresentados os parâmetros de ocupação do solo, que englobam: uso/atividade, 
coeficiente de aproveitamento básico, coeficiente de aproveitamento máximo e número de pavimentos 
admitidos. 

O coeficiente de aproveitamento corresponde à relação entre a área edificável e a área do 

terreno. 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 do lote, sendo previsto que a diferença entre o coeficiente máximo e básico pode ser outorgada 
onerosamente (PDOT, art. 40) 

De acordo com o §5º 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 e urbano do Distrito Federal, podendo ficar abaixo do limite 

máximo para a zona em que se insere. Nas Zonas Urbana de Expansão e Qualificação têm coeficiente de 
aproveitamento máximo de 6. 

No entanto, para as áreas que integram a Estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais o PDOT 
definiu coeficientes específicos. Conforme o Anexo II, Tabela 2D do PDOT, o coeficiente de 
aproveitamento máximo para as áreas correspondentes ao Setor Meireles é de 4. Seguindo este 
parâmetro, nessas diretrizes foram definidos coeficientes máximos entre 1 e 4 para os diferentes usos 

admitidos. O projeto urbanístico do parcelamento deverá estabelecer os coeficientes básico e mínimo 
para os diferentes usos dentro do intervalo estabelecido na Tabela II 

A altura máxima admitida para as edificações é a medida vertical máxima permitida para uma 
edificação, contada a partir do ponto definido como cota de soleira. 

A cota de soleira é a cota ou nível altimétrico do lote ou projeção que determina o pavimento 
térreo, medida no perfil natural do terreno, de acordo com as curvas de nível do SICAD em escala 
1:2000, 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 os aspectos 
físicos do terreno: 

I – ponto médio da edificação: cota altimétrica correspondente ao ponto médio da projeção da área da 
edificação no lote ou projeção;  
II – cota altimétrica média do lote: resultante do somatório das cotas altimétricas dos vértices do lote ou 
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 projeção; 

III – ponto médio da testada frontal: corresponde à cota altimétrica medida no meio da testada frontal 
do lote ou projeção;  
IV – ponto mais alto do terreno: corresponde a mais alta cota altimétrica do lote ou projeção. 

Relativamente ao tamanho mínimo e máximo de lote, o PDOT estabelece para os novos 
parcelamentos do solo: 

Art. 43. Para novos parcelamentos urbanos, fica estabelecido: 
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[...] 
II – área mínima de lote igual a 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente 
mínima de 5m (cinco metros) na macrozona urbana, à exceção das ZEIS e da Zona de 
Contenção Urbana; (Inciso com a redação da Lei Complementar nº 854, de 2012.) 
[...] 
V – área máxima do lote igual a 10.000m2 (dez mil metros quadrados) para habitação 
unifamiliar e a 60.000m2 (sessenta mil metros quadrados) para habitação coletiva ou 
condomínio urbanístico, exceto nas áreas integrantes da Estratégia de Regularização 
Fundiária. (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 854, de 2012.) 

 
A taxa de permeabilidade corresponde ao mínimo percentual da área que não pode ser 

edificado ou pavimentado, permitindo a absorção das águas pluviais diretamente pelo solo e a recarga 
dos aquíferos subterrâneos. No Setor Meireles fica estabelecida a taxa de permeabilidade de 20% a ser 

aplicada ao parcelamento como um todo. Esse parâmetro tem como base referencial da ADASA para a 
região. 

Na área interna às unidades imobiliárias, que compõem o parcelamento, deverá ser atendida a 
taxa de permeabilidade mínima e o valor estipulado poderá variar de acordo com Diretrizes Urbanísticas 
Específicas – DIUPE. 

 

TABELA I. Parâmetros de Ocupação do Solo das Unidades Imobiliárias 

ÁREAS  

PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS 

Uso/Atividade 
Coeficiente 

básico 
Coeficiente 

máximo 
Altura 

máxima 
(m) 

Taxa de 
permeabilidade 

A 

Comércio de Bens e Prestação de 
Serviços  

1 4 24 - 

Institucional e Comunitário 

Industrial de baixa incomodidade 

Residencial Misto 

Residencial – Habitação 
multifamiliar  

1 4 24 20% 

B 

Industrial  
1 2 24 20% 

Comércio de Bens e Prestação de 
Serviços – de pequeno, médio e 
grande porte   

1 4 24 10% 

Institucional e Comunitário 
1 4 24 10% 

Residencial Misto – tolerável 
1 2 9 -- 

C 

Residencial – habitação 
multifamiliar 

1 4 24 20% 

Residencial – habitação unifamiliar 

1 2 9 -- 

Comércio de Bens e Prestação de 
Serviços  

1 4 24 10% 

Institucional e Comunitário 
1 4 24 10% 

Industrial de baixa incomodidade 
1 2 24 10% 

(*) Para os lotes a serem implantados às margens da via de atividades são admitidos os usos e atividades definidos 
para a área “C”.  
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Os projetos urbanísticos devem 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 tratamento adequado a aspectos como iluminação, ventilação, insolação e percepção visual e 
acústica. Nessa perspectiva, deverão definir parâmetros complementares de ocupação do solo, tais 
como: taxa de ocupação máxima e afastamentos mínimos laterais, frontais e de fundos dos lotes, quando 

couber. Em função desses parâmetros complementares adotados nos projetos, o coeficiente de 
aproveitamento máximo admitido nestas diretrizes pode não ser alcançado. 

A taxa de ocupação é o percentual que determina a superfície do lote ocupada pela projeção 
horizontal da edificação ao nível do solo. O afastamento é a distância exigida para a localização da 
edificação dentro do lote, em relação à sua frente, às divisas laterais e/ou de fundo, medida 
perpendicularmente. O projeto urbanístico deve prever taxa de ocupação que garanta, no mínimo, área 
para recuos, afastamentos, estacionamento, bem como para cobertura vegetal e demais espaços livres, 

quando for o caso, dentro do lote. 

É permitida a construção de subsolo nos lotes dos parcelamentos da região desde que o Estudo 
Ambiental não apresente objeção e que esteja previsto nos Planos, Diretrizes, Projetos e Normas 
Urbanísticas vigentes. 

Considera–se subsolo qualquer pavimento da edificação situado abaixo da cota de soleira, inferior 
ao pavimento térreo, que apresenta 60% (sessenta por cento) ou mais de seu volume enterrado em 

relação ao perfil natural do terreno. O subsolo aflorado é o pavimento da edificação, aflorado do solo e 
situado abaixo da cota de soleira, imediatamente inferior ao pavimento térreo, que apresenta menos de 
60% (sessenta por cento) de seu volume enterrado em relação ao perfil natural do terreno. 

Os projetos urbanísticos devem definir quanto à utilização do subsolo nas unidades imobiliárias 
especificando as situações nas quais o subsolo: não é permitido; é permitido, respeitados todos os 
parâmetros definidos para o lote; e é permitido, respeitados todos os parâmetros definidos para o lote, 
exceto os afastamentos mínimos obrigatórios e a taxa de ocupação. 

O desdobro e o remembramento de unidades imobiliárias constituídas nos novos 
parcelamentos serão admitidos nos termos de legislação específica do Distrito Federal que dispuser sobre 
o parcelamento do solo urbano. 

 
3.2.2. População e Densidade Demográfica 

De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, a densidade demográfica 
pode variar dentro de uma mesma porção territorial de acordo com as diretrizes urbanísticas 

estabelecidas pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, desde que 
preservado, como média, o valor de referência estipulado pelo Plano Diretor e que sejam observadas as 
condicionantes ambientais (Parágrafo único do art. 39). 

 
Figura 4 – Densidade populacional por hectare. (Fonte: PDOT/SITURB) 



14 

 
Diretrizes Urbanísticas – Setor Meireles. 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH 
Governo do Distrito Federal - GDF 

Conforme estabelecido pelo PDOT, o Setor Meireles enquadra-se na categoria de média 

densidade populacional, devendo, portanto, ser adotada a densidade entre 50 e 150 habitantes por 
hectare (ha). (Figura 4) 

A área total do Setor Meireles é de aproximadamente 664,17 ha, sendo a população máxima 
total prevista de 99.625 habitantes. Desse total é necessário subtrair o limite populacional aprovado para 

o parcelamento urbano denominado “Residencial Porto Pilar”, de área aproximada de 80,57ha, que são 
de 12.160 habitantes, que já se encontra parcialmente implantado. 

Com o intuito de promover o desenvolvimento do potencial urbano do Setor Meireles, conforme 
estabelecido pelo PDOT/2009, a densidade demográfica poderá variar nessa porção territorial na forma 
estabelecida na Tabela II a seguir e no mapa da Figura 5. 

TABELA II – Variação de densidade demográfica para o Setor Meireles 

PORÇÃO 
TERRITORIAL 

SETOR MEIRELES 

ÁREA 
(ha) 

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 
Habitantes/ha 

POPULAÇÃO 
MÁXIMA 

ADIMITIDA 

UNIDADES 
HABITACIONAIS 

MÁXIMA 
(população/3,3 

hab por domicílio – 
Censo de 2010) 

ÁREA A 43,958 100 4.396 1.332 

ÁREA B 281,44 49,5 13.931 4.222 

ÁREA C 
(incluindo parcelamento 

existente) 
258,304 240 81.306 24.638 

SETOR MEIRELES 
Total 

664,173  150   99.633   30.192  

 

Ressalta-se que esse cálculo de população e de unidades habitacionais considera apenas a 
densidade prevista no PDOT, podendo este valor ser alterado devido à capacidade de suporte do 
território, no que se refere ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas 

pluviais e sobrecarga do sistema viário, como também outros aspectos urbanísticos ou ambientais que 
vierem a ser identificados. 

Em especial, há que se observar na região a possibilidade de atendimento dos sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário da CAESB, limitada no caso desse último pela 
capacidade de diluição de efluentes dos corpos d’água receptores do esgoto tratado.  

Com o objetivo de subsidiar a definição de critérios e orientação para o parcelamento do solo na 
região, bem como a revisão do documento técnico denominado “Cenário Populacional – RA XIII Santa 

Maria”, elaborado em 2008, pela extinta SUPLAN/SEDUMA, foi realizada consulta à CAESB, acerca das 
condições e capacidade de atendimento com serviços de coleta e tratamento de esgotos na porção sul da 
Região Administrativa de Santa Maria, em especial o Setor Habitacional Meireles. 

Em resposta, aquela concessionária de serviços públicos apresenta o seguinte posicionamento: 

“1. A poligonal de estudo é atendida com sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, porém somente no empreendimento denominado Setor Total Ville. 
Nas demais áreas não há projetos de ampliação em desenvolvimento para atendimento do 
Setor. 

2. Verifica-se que consta interferência da poligonal com a linha de recalque de esgoto 
bruto LRE.PJK.001 (PVC- 400mm). 

3. A implantação do referido parcelamento implicará em novas redes, adutoras, elevatória 
e interceptor, para os Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, bem 
como adequação dos sistemas existentes frente à nova demanda e vazões geradas pelo 
empreendimento. 

4. O atendimento com Sistema de Abastecimento de Água é tecnicamente viável, porém 
está condicionado a implantação de adutoras e ao início de operação do Sistema Corumbá, 
cuja previsão é 2018. 

5. O atendimento com Sistema de Esgotamento Sanitário é tecnicamente viável, porém 
está condicionado a implantação de interceptores e/ou emissários e das adequações na 
ETE Santa Maria, já previstas pela CAESB. 
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6. As melhorias e ampliações já em curso dizem respeito à população de 40.040 hab, 
prevista no PDAE/DF-2010 para o ano de 2040. Ocupações adicionais necessitarão de nova 
análise de viabilidade por parte da CAESB. 

7. Caso empreendimentos no setor venham a ser implantados imediatamente, o 
empreendedor deverá optar  por soluções independentes de sistemas de abastecimento de 
água e de coleta e tratamento de esgoto sanitário, tendo em vista uma futura absorção, 
por parte da Caesb, dos sistemas implantados, Neste caso, o empreendedor deverá 
elaborar um estudo de concepção para o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e 
Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) anterior ao desenvolvimento dos projetos básico 
e executivo, que deverão figurar como parte integrante de estudos, exigidos para o 
licenciamento do empreendimento. Deverão, ainda, ser previstas e disponibilizadas áreas 
para todas as unidades necessárias ao perfeito funcionamento dos sistemas. 

8. Os estudos e projetos alternativos para SAA e SES da área em questão, deverão ser 
elaborados seguindo normas, critérios e especificações a serem fornecidas pela Caesb.” 

A CAESB manifesta-se acerca da viabilidade técnica de atendimento de ocupação do Setor 
Meireles com sistemas de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, mas condicionada a 
melhorias e ampliação dos sistemas que virão a ser implementadas pela CAESB com planejamento para 

uma população de 40.040 hab até 2040, ou, no caso de implantação imediata de novos parcelamentos, a 
soluções independentes a serem devidamente submetidas pelos empreendedores à aprovação prévia da 
CAESB.  

Diante dessas informações, e considerando que o limite de população para o Setor Meireles 
refere-se ao atendimento por sistemas de esgotamento sanitário e de abastecimento de água da CAESB, 
sendo, contudo, admitida a possibilidade de soluções individualizadas sem limite populacional 
previamente estabelecido, a serem apresentadas e implementadas pelos empreendedores, não há mais 

utilidade na elaboração de documento de cenário populacional para a região. Recomenda-se, todavia, 
que a implantação dos parcelamentos urbanos no Setor Meireles seja condicionada a 
possibilidade de atendimento da respectiva população pelos sistemas de abastecimento de 
água e de coleta e tratamento de esgotos da CAESB ou por soluções devidamente aprovadas 
por essa concessionária. Nesse sentido, deverão ser realizadas consultas específicas para cada 
parcelamento, e conforme manifestação da CAESB poderá ser orientada que sua implantação ocorra em 

etapas ou mesmo seja adiada.  

 
Figura 5 – Densidade populacional por hectare. (Fonte: PDOT/SITURB) 
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3.2.3. Áreas de destinação Pública 

As áreas públicas do parcelamento correspondem às 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). 

Os parâmetros urbanísticos das áreas de destinação pública devem atender ao que se segue, no 
mínimo: 

Equipamentos % mínimo da área da gleba 

Espaço Livre de Uso Público (ELUP)  

15 Equipamentos Comunitários (EPC)  

Equipamentos Urbanos (EPU)  

Circulação  Sem percentual definido  

 
O percentual mínimo de áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários, bem como de espaços livres de uso público, deverá ser no mínimo 15% (quinze por cento) 
da área total, conforme estabelecido pelo inciso I do Art. 43 do PDOT. 

No PDOT não foram definidos percentuais mínimos de área do parcelamento para a implantação 
de sistema de circulação, o que deve ser estabelecido no projeto urbanístico. 

Consideram-se Equipamentos Urbanos – EPU (também conhecidos como serviços públicos), os 
equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas 
pluviais, rede telefônica e gás canalizado. 

Consideram-se Equipamentos Comunitários - EPC, os equipamentos públicos de lazer, cultura, 
educação, saúde, segurança e similares. 

Consideram-se Espaços Livres de Uso Público – ELUP: praças, jardins públicos, áreas de lazer e 
de recreação. Onde deve - se garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de áreas permeáveis. 

Deverão ser destinadas áreas, nos novos parcelamentos, para EPU de saneamento 
(abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem) e de energia elétrica. O dimensionamento e 

a localização precisos desses equipamentos devem ser confirmados em consulta às Concessionárias de 
Serviços Públicos correspondentes. 

As áreas destinadas a EPC devem ser situadas preferencialmente em local de franco acesso, 
articuladas aos eixos mais integrados no conjunto do sistema viário, levando em consideração princípios 
de mobilidade e acessibilidade de todos. 

Os lotes indicados no projeto de urbanismo para EPC terão sua destinação específica para 
educação, saúde, cultura, lazer, esportes, segurança, assistência social e administração pública, efetivada 
na medida da demanda dos órgãos públicos. 

Para o cálculo das áreas públicas devem ser considerados os seguintes critérios: 

 o cálculo do percentual mínimo destinado ao uso público deve ser previsto dentro da área 
passível de parcelamento da gleba: área total da gleba, excluídas as Áreas de Preservação 
Permanente – APP e as faixas de domínio de rodovias, redes de infraestrutura, dentre outros; 

 no percentual previsto para as áreas de lazer, recreação e áreas verdes,, não serão computadas 

as nesgas de terra onde não se possa inscrever um círculo com raio mínimo de 10 (dez metros). 

O desenho urbano deve considerar e promover o papel das áreas públicas na valorização da 
paisagem urbana e propiciar o seu uso pela comunidade. Nessa perspectiva, os ELUP devem permear o 
tecido urbano, tendo em vista a qualificação da paisagem e o conforto ambiental (diminuindo efeitos da 
insolação, favorecendo a ventilação, minimizando a propagação de ruídos e contribuindo para a melhor 

qualidade do ar).  

Deve-se considerar o papel das ELUP na conformação do Sistema de Espaços Verdes, 
especialmente na formação de um “cinturão verde”, com uso público, de amortecimento entre as áreas 
de uso urbano e as áreas sensíveis e protegidas ambientalmente. 

Os espaços livres de uso público devem permear o tecido urbano, tendo em vista a qualificação 
da paisagem, a diversidade do desenho urbano e o conforto ambiental (como a diminuição da sensação 
de aridez). 
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O dimensionamento dos espaços livres de uso público deve levar em consideração as atividades 

previstas, evitando-se dimensões exageradas, para que tais espaços não se tornem ociosos. 

Deve-se buscar, no planejamento e na implantação das áreas públicas (sistema viário e de 
circulação e equipamentos públicos), padronização de seus elementos, como mobiliário urbano, 
revestimentos em calçadas, iluminação, e outros, com a finalidade de garantir qualificação desses 

espaços e a continuidade de tratamento das áreas públicas nos diversos parcelamentos. 
 

3.2.4. Tratamento de divisas 

Os acessos para pedestres às unidades imobiliárias lindeiras a espaços abertos – como ruas, 
praças e outros espaços livres de uso público – devem ser dispostas nas divisas voltadas para esses 
espaços, tendo em vista sua animação e a maior segurança dos usuários. 

Nas divisas de unidades imobiliárias (lotes) voltadas para vias e outros logradouros públicos, 
deve ser garantida a permeabilidade visual mínima de 70% (setenta por cento), de forma a promover a 
integração, a visibilidade, a qualidade estética e a segurança do espaço público. O cercamento murado 
(sem permeabilidade visual) será admitido apenas nas divisas entre lotes, devendo respeitar altura 

máxima de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros). 

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

coletoras) e praças e outros espaços livres de uso público devem ser evitadas fachadas cegas, de forma a 
garantir a integração, a visibilidade, a qualidade estética do parcelamento e a segurança dos usuários. 

A configuração formal do parcelamento deve conter uma disposição racional de lotes e quadras 
de modo a evitar a configuração 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. 

 
4. RECOMENDAÇÕES RELATIVAS AO SANEAMENTO AMBIENTAL E ENERGIA ELÉTRICA 

As concessionárias de serviços públicos devem ser consultadas quanto à: 

 existência de interferências com redes e serviços existentes e/ou projetados para a área do 
projeto; 

 capacidade de atendimento à demanda prevista pelo projeto; 

 necessidade de áreas para uso da respectiva concessionária, se for o caso. 

Serão consultadas as seguintes concessionárias: Companhia Urbanizadora da Nova Capital – 
NOVACAP (sistema viário e drenagem pluvial); Companhia Energética de Brasília – CEB (abastecimento 

de energia elétrica); Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB (abastecimento 
de água e esgotamento sanitário) e de Serviço de Limpeza Urbana – SLU (resíduos sólidos). 

São indicados, a seguir, princípios básicos relativos ao saneamento ambiental: 
 
4.1. Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

O parcelamento fica condicionado à viabilidade de abastecimento de água por sistema autorizado 

pela ADASA ou operado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. 

A solução de esgotamento sanitário deverá ser definida igualmente pela CAESB, e autorizado pela 
ADASA, que avaliará as condições específicas de atendimento a população de projeto, considerando os 
limites dos corpos d’água receptores e a proteção das bacias de captação de água para abastecimento. 

Tendo em vista a capacidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário da CAESB, recomenda-se que a implantação de parcelamento do solo 
no Setor seja precedida de consulta e estudos que observe sequência de implantação 

compatível com a ampliação dos sistemas. 
 
4.2. Drenagem Pluvial 

O manejo das águas pluviais para a área compreende a captação, a coleta, o transporte, a 
reserva ou contenção para amortecimento de vazões de cheias, 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 da 

Resolução da ADASA nº 009, de 08 de abril de 2011, sendo ressaltadas as seguintes diretrizes: 
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 garantir a absorção, retenção e escoamento de águas pluviais a partir das características do solo, 

da capacidade de suporte dos córregos limítrofes e da capacidade de suporte da bacia 
hidrográfica; 

 planejar as redes de drenagem de águas pluviais considerando a declividade natural do terreno, a 
proteção e recuperação dos fundos de vale e dos corpos d’água, proporcionando menor impacto 

ao meio ambiente; 

 observar a obrigatoriedade de previsão de áreas para execução das estruturas de infiltração, 
detenção ou retenção das águas pluviais no parcelamento; 

 dar prioridade ao uso de pavimentos permeáveis e outras medidas de controle visando à redução 
dos impactos ambientais da urbanização; 

 propor medidas que visem à eliminação de eventuais lançamentos clandestinos de efluentes 
líquidos e resíduos sólidos de qualquer natureza nos sistemas de drenagem pluvial; 

 prever medidas que, em médio prazo, inibam que o acréscimo de escoamento superficial gerado 
no interior dos lotes seja encaminhado para o sistema público de drenagem urbana; 

 a vazão máxima de saída de um loteamento deve ser mantida igual ou inferior àquela na situação 
natural em todos os desenvolvimentos urbanos como novas edificações ou parcelamentos. Para 
isto deve-se apresentar estudo que comprove a situação; e  

 recomenda-se que o volume de detenção ou a medida compensatória necessária à manutenção 

da vazão máxima citada no item anterior sejam fornecidos pelo empreendedor. 
 
4.3. Tratamento dos Resíduos Sólidos 

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 nº 12.305, de 2 de agosto de 
2010), pelo Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito Federal (Lei Distrital nº 2.232 de 3 de dezembro 

de 2003)  e legislação pertinente. 
 
4.4. Distribuição de Energia Elétrica 

Desenvolver projeto de iluminação, junto à CEB, que valorize os espaços, o elemento vegetal, o 
elemento focal: esculturas, fontes e outros, e que propicie conforto e segurança aos usuários. 

Devem ser respeitadas as normas e regulamentações vigentes quanto à distribuição de energia 
elétrica. Dentre elas destaca-se a Resolução Normativa nº 414/2010 – ANEEL, que disciplina as obras de 

infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica. 

Os projetos de infraestrutura básica de fornecimento de energia e os projetos de instalações 
internas deverão ser previamente apresentados à distribuidora, e deverão ser aprovados para a conexão 
ao sistema de distribuição. Estudo avaliará a capacidade de atendimento da rede existente e poderá 
indicar a necessidade de melhorias e expansão do sistema de distribuição, cuja responsabilidade pela 
implantação também está definida na REN nº 414/2010- ANEEL. 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

As diretrizes apresentadas ao longo deste documento pautam nos princípios do desenvolvimento 

urbano sustentável 10, o qual harmoniza e equilibra as diretrizes urbanísticas e ambientais, gera emprego 

e renda, promove a inclusão social, a segurança pública, a acessibilidade e mobilidade urbana. 

Informamos que: 

 Os casos omissos deverão ser analisados pela Secretaria de Estado de Gestão do Território e 

Habitação do Distrito Federal - SEGETH. 

 Os projetos urbanísticos deverão ser submetidos à aprovação da COURB/SEGETH e à apreciação 
do CONPLAN (Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal). 

 

                                                           
10

 “Aquele que responde às necessidades do presente, de forma igualitária, mas sem comprometer as possibilidades de sobrevivência e 

prosperidade das gerações futuras” (Relatório Brundtland). É o comprometimento com a renovação dos recursos naturais e a não 

degradação do meio ambiente. Afinal, de que adianta melhorar os padrões de vida se em pouco tempo talvez não exista mais condições 

dela se manter no planeta. Esse comprometimento se faz a partir do nível mais alto de decisão, com a participação dos cidadãos, que 

devem ser alertados, conscientizados, educados e devem tomar parte no processo. 
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APÊNDICE A – FUNDAMENTOS  
 

DIRETRIZES URBANÍSTICAS DO SETOR HABITACIONAL MEIRELES 

Este Apêndice A, das Diretrizes Urbanísticas do Setor Meireles, reúne as informações levantadas 
que serviram de subsídio para a elaboração das diretrizes apresentadas neste documento. 

 

 
1. MACRODIRETRIZES DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL – PDOT 

São apresentadas, a seguir, as macrodiretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial do Distrito Federal – PDOT, Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, e sua 
atualização por meio da Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, que englobam a área do 

Setor Meireles, Região Administrativa de Santa Maria. 

 
1.1. Macrozoneamento - PDOT 

De acordo com o macrozoneamento estabelecido pelo PDOT, a área em tela está inserida em 
Macrozona Urbana, em sua maior parte na Zona de Expansão e Qualificação, e uma pequena porção em 
Zona Urbana Consolidada. (Figura 1A). 

 
Figura 1A - Zoneamento estabelecido pelo PDOT 2012. (Fonte: Siturb) 

 

De acordo com o art. 74 do PDOT, a Zona de Expansão e Qualificação é composta por áreas 
propensas à ocupação urbana, predominantemente habitacional, e que possuem relação direta com áreas 

já implantadas, com densidades demográficas >50 e <150 hab/ha,  

De acordo com o art. 75 do PDOT: 

”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 – (REVOGADO); 



VI – (REVOGADO); 
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.“ 

 

Já a Zona Urbana Consolidada, como define o art. 72 do PDOT, é composta por áreas 
predominantemente urbanizadas ou em processo de urbanização, de baixa, média e alta densidade 
demográfica, conforme Anexo III - Mapa 5 do PDOT, servidas de infraestrutura e equipamentos 
comunitários. 

De acordo com o art. 73 do PDOT, nessas áreas devem ser desenvolvidas as potencialidades dos 
núcleos urbanos, incrementando-se a dinâmica interna e melhorando 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 da Lei Complementar nº 803/2009, 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 novembro de 1997.“ 

 
1.2. Estratégias de Ordenamento Territorial 

O PDOT propõe um conjunto de intervenções de estruturação do território que constituem as 

Estratégias de Ordenamento Territorial. As estratégias que incidem na área são de Oferta de Áreas 
Habitacionais, Área de Desenvolvimento Econômico, Área de Dinamização de Espaços Urbanos e Polo 
Multifuncional, conforme Título III, Capítulo IV do PDOT. (Figuras 2A e 3A) 

 
Figura 2A – Estratégias estabelecidas pelo PDOT (Fonte: Siturb) 

 



 
Figura 3A – Estratégias estabelecidas pelo PDOT (Fonte: Siturb) 

 

1.2.1. Oferta de Áreas Habitacionais 

Parte do Setor Meireles está contemplada na Estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais do PDOT 
(Capítulo IV, Seção V), conforme art. 135. Referente à estratégia, no art. 134 consta o seguinte: 

“A estratégia de oferta de áreas habitacionais tem o objetivo de atender à demanda habitacional do Distrito 
Federal 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. 

 

A área do Setor Meireles destinada a essa estratégia é definida como (A-24), com média 

densidade e coeficiente de aproveitamento máximo (4), e é voltada também à formulação de programas 
de habitação de interesse social. Nela se aplicam as seguintes diretrizes de uso e ocupação do solo, 
conforme art. 136: 

“I – mescla de tipologias residenciais, com ênfase na habitação coletiva e no uso misto; 
II – oferta de unidades imobiliárias voltadas a diferentes faixas de renda; 
III – articulação com áreas consolidadas; 
IV – estruturação de sistema de espaços livres no que se refere à vegetação, ao mobiliário urbano, aos 
espaços de circulação de pedestres e ciclistas, ao sistema viário e aos equipamentos comunitários; 
V – adoção de parâmetros urbanísticos compatíveis com a oferta de sistema de transporte coletivo eficiente.” 

 
1.2.2. Estratégia de Dinamização de Espaços Urbanos 

No Setor Meireles estão previstas ações prioritárias de Estratégia de Dinamização de Espaços 
Urbanos, configurando novas centralidades, com o objetivo de promover o desenvolvimento urbano, 
econômico e social e a indução do crescimento local e regional, por meio da diversificação do uso do solo, 
da implantação de centros de trabalho e renda, e da melhoria dos padrões de mobilidade e 



acessibilidade, observada a capacidade de suporte socioeconômico e ambiental do território. (Capítulo IV 

- Seção I - art. 106 do PDOT) 

As ações presentes nessa estratégia exigem tratamento urbano específico, com intervenções 
chaves e estabelecimento de áreas onde haja circulação da produção e dos fluxos. De acordo com o art. 
107 do PDOT essas ações comportam: 

“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”. 
 

Conforme 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. 
§ 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. 

 
1.2.3. Estratégia de Implantação de Polos Multifuncionais 

No Setor Meireles, está prevista a implantação de um Polo Multifuncional (PM8). Essa estratégia 
tem por objetivo fomentar o desenvolvimento de subcentralidades no território vinculadas à 
acessibilidade decorrente da Rede Estrutural de Transporte Coletivo. Significa oferta de bens e serviços 

na área próxima ao Polo, a fim de diminuir a necessidade de deslocamentos da população de Santa Maria 
(DF), Valparaíso (GO), Novo Gama (GO) e Cidade Ocidental (GO) para as áreas centrais do DF. 

Dentre as atividades prioritárias previstas estão a disponibilização de área para centros 
empresariais associados às atividades de comércio de bens e serviços integrados à habitação coletiva e 

hospedagem. Seus diferentes usos dão ênfase em equipamentos de pequeno porte de saúde, de 
educação complementar e profissionalizante, de segurança, de abastecimento e de serviços de 
hospedagem. Os parágrafos 1º ao 3º do art. 138 e o art. 139 (PDOT), orientam a elaboração de proposta 
de intervenção no Polo, conforme a seguir: 

“§ 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.” 

 
1.2.4. Áreas de Desenvolvimento Econômico 

Em parte do Setor Meireles está previsto, no PDOT, a implantação de área econômica, 
compreendendo uma faixa de aproximadamente 310m de profundidade, que se estende ao longo da BR-
040 e DF-290 (Figura 3A). 



Conforme o art. 34 do PDOT, 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. 

As Áreas Econômicas “a serem implantadas” correspondem às áreas já definidas para instalação 

de atividades econômicas por meio de programas setoriais de desenvolvimento, devendo ser adotadas 
ações que possibilitem o seu desenvolvimento e implementação. Já as Áreas Econômicas “consolidadas“, 
correspondem às áreas que já apresentam infraestrutura urbana implantada, devendo ser adotadas 
ações objetivando o melhor aproveitamento das condições locacionais, edilícias e de acessibilidade 
disponíveis. 

De acordo com o art. 35 do PDOT, 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; 
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. 

 
1.3. Rede Estrutural de Transporte Coletivo 

A BR-040 - no limite oeste do Setor Meireles - está indicada no PDOT (art. 19) como Rede 
Estrutural de Transporte Coletivo, que “tem a função de propiciar os deslocamentos da população entre 

as principais localidades do território, considerando diferentes modalidades e capacidades“. 

A BR 040, nesse trecho, foi classificada como rede primária de transporte coletivo, assim definida 

no PDOT (art.19, inciso I): vias utilizadas para o transporte coletivo de alta capacidade, destinadas à 
articulação de grandes núcleos urbanos e do entorno imediato, com prioridade desta categoria sobre as 
demais”. 

O Relatório Técnico do Plano Diretor de Transporte Urbano - PDTU (outubro/2010), da Secretaria 
de Transporte do DF, classifica a BR – 040 e a DF-290 que limitam o Setor Meireles como linha troncal 

que tem “origem nos terminais de integração ou nos pontos de controle, com serviços expressos, semi-
expressos e paradores. A frota de veículos do modo rodoviário será composta por veículos de capacidade 
média (convencional/alongado) e grande (articulados) e uma alta frequência de viagens na hora de pico”. 

 
2. ASPECTOS AMBIENTAIS  

Para a definição dessas diretrizes urbanísticas foram levantados aspectos ambientais da área do 
Setor Meireles, por meio de mapas do Zoneamento Ecológico-Econômico e de estudos ambientais 

elaborados para áreas próximas. Essa abordagem busca fundamentar a definição de parâmetros de uso e 
ocupação do solo com a análise dos aspectos fisicoambientais inerentes à área objeto das diretrizes. 

Os mapas do ZEE/DF são passíveis de utilização para a definição de diretrizes urbanísticas e não 
substituem os estudos de avaliação de impacto ambiental, a serem solicitados pelo órgão 
competente, na etapa de licenciamento ambiental. Nesse sentido, os mapas de sensibilidade tem caráter 
preliminar, 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. 

O mapa de sensibilidade dos solos à erosão do ZEE/DF analisa os diferentes tipos de solos quanto 
aos fatores de erodibilidade (facilidade do solo em ser erodido pelas intempéries), tolerância à perda de 
solo (perda máxima que o solo pode suportar sem que ocorra a sua degradação permanente) e 
declividade. Com relação à sensibilidade à redução da recarga e produção hídrica foram consideradas as 
variáveis de condutividade hidráulica do sistema aquífero poroso (solos mais permeáveis e de produção 

hídrica mais significativa), de compartimentações geomorfológicas existentes no território (áreas de 
plano elevado, plano intermediário, rebordo e vales dissecados), e de características de vazão registradas 
para os sistemas e subsistemas que compõem os aquíferos do domínio fraturado e fissuro-cárstico. O 



mapa de cobertura vegetal remanescente foi elaborado a partir de imagem de satélite de alta resolução 

de 2009. 

Quanto aos aquíferos, observa-se que nas áreas onde há predomínio de latossolos (solos 
permeáveis de maior condutividade hidráulica), ocorre maior fluxo vertical e infiltração das águas, e 
consequentemente maior sensibilidade à redução de recarga e produção hídrica. (Figura 5A). 

 
Figura 4A – Mapa de Geomorfologia do ZEE/DF. (Fonte: Siturb) 

 
Figura 5A – Mapa de Sensibilidade de aquíferos do ZEE/DF. (Fonte: Siturb) 



 
Figura 6A – Mapa de APP e Nascentes do ZEE/DF. (Fonte: Siturb) 

 

 
Figura 7A – Mapa de Sensibilidade do solo a erodibilidade do ZEE/DF. (Fonte: Siturb) 

 

 



 

Figura 8A   – Mapa de Sensibilidade Vegetação do ZEE/DF. (Fonte: Siturb) 
 

 

 
Figura 9A – Curvas de Nível (Fonte: Siturb) 

 

 



2. 1. Recomendações de estudos ambientais 

Os estudos ambientais elaborados para os empreendimentos Residencial Porto Pilar (Accioly) e 
Distrito Industrial do DF, localizados na poligonal do Setor Meireles e nas suas imediações, 
respectivamente, trazem subsídios para definição destas diretrizes. 

Para o Residencial Porto Pilar (Accioly), que está situado no Setor Meireles, foi realizado um 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA), em 2003, cujo objetivo era ”analisar a viabilidade ambiental do 
empreendimento contemplando os diversos fatores ambientais pertinentes a um estudo dessa natureza, 
conforme processo nº 190.000.316/2002.” (EIA, v. I, p.1). 

Esse EIA expõe que o parcelamento está situado em uma importante zona de recarga (divisor de 
águas), em superfície de baixa declividade, associada a solos bem desenvolvidos com boa capacidade de 
infiltração (latossolos) dando assim os seguintes parâmetros: 

Como se trata de uma ocupação residencial em áreas urbanas de dinamização, vinculada a uma importante 

zona de recarga natural de aquíferos é interessante que a máxima taxa de impermeabilização seja limitada a 
60%, sendo o restante destinado para área verde, principalmente nas regiões de latossolos, onde a infiltração 
é maior, conforme mostrado no relatório de ensaios de infiltração, em anexo. 
Seria prudente a realização de um projeto de recarga artificial de aquífero visando à otimização de futuro 
projeto de drenagem pluvial, aumento da taxa de infiltração e consequentemente diminuição do escoamento 
superficial, ou vazão de pico. Esta medida poderia diminuir bastante a vazão final do emissário de águas 
pluviais, que provavelmente se dará do ribeirão Santa Maria. 
A existência de canteiros e balões nos cruzamentos de vias internas na área do parcelamento favorece a taxa 
de infiltração. Seria prudente que os lotes ainda não construídos limitassem a taxa de impermeabilização em 
65%, garantindo assim maior recarga dos aquíferos locais e regionais do terreno, bem como diminuição da 
vazão de esgotamento de águas pluviais do parcelamento.  (EIA, v. I, p.349 a 350) 
 

Este EIA também alerta sobre o possível impacto do empreendimento na erosão do fundo da 
drenagem receptora de águas pluviais (Ribeirão Santa Maria), que pode ser mitigado com as seguintes 
medidas: 

dispondo as águas pluviais no maior número de pontos possíveis, diminuindo a vazão de cada ponto ou se no 
caso, o sistema de recarga diminuirá consideravelmente o esgotamento pluvial lançar em ponto(s) onde a 
vazão do manancial superficial suporte o volume despejado. Outra medida eficiente diz respeito à instalação 
de dissipadores de energia próximos ao leito do ribeirão Santa Maria. Recomendam-se pontos de lançamento 
desta água pluvial nas porções de maior vazão do mesmo, suportando, assim, a vazão máxima calculada 
durante os picos de chuva relacionados à área de influência direta. Outra recomendação que poderia diminuir 
a erosão pontual seria a construção de canaletas múltiplas com pontos de lançamento menos concentrados. 
(EIA, v. I, p.349 a 350) 
 

Há neste estudo uma proposta (EIA, v. I, p. 388) para que a compensação ambiental seja 

aplicada na elaboração e implantação de um Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) às 
margens do Ribeirão Santa Maria e Alagado, em toda a sua extensão, bem como programas de 
recuperação para implantação dos projetos de infraestrutura como (esgotamento sanitário e drenagem 
pluvial) e justificando que segundo o PRAD de Santa Maria (NOVACAP, 2002), na bacia do Ribeirão Santa 
Maria, existem vários problemas erosivos e desmatamento da mata ciliar. 

As conclusões desse estudo ambiental apontaram para a viabilidade do empreendimento, desde 
que observados os condicionantes de infraestrutura em especial aqueles relacionados ao esgotamento 

sanitário, ao abastecimento hídrico e a drenagem pluvial, como se pode-ver (EIA, v. I, p.393 a 396):  

Dentro dos componentes que formam esta avaliação ambiental, notadamente, o aspecto de infraestrutura é 
um dos mais restritivos à ocupação deste empreendimento, principalmente devido a questões relacionadas ao 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tal fato decorre, principalmente, da carência quanto à 
disponibilidade hídrica do ribeirão Santa Maria, como também da sua capacidade de autodepuração 
bioquímica em receber efluentes líquidos tratados, relacionado ao esgotamento sanitário. Por outro lado, a 
execução do sistema de drenagem pluvial no empreendimento em estudo é pertinente na sua fase de 
implantação, principalmente com dispositivos de amortização do pico de vazão, recarga artificial de aquífero e 
redução de particulados. 
[...] 
A implantação do empreendimento, considerando a sua situação atual e as informações disponíveis até o 
momento, irão requerer do empreendedor a implantação de infraestrutura mínima que assegure a 
habitabilidade da área sem colocar em risco a salubridade e a preservação da natureza, [...] 
 

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA) para o Distrito Industrial do Distrito Federal, de 1992, recomendam forte restrição às emissões de 
material particulado e gases incômodos no Distrito, bem como proibição aos estabelecimentos industriais 

de grande consumo de combustível, em razão dos ventos que, na maior parte do ano, se direcionam para 
a área urbana de Santa Maria. (RIMA, p.80 e 81) 

O mencionado estudo, alerta para a limitação dos recursos hídricos na região, como receptores 
de efluentes do sistema de esgotamento sanitário (RIMA, p.76). Também se refere aos efeitos da 



impermeabilização do solo, pela urbanização da área, no aumento do escoamento superficial, e 

consequentemente a intensificação de processos erosivos e o assoreamento dos cursos d’água. (RIMA, 
p.77). Conclui o estudo que questões relativas ao saneamento básico constituem obstáculo para a 
viabilização do Distrito Industrial. (RIMA, p.78). 

2.2.  Unidades de Conservação 
Apresenta-se a figura a seguir as interfaces da área objeto destas diretrizes com unidades de 

conservação instituídas no território do Distrito Federal. 

 
Figura 10A - Mapa da APA do Planalto Central. (Fonte: Siturb) 

 

3. DIRETRIZES DE PLANOS SETORIAIS 

3.1. Plano Diretor de Transporte Urbano – PDTU 
O Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal é o instrumento de 

planejamento do Governo do Distrito federal, que elaborado em consonância com o Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e com o Estatuto das Cidades, tem por objetivo 
definir as diretrizes e as políticas estratégicas para a gestão dos transportes urbanos no âmbito do 

Distrito Federal e do Entorno. De acordo com seu art. 4º, são diretrizes do PDTU/DF: 
I – articulação com as políticas públicas do Governo do Distrito Federal, sobretudo com as 
políticas de desenvolvimento urbano; 
II – adoção de medidas articuladas para a promoção dos transportes públicos, regulação 
da circulação do automóvel, planejamento do território, gestão ambiental e outras políticas 
públicas afins, garantindo-se a priorização da circulação dos veículos do STPC/DF e o 
modo de transporte não motorizado sobre o transporte individual motorizado; 
III – gestão integrada dos sistemas viários, de transportes e de trânsito; 
IV – implantação do sistema integrado de transporte público de passageiros do Distrito 
Federal e Entorno;  
V – implantação, recuperação e adaptação de infraestrutura de transporte voltada a 
atender às necessidades de melhoria da acessibilidade, da informação ao público e da 
mobilidade dos usuários; 
VI – priorização do uso de tecnologia rodoviária e ferroviária sustentável, visando à 
ampliação da capacidade dos modais de transportes existentes; 
VII – fomento ao desenvolvimento e à implantação de novas tecnologias de gestão, 
operação e controle de transporte coletivo; 
VIII – intervenções viárias que proporcionem maior fluidez e segurança à circulação de 
veículos, pedestres e ciclistas; 
IX – implantação de medidas para ampliar o uso da bicicleta e os deslocamentos de 
pedestres nas viagens diárias, assegurando-se conforto e segurança para os ciclistas e 
para os pedestres; 
X – tratamento especial na inserção de polos geradores de viagens, por meio de instituição 
de instrumentos legais que promovam a adequada acessibilidade aos empreendimentos, 



garantindo-se a mobilidade de todos os usuários, bem como o desempenho operacional 
seguro e eficaz dos sistemas viário e de transportes; 
XI – regulação da oferta de vagas de estacionamento onde for necessária, como forma de 
reduzir a circulação de veículos de transporte individual ou privado, para a viabilidade de 
padrões sustentáveis de mobilidade. 

As condições das calçadas, pois, influenciam a acessibilidade e a mobilidade no ambiente urbano. 
Os defeitos frequentes no Distrito Federal e Entorno, que devem ser evitados, são os seguintes: 

• Calçadas quebradas; 
• Calçadas estreitas: muitas se encontram fora dos padrões estabelecidos pelas normas, 
apresentando irregularidades no pavimento e larguras estreitas, inferiores ao mínimo de 
1,50 metros recomendado pela NBR 9050/2004 (ou 1,20 metros para adequação de 
calçadas existentes). Em muitos locais, não há sequer espaço para a construção de 
calçadas, devido ao avanço das construções em direção à via; 
• Calçadas com degraus e grandes desníveis: geralmente, constrói-se a calçada de acordo 
com o acesso à entrada do lote e se esquece de sua continuidade. Resultam degraus e 
desníveis entre lotes. Em áreas residenciais, as rampas das garagens avançam 
demasiadamente sobre as calçadas, e não sobra espaço para a circulação de pedestre; 
• Mobiliário urbano de serviço, como postes e lixeiras, no meio das calçadas: a disposição 
incorreta de postes, sinalização e lixeiras, geralmente instalados no meio das calçadas, 

muitas vezes obstrui o espaço para a circulação das pessoas, sobretudo daquelas com 
alguma dificuldade de locomoção; 
• Calçadas ocupadas irregularmente por mercadorias de comércio ou entulhos de obras: 
um problema generalizado observado foi a ocupação irregular de calçadas pelo comércio, 
com a exposição de mercadorias, colocação de mesas e cadeiras ou o acúmulo de entulho 
de obras. A ocupação irregular dificulta e até mesmo impossibilita a circulação das 
pessoas, o que revela falta de fiscalização na ocupação dessas áreas e o desrespeito ao 
espaço do pedestre na cidade; 
• Ocupação irregular das calçadas por veículos: o avanço de veículos no espaço do 
pedestre também é muito frequente. Aos poucos, as cidades vão sendo tomadas por 
veículos e os espaços públicos tornando-se cada vez menos qualificados; 
• Falta de continuidade das calçadas: muitas calçadas e passeios apresentam 
descontinuidades, caracterizadas, principalmente, pela ausência de pavimento. Não 
bastam apenas trechos. É importante que não haja interrupções nas calçadas, a fim de 
garantir a acessibilidade, o conforto e a segurança dos pedestres, evitando que eles 
circulem pelas faixas de rolamento para completar seus percursos; 
• Tratamento diferenciado das calçadas, variando lote a lote: em áreas residenciais e 
comerciais, é muito comum o tratamento diferenciado das calçadas na frente de cada lote. 
As diferenças se apresentam em revestimentos, rampas e níveis. Não há padronização, 
nivelamento e continuidade. 

Analisaram-se três alternativas de sistemas de transporte – 1A, 1B e 2. A alternativa 1A 
considerou a implantação de tratamento prioritário para o transporte coletivo nos principais corredores de 
transporte, a implantação do metrô leve (VLT) ligando o Aeroporto JK aos terminas Asa Sul (TAS) e Asa 
Norte (TAN), via W3, o aumento da capacidade operacional do metrô (aquisição de 12 novos trens e a 

abertura de seis novas estações, inclusive a estação do Setor Comercial Norte, e a implementação da 
integração operacional e tarifária no DF). A alternativa 1B difere da 1A ao considerar uma faixa exclusiva 
para ônibus na W3, permitindo a operação de linhas provenientes de outras regiões administrativas. As 
linhas semiurbanas, do Entorno imediato, são racionalizadas. A alternativa 2 considera a expansão do 
metrô na Asa Norte, em Ceilândia e em Samambaia, a implantação da segunda linha do metrô leve 
(VLT), ligando o Eixo Monumental ao Sudoeste e ao SIA, além dos investimentos previstos na alternativa 
1A. As linhas semiurbanas estão integradas à rede do DF na alternativa 2, em termos operacionais e 

tarifários. 

Com base nessas avaliações, entende-se ser recomendável: 

 implantar a Alternativa 1 no Distrito Federal, 

 adotar a integração operacional e tarifária para as linhas do Entorno imediato, conforme 
considerado na alternativa 2. 

 



 
Figura 11A – Corredor Eixo Sul - PDTU 

Como a alternativa recomendada tem como base a implantação dos eixos estruturantes, as 
etapas de implantação também seguem essa divisão. São elas: 

• Etapa 1 – [...]; 

• Etapa 2 – Eixo Sul: é o segundo eixo de transporte mais importante e o corredor viário 
estrutural do Distrito Federal, apresentando grandes volumes de veículos, passageiros e de 

transporte de carga. É formado pelas Regiões do Gama, Santa Maria e Park Way, além dos 

municípios goianos do chamado Entorno Sul – Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Luziânia e 
Cidade Ocidental; 

[...] 

A Figura 12A apresenta cada um dos eixos de transportes previstos na alternativa selecionada. 

 

Figura 12A – Eixos estruturantes - PDTU 



Os estudos e pesquisas efetuadas no âmbito do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade 

do DF e Entorno – PDTU/DF evidenciam que: 
• A área central é o principal destino das viagens motorizadas realizadas na área de 

estudo (DF e Entorno) e manterá sua importância nos próximos dez anos; 
• Os deslocamentos não motorizados (a pé e por bicicleta) constituem uma parcela 

significativa do total de viagens realizadas, sobretudo nos municípios do Entorno 
imediato (23% no DF e 47% no Entorno); 

• As viagens realizadas por modo individual pelos moradores do DF correspondem a 50% 
das viagens motorizadas e, dado a tendência de crescimento da renda e da taxa de 
motorização na próxima década, o modo individual continuará sendo importante na 
matriz de viagens do DF; 

• As viagens realizadas por modo coletivo pelos moradores do Entorno imediato 
correspondem a 76% das viagens motorizadas, o que mostra a importância desse modo 

de transporte naqueles municípios; 
• Os municípios do Entorno imediato apresentam grande dependência em relação ao DF, 

uma vez que cerca de 70% das viagens motorizadas realizadas por seus habitantes 
destinam-se ao DF. 

Com base no exposto, o PDTU/DF recomenda em relação ao transporte não motorizado 
(pedestres e ciclistas), a adoção de medidas que visem ao conforto e à segurança do cidadão, inclusive 

daquele com dificuldade de locomoção. Essas medidas, de baixo custo e curto prazo, contemplam 
construção de calçadas e ciclovias, implantação de passarelas e faixas de pedestres, além da adequação 
física dos espaços urbanos e edificações às normas de acessibilidade universal. 

Quanto ao trânsito, em face do crescimento acentuado do volume de veículos, identifica-se a 
necessidade de preservar o funcionamento do sistema viário arterial em condições aceitáveis. Para isso, 

preveem-se investimentos nas vias de ligação, aumentando sua capacidade operacional, ou criando 
trajetos alternativos. Nas vias urbanas, dadas as limitações óbvias de expansão da infraestrutura 
existente, propõe-se a realização de intervenções de modo a eliminar descontinuidades e gargalos 
operacionais e físicos, eventualmente existentes. É imperativo, também, otimizar o uso do sistema viário 
, o que exige a adoção de políticas de operação e fiscalização de trânsito, e o uso de recursos mais 
eficazes, tais como o a implantação do controle de tráfego por área e a supervisão da operação a partir 

de um centro de controle operacional. Não menos importante é a definição e implantação de políticas de 
segurança de trânsito, estacionamento e movimentação de cargas, garantindo a melhor utilização do 
sistema existente e a minimização dos seus impactos. Todavia, face à limitação, ou mesmo 
inconveniência, de ampliação do sistema viário, sobretudo em áreas urbanas, pode vir a ser necessário 

adotar medidas restritivas para o tráfego geral. 

Quanto ao transporte coletivo, fio condutor da alternativa proposta, é necessário dar andamento 
ao processo de reestruturação do sistema, com a implantação física dos corredores de transporte, 

ampliação de capacidade e expansão dos modos ferroviários, da integração operacional e tarifária, da 
construção, reforma e qualificação dos terminais, estações e pontos de parada, renovação e adequação 
da frota, implantação de sistemas de informação e controle. Esse sistema deverá atender a padrões 
elevados de eficiência e qualidade, de modo a constituir alternativa para o usuário do transporte privado. 
De imediato, urge fortalecer e capacitar o órgão de gerência de transporte, condição necessária ao 
funcionamento desse novo sistema. 

Recomenda-se, também, a adoção de medidas progressivas visando à unificação futura dos 

sistemas de transporte do DF e do Entorno imediato. Nesse sentido, destacam-se as linhas do serviço 
semiurbano, delegadas pela União, que têm características similares àquelas do sistema local (DF). 

Dentre as diretrizes de planejamento e gestão que materializam o PDTU, constitui um objetivo 
fundamental definir uma rede viária articulada e hierarquizada que elimine os gargalos físicos e 

operacionais e propicie condições apropriadas para os usuários da via. 

O Eixo Sul é o segundo eixo de transporte mais importante e o corredor viário estrutural do 

Distrito Federal, apresentando grandes volumes de veículos, passageiros e de transporte de carga. É 
formado pelas Regiões do Gama, Santa Maria e Park Way, além dos municípios goianos do chamado 
Entorno Sul – Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Luziânia e Cidade Ocidental. Quanto ao Eixo Sudoeste, 
fazem parte deste eixo as Regiões Administrativas do Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II e 
Candangolândia, além do município de Santo Antônio do Descoberto. 
 

Na LEI Nº 4.566, de 04 de maio de 2011, que dispõe sobre o Plano Diretor de Transporte 

Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF e dá outras providências, constam os trechos 
transcritos abaixo: 

“(...) 
Art. 21. Compõem o modo cicloviário: 

I – rede viária para o transporte por bicicletas, formado por ciclovias, ciclofaixas e faixas ou 
áreas compartilhadas; 

II – bicicletários e paraciclos para estacionamento de bicicletas. 



Art. 22. O modo cicloviário tem por fundamento: 
I – a inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos e rurais como elemento da mobilidade 

sustentável e como forma de redução do custo da mobilidade das pessoas e redução da 
poluição ambiental; 

II – a integração aos modos coletivos de transporte com a construção de bicicletários e 
paraciclos junto às estações e terminais; 

III – a construção e a incorporação de ciclovias e de sinalização específica; 
IV – promoção de campanhas de educação para o trânsito, voltadas para a presença de ciclistas 

nas vias; 
V – a uniformização dos projetos cicloviários; 
VI – implantação do Sistema de Bicicletas Públicas. 

Art. 23. O PDTU/DF apresenta os seguintes fundamentos para os pedestres:  
I – requalificar e padronizar os espaços públicos de calçadas, passeios, travessias e pontos de 

parada, mantendo-os livres e acessíveis, destinando-os ao uso primordial pelos usuários e 
respeitando seus desejos de deslocamento, de acesso, de espera pelo transporte coletivo e 
de permanência; 

II – definir áreas prioritárias para implantação de calçadas e travessias, observando-se normas 
técnicas de acessibilidade; 

III – tratar locais críticos para pedestres, com medidas moderadoras de tráfego voltadas à 
redução de velocidade dos veículos e à melhoria ambiental do espaço urbano; 

IV – implantar passarelas, semáforos de pedestres ou faixas de pedestres; 
V – lançar programas educativos voltados à segurança de pedestres 

Art. 24. Constituem objetivos fundamentais do sistema viário: 
I – assegurar que o sistema viário estruturador e de transporte seja constituído pelas estradas 

vicinais e pela rede ferroviária, de forma adequada e prioritária ao transporte coletivo; 
II – desenvolver e implementar planos de mobilidade e circulação locais, com medidas como 

hierarquização viária, revisão da circulação, adequação da geometria, sinalização, 
articulação com sistema viário principal, e de proteção aos pedestres e ciclistas; 

III – implementar soluções viárias que priorizem os modos não motorizados e o transporte 
coletivo; 

IV – definir uma rede viária articulada e hierarquizada que elimine os gargalos físicos e 

operacionais e propicie condições apropriadas para os usuários da via; 
V – sistematizar a coleta, a análise e a divulgação dos dados estatísticos de acidentes; 
VI – adotar o uso de dispositivos eletrônicos de controle de infrações de trânsito; 
VII – mobilizar a sociedade em prol da segurança de trânsito e promover campanhas educativas 

para a sensibilização de condutores, passageiros e pedestres com relação ao 
comportamento no trânsito; 

VIII – reduzir os impactos sobre a permeabilidade do solo, a arborização e o meio ambiente. 
Art. 25. A infraestrutura necessária à implantação dos eixos de transporte 

compreende: 
(...) 
II – Eixo Sul: 
a) DF-480 e DF-065 – EPIP – Estrada Parque Ipê; 
b) BR-040; 
c) EPIA – Estrada Parque Indústria e Abastecimento; 
d) EPDB – Estrada Parque Dom Bosco; 
e) EPAR – Estrada Parque Aeroporto; 
f) Av. Santa Maria e Av. Alagados em Santa Maria e vias internas do Gama; 
g) estações; 
(...) 

Art. 26. A consolidação do sistema viário do Distrito Federal com as características físicas 
compatíveis com a função de cada via, conforme constituído no PDTU/DF, tem como 
objetivos específicos: 

I – planejar e operar o tráfego de maneira a ordenar a circulação, reduzir acidentes e minimizar 
os conflitos entre veículos e pedestres; 

II – desenvolver sistema de orientação de tráfego, de forma que usuários evitem rotas 
congestionadas; 

III – realizar intervenções viárias urbanas para eliminar descontinuidades e gargalos; 
IV – adotar políticas de desestímulo ao uso do automóvel nas áreas centrais; 
V – estabelecer parâmetros mais restritivos em áreas com problemas de congestionamentos 
(...) 

Art. 28. Constituem diretrizes para a política de estacionamentos: 
I – demarcação de áreas públicas de estacionamento, alterando-se a sinalização horizontal e 

vertical com vistas ao ordenamento, ao aumento do número de vagas e à 
regulamentação; 

II – identificação de áreas com problemas na relação entre oferta e demanda de 
estacionamento; 

III – elaboração de estudo para regulamentar as operações de carga e descarga; 
IV – elaboração de estudo para solucionar problemas de demanda de estacionamento: 

limitação, implantação ou restrição nas vias públicas e implantação de estacionamentos 
privados; 

V – articulação com demais órgãos do governo para elaboração conjunta de políticas. 
(...)” 

 



3.2. Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDU 

O Plano Diretor de Drenagem Urbana tenta traduzir conceitos compensatórios buscando sua 
implementação nos centros urbanos. Esse Plano tem o objetivo de criar os mecanismos de gestão da 
infraestrutura urbana relacionados com o escoamento das aguas pluviais e dos rios na área urbana da 

cidade. Ele busca planejar a distribuição da agua no tempo e no espaço, com base na tendência de 
ocupação urbana compatibilizando esse desenvolvimento e a infraestrutura para evitar prejuízos 
econômicos e ambientais. Busca também controlar a ocupação de áreas de risco de inundação através de 
restrições nas áreas de alto risco, além de propiciar as condições para convivência com as enchentes nas 
áreas de baixo risco. 

O Plano Diretor de Drenagem Urbana do Distrito Federal busca atuar sobre os impactos 
existentes e a prevenção de impactos futuros. A gestão da drenagem urbana de uma cidade depende, 

essencialmente, da relação entre o desenvolvimento urbano e este serviço, da mesma que forma que a 
interface da drenagem com relação aos demais serviços da cidade. 

O escoamento pluvial pode produzir inundações e impactos nas áreas urbanas devido a 
Inundações de áreas ribeirinhas: são inundações naturais que ocorrem no leito maior dos rios; e 

Inundações devido à urbanização (drenagem Urbana): são as inundações que ocorrem na drenagem 
urbana devido ao efeito da impermeabilização do solo, canalização do escoamento ou obstruções ao 

escoamento. 

A vazão na drenagem urbana aumenta a sua frequência e magnitude devido a impermeabilização 
do solo e a construção da rede de condutos pluviais. O desenvolvimento urbano pode também produzir 
obstruções ao escoamento, como aterros, pontes, drenagens inadequadas e assoreamento. 

O grau de impermeabilidade do solo traz profundos impactos nos volumes de escoamento 
superficial gerados em uma bacia urbana. Sob o ponto de vista de analise da capacidade das redes de 
drenagem pluvial, a impermeabilidade do solo se reflete em maiores vazões. 

Também como consequência da urbanização ocorre o aumento da produção de sedimentos e de 
resíduos sólidos (lixo), erosão dos rios pelo aumento da velocidade do escoamento, e a deterioração da 
qualidade da agua superficial e subterrânea. 

Tradicionalmente as cidades tem implementado a sua infraestrutura de drenagem urbana de 
forma pontual apenas transferindo os impactos de um lugar para outro dentro da cidade. Os custos 

destas ações são altos, além dos prejuízos transferidos dentro da cidade. 

Para minimizar estes problemas, e sob a ótica da gestão integrada, interdisciplinar e intersetorial 

dos componentes das aguas urbanas já mencionados, considerando a seguinte estratégia na drenagem 
urbana: 

a) Controlar os impactos existentes através de ações corretivas estruturais por sub-bacias 
urbanas; 

b) Uso de Medidas não estruturais ou compensatórias que levem os novos desenvolvimentos a 
utilizarem um desenvolvimento com menor impacto. 

Estas duas medidas são implementadas no Plano Diretor de Drenagem Urbana. O plano permite 
realizar uma atuação preventiva, o que reduz o custo da solução dos problemas relacionados com a água. 

A gestão do controle da drenagem urbana no Distrito Federal passa por dois principais caminhos: 

 Medidas não estruturais: regulação de controle dos potenciais impactos que podem ser gerados 

na cidade e a gestão de sua implementação. 

 Medidas não estruturais: que atuam sobre os problemas existentes na cidade com obras de 
controle. 

As medidas não estruturais são: 

 Legislação para controle dos impactos citados; 

 Gestão para implementar a regulação e as outras medidas do Plano; 

 Programas: atuam ao longo do tempo visando a atender os aspectos como: monitoramento; 
recuperação de áreas degradadas, desenvolvimento de manuais para dar suporte a regulação e 
capacitação. 



 
Figura 13A. Proposta de enquadramento para os cursos d’água da sub-bacia hidrográfica do Rio Corumbá: localização 

dos pontos monitorados no rio Alagado (Adaptado: GDF, 2006). 

Os objetivos da gestão da drenagem urbana no Distrito Federal são de compatibilizar a 
urbanização e sua infraestrutura com o escoamento pluvial de forma a evitar impactos sobre a sociedade 
e o meio ambiente e proporcional um ambiente sustentável de longo prazo. 

As principais metas da drenagem urbana são: 

 Eliminar os alagamentos na cidade para o risco e cenário de ocupação de projeto; 

 Minimizar a poluição do escoamento pluvial, garantindo a sustentabilidade ambiental dos rios e 
reservatórios à jusante das áreas urbanizadas, como o lago Paranoá e outros reservatórios 

urbanos que fazem parte do sistema de abastecimento de água; 

 Eliminar qualquer tipo de ravinamento, erosão e área degradada, produzidos pelo aumento da 
velocidade do escoamento pluvial, como resultado da urbanização. 

As principais estratégias são: 

 Evitar os impactos de novos empreendimentos na cidade sobre a drenagem urbana, com base em 
medidas não estruturais: melhoria do gerenciamento e a aplicação da legislação de controle dos 
impactos na drenagem urbana;  

 Atingir as metas do controle da drenagem urbana com relação ao impacto existente na cidade 
com base em duas medidas:  

(a) medidas estruturais em cada bacia urbana;  

(b) cobrança de uma taxa de drenagem de compensação por impactos individuais. 

A regulamentação é estabelecida para controlar o impacto dos novos empreendimentos e 
reformas, que venham solicitadas ao governo do Distrito Federal. Estas normas se baseiam no controle 

de vazão máxima, qualidade da água e erosão.  
 

3.2. Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos – PGIRH 

O Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos, desenvolvido pela Agência Reguladora 
de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA compreende: prognóstico das 
demandas hídricas com cenários tendenciais e alternativos; comparação da disponibilidade versus 

demanda hídrica; análise da geração de cargas poluidoras; modelagem da qualidade da água para as 
bacias hidrográficas e o lago Paranoá; e medidas mitigadoras para controle quantitativo e qualitativo dos 
recursos hídricos. O Plano também propõe enquadramento dos corpos hídricos, com base na Resolução 
CONAMA 357/2005, alterada pelas Resoluções 410/2009 e 430/2011. 



Bacia Hidrográfica do Rio Corumbá 

Foram cadastradas 481 captações na bacia do rio Corumbá. Destas, 95 feitas em águas 
superficiais e 386 em águas subterrâneas. A Tabela 3 apresenta a distribuição das captações segundo a 
finalidade. 

 
Tabela 3. Pontos cadastrados na bacia do rio Corumbá. 

A Tabela 4 e os Gráficos 10 e 11 apresentam as vazões captadas segundo a finalidade. 

 
Tabela 4. Vazões captadas na bacia do rio Corumbá. 

 
Gráfico 1. Usos da água superficial da bacia do rio Corumbá. 

 

 
Gráfico 2. Usos da água subterrânea da bacia do rio Corumbá. 



Observa-se que grande parte das vazões captadas superficialmente é para fins de irrigação, 

enquanto as águas subterrâneas atendem, em sua maioria, ao uso de abastecimento. 

O Gráfico 3 apresenta a distribuição de área cultivada por cultura, na bacia do Rio Corumbá, 
dentro da região do Distrito Federal e entorno imediato. Destaca-se a plantação de capim como a 
principal cultura irrigada na bacia. 

 
Gráfico 3. Culturas predominantes na bacia do rio Corumbá. 

Cabe ressaltar que, para o PGIRH, em especial para o Distrito Federal, destaca-se a necessidade 
de observar a interferência de municípios vizinhos do Estado de Goiás no sentido de proteger os 

mananciais e realizar o tratamento de esgotos. No estudo é citado, por exemplo, o caso de Novo Gama 
que, em determinados períodos do ano, a captação é interrompida e quase 100% da água é importada 
da CAESB. A contaminação dos cursos de água e dos aquíferos subterrâneos pode ser problemática para 
a operação futura da CAESB. 

Em termos do planejamento da utilização dos recursos hídricos, as chapadas devem ser 
destacadas como áreas de preservação, em vista da sua importância na recarga dos aquíferos e 

sustentação do fluxo de base dos cursos de água. A Figura 14A mostra a sobreposição e as coincidências 
das áreas de chapada com as zonas do domínio poroso P1, identificadas nos estudos hidrogeológicos 
como zonas de recarga e importância na conservação dos recursos hídricos (RTP1 – Diagnóstico das 

Disponibilidades Hídricas). 

 
Figura 14A: Unidades geomorfológicas e domínio aquífero freático. 

 



Extrapolando a área planejada do Plano Piloto, a expansão urbana no Distrito Federal, através 

das principais cidades satélites, seguiu, preferencialmente, a Região de Chapada, pelas condições 
favoráveis do relevo. Ainda hoje, o adensamento urbano vem ocorrendo na direção sudoeste do Distrito 
Federal, sobre as áreas de domínio das chapadas. Observa-se também uma tendência de crescimento 
urbano na porção norte das terras cimeiras, ao longo da Chapada da Contagem, no divisor das bacias dos 

rios Paranoá e Maranhão. 

A Figura 15A mostra a localização das estações de tratamento de esgotos existentes e das 
captações de água para abastecimento, juntamente com a localização das manchas urbanas no Distrito 
Federal. 

 

Figura 15A Localização das captações superficiais e das ETEs no Distrito Federal. 

A Tabela 1 apresenta as demandas atuais somadas para as bacias do Distrito Federal e entorno 
imediato. Para esta abordagem a demanda de abastecimento urbano foi considerada aquela captada em 

2004 (CAESB, 2004). 

 
Tabela 1. Demanda hídrica (l/s) de água superficial para o ano de 2004 em cada um dos setores de consumo. 



 
Quadro 1. Diretrizes de uso e ocupação do solo, de política ambiental e de ordenamento territorial 

por bacia hidrográfica. 



 



 
 

Um balanço global do confronto entre disponibilidade e demanda no Distrito Federal e entorno 
imediato é apresentado na Tabela 2 (considerando-se as vazões Q7,10 apenas). Pelos valores 
apresentados são identificadas condições de estresse hídrico atual na bacia do rio São Marcos e 
possibilidade ocorrência futura na bacia do rio Preto. Cabe lembrar que este confronto entre 
disponibilidade e demanda realizado no exutório da bacia reflete um resultado global e pode ocultar 

possíveis estresses hídricos em trechos menores em que há maior demanda por água. O cotejo realizado 
a partir da discretização da bacia em sub-bacias permite analisar as situações particulares, como será 
apresentado mais adiante. Os dados também permitem observar as bacias com potencial de exportação 
de água para outras bacias, tal como as bacias do rio Maranhão, rio Corumbá e rio São Bartolomeu. 

 

Tabela 2. Disponibilidade hídrica superficial nas bacias do Distrito Federal e entorno imediato. 



Bacia do Rio Corumbá 

A bacia do rio Corumbá na área do Distrito Federal e entorno imediato é constituída pelas bacias 
do rio Alagado, ribeirão Ponte Alta e ribeirão Santa Marta. Dentro da área de estudo a bacia do rio 
Corumbá tem aproximadamente 3800 km², sendo que o rio Alagado é afluente ao reservatório da UHE 
Corumbá IV. 

A principal característica da região é a ocupação por áreas urbanizadas (Gama, Novo Gama, 
Valparaíso de Goiás). As ETEs em operação existentes são: ETE Recanto das Emas (atende à RA Recanto 
das Emas e Riacho Fundo II), ETE Santa Maria e Alagado (atendem à RA de Santa Maria) e ETE Vila 
Aeronáutica. A ETE Gama, em execução, irá atender à RA Gama. 

A bacia possui as seguintes captações de água: Alagado, Ponte de Terra 2 e Crispim, sendo esta 
última, captação de água subterrânea. As captações Ponte de Terra 3 e Olhos d’Água encontram-se 
desativadas (CAESB, 2003b). 

A qualidade da água dos principais cursos de água da bacia do rio Alagado foi modelada (rio Alagado e 
Ponte Alta). Os parâmetros modelados foram: OD, DBO, coliformes termotolerantes, nitrogênio 
amoniacal, nitrito, nitrato e fósforo total. 

Na proposta de enquadramento da bacia do rio Corumbá na área do Distrito Federal e entorno 
imediato foram analisadas as informações do diagnóstico e do prognóstico para o Cenário Desejado (ano 
de 2025) quanto ao tratamento de esgotos domésticos, captação de água e potencial minerário. 

A bacia do rio Corumbá na área do Distrito Federal e entorno imediato foi dividida em cinco 
trechos os quais encontram-se apresentados no Quadro a seguir. 

Deve-se ressaltar que foram detectadas, pelo tema Geoquímica do ZEEDF, as seguintes 
anomalias: 

• Sedimento – rio Alagado a montante da confluência com o ribeirão Ponte Alta – Arsênio (6 ppm); 

• Água – foz do rio Alagado no reservatório da UHE Corumbá IV – Alumínio (0,3 mg/L) e Nitrato 
(16,3 mg/L). 

Os resultados de concentração de alumínio e nitrato estão acima dos limites da Classe 3. 

Além disso, no monitoramento das captações da CAESB, o oxigênio dissolvido apresentou valores 

acima dos limites estabelecidos para a Classe 2 no rio Alagado a montante da confluência com o ribeirão 
Ponte Alta e no próprio rio. 

 
Foram propostas também medidas não estruturais para compatibilização, baseadas em 

programas institucionais e organização administrativa. As medidas sugeridas foram: Programa de 
Assistência ao Produtor Rural, Programa de Conservação da Água Aplicada na Agricultura, Programa de 

Controle de Vetores, Programa de Integração Interinstitucional, Programa de Apoio do Turismo Rural e 
Terapêutico, Programa de Controle da Poluição Difusa na Área Rural, Programa de Acompanhamento da 
Implantação do PDOT e campanhas educativas. 


