
3ª Audiência Pública Geral - 02 de junho de 2007 
Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal 

PDOT 
 
SUGESTÕES RESPOSTAS 
1– Regularização do Residencial Vitória 
• Iluminação (Morro da Cruz) 
• Rede de esgoto 
• Asfalto 
• Segurança 
• Transporte 
• Esporte 
• Saúde 
• Agência de Correios 
• Linha Telefônica 
• Infra-estrutura 

 

Está inserido em área de regularização de 
interesse social, Aris Morro da Cruz. 

2– Regularização da Chácara 32 em 
Brazlândia (Setor Tradicional) 
• Asfalto 
• Segurança 
• Energia 
• Transporte 
• Escola (EJA) 
• Infra-estrutura 

 

A área em questão está inserida em zona urbana 
e poderá ser objeto de estudo futuro visando sua 
regularização. 
 

3 – Definição da poligonal  RA Itapoã 
• Áreas Urbanas e Rurais 
• Feira Livre e Vila Olímpica 

localizada na Região 
Administrativa do Lago Norte 
área entre o Paranoá/ Itapoã). 

• Áreas para equipamentos 
públicos. 

• Áreas para Parque.  
• Áreas para Atividades 

Econômicas. 
• Diretrizes para desenvolvimento 

rural 
• PDL, URB, MDE do Itapoã 
• Situação Fundiária 
• Zoneamento PDOT 
• Infra-estrutura 

 
 
 

O Itapõa integrará a área de regularização de 
interesse social – Áris Jardins. 
O processo de regularização compreenderá as 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 
sociais providas pelo Poder Público por razões 
de interesse social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 -COMUNIDADE DE ITAPOÃ 
• Saneamento básico                          
• Posto de Saúde 24:00                      
• Policiamento  
• Casa da Cultura 
• CDS 
• Galpão comunitário  
• Escola de 1º e 2º Graus 
• Asfaltamento de todas as ruas da 

cidade 
• Geração de empregos para jovens 

e adultos 
• Creches comunitárias 
• Prevenções para a Saúde da 

mulher  
• Transporte alternativo micro-

ônibus 
• Transporte convencional com 

itinerário próprio da cidade 
Infra-estrutura. 

 

O Itapõa integrará a área de regularização de 
interesse social – Áris Jardins. 
O processo de regularização compreenderá as 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 
sociais providas pelo Poder Público por razões 
de interesse social. 

5- SETOR DE MANSÕES DE 
TAGUATINGA 

• Por que não foi corrigida a 
questão da situação dos lotes de 
mansões de Taguatinga que reza 
no PDL antigo como 
Condomínio? 

• Solicita Parque nas adjacências 
do Setor de Mansões de 
Taguatinga 

 

A Legislação Federal não permite a formação de 
condomínios em áreas já registradas.  
 
Áreas públicas não podem ser cercadas. 

6- INCLUSÃO DA FAZENDA 
TABOQUINHA, QUINHÃO 16, 
CHÁCARA 14, em Área Urbana. 
 

Com base no Termo de Ajustamento de Conduta 
nº 002/2007 assinado entre MPDF e GDF, a 
equipe da SEDUMA está revendo os critérios do 
macrozoneamento na Bacia do São Bartolomeu, 
onde a Área está inserida. A solicitação será 
reavalidada. 

7- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
DO RIACHO FUNDO II 
• Catetinho, para políticas 

habitacionais 
• Aumento dos gabaritos de 

Samambaia, Riacho Fundo II e 
outros. 

• Destinar as áreas e margens da 

• Com base no Termo de Ajustamento de 
Condura nº 02/2007, assinado entre o MPDF 
e o GDF, fica o compromisso de não 
ocupação de Áreas de Proteção de Manancial 
com novas áreas urbanas, dificultando a 
instalação do Setor Catetinho. 

• Os coeficientes de aproveitamento das áreas 
urbanas foram definidos com base nas 



futura linha do metrô do Riacho 
Fundo II, Samambaia, das 
quadras QS 11 a QS 31, da 
quadra 103 a Quadra 127 de 
Samambaia. 

• Venda subsidiada dos lotes tipo H 
4 que resultou no processo de nº 
111.000.534/06 da SEDUMA, 
que os mesmos sejam repassados 
pela Terracap para programas 
habitacionais Cana do Reino, 
CAUB e Riacho Fundo II. 

 

restrições ambientais e de infra-estrutura 
instalada. 

• A área ao longo do Metrô será otimizada.  
 

8- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO 
ITAPOÃ 
• Criação de uma feira permanente 
• Criação de uma área para 

Desenvolvimento Econômico 
• Criação de espaços para diversão 
• Passarela para união Itapoã / 

Paranoá 
• Vila Olímpica do Governador 

Arruda 
 

Tal solicitação será discutida no âmbito do Plano 
de Ação Local. 

9- ASSENTAMENTO DE 
BRAZLÂNDIA 
• Construção de 01 Centro de 

Ensino de 1º e 2º grau 
• Posto de Saúde 24:00 
• Parque 
• Shopping 
• Cinema 
• Creche 
• Clube 
• Reforma do balneário 
• Asfalto 

 

Tal solicitação será discutida no âmbito do Plano 
de Ação Local.  

10- INCLUSÃO NO PDOT O ARTIGO 
12º DA LEI DISTRITAL 329 do ano 
2000 

A Lei Complementar nº 329, de 16 de outubro de 
2000, dispõe sobre a destinação das áreas, nas 
Quadra QE 42 e 44, na RA do Guará – RA X, e 
cria a QS 11, no Bairro Águas Claras, na RA de 
Taguatinga – RA III. As áreas em questão não 
integram a Estratégia de Oferta de Áreas 
Habitacionais na proposta de revisão do PDOT 
por tratarem-se de áreas já ocupadas. Na QS 11 
os lotes destinados pelo projeto urbanítico à 
Equipamento Público Comunitário – EPC 
encontram-se ocupados irregularmente por lotes 



habitacionais. Está em estudo na Secretaria uma 
solução que contemple a realocação deste lotes 
ou dos lotes destinados à EPC. Quanto aos 
Conjuntos X1, X2 e Z adjacentes à QE 44 do 
Guará II, foram incorporados ao projeto das QE 
48 à 58, já elaborado e encaminhado à registro 
cartorial.  

11- SÃO SEBASTIÃO – RA XIV 
• Saneamento 
• Policiamento 
• Casa da Cultura 
• Escola de 1º e 2º Graus 
• Asfaltamento das ruas do setor de 

chácaras de São Sebastião 
• Emprego para jovens e adultos 
• Políticas de prevenção de saúde 

para mulher 
• Reforma do terminal rodoviário 
• Segurança 
• Reforma das paradas de ônibus 

 

Tal solicitação será discutida no âmbito do Plano 
de Ação Local de São Sebastião. 

12–COOPERATIVA HABITACIONAL 
COOPERVILLE 
• O que está sendo deliberado para 

os lotes de condomínios que não 
foram construídos? 

 
 

A área do Cooperville já está dentro do Setor 
Habitacional Vicente Pires, em terras 
particulares. Uma vez que os moradores 
estabeleçam acordo com o(s) proprietários (s) da 
terra, poderão iniciar seu processo de 
regularização. Por não estar localizado em terras 
da União e nem da TERRACAP, o Governo não 
pode interceder na negociação. 

13- ESCLARECIMENTOS SOBRE OS 
CONDOMÍNIOS RK E LAS VEGAS 
SE ESTÃO EM ÁREAS 
PARTICULARES 

 

Estão incluídos:  
• RK – Setor Habitacional Região dos Lagos; 
• Las Vegas – parcelamento urbano 

desconforme em área rural.  

14- NOVA BETÂNIA 
• Na DF 140 as áreas destinadas 

para urbanização são dos dois 
lados da Rodovia? 

 

Os dois lados da rodovia serão zona urbana. As 
áreas a serem regularizadas integrarão o Setor 
Habitacional Tororó. 

15-REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS 
RURAIS DE SÃO SEBASTIÃO 
 

 

Existe um TAC para regularização das áreas 
rurais, cuja competência é da TERRACAP e 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

16- INCLUSÃO NO PDOT/2007: A 
REGULARIZAÇÃO DO ARIE SVSRF; 
SANTUÁRIO DE VIDA SILVESTRE 
DO  RIACHO FUNDO 
 

A área conhecida como chácaras da 
Candangolândia está totalmente inserida no 
interior do Jardim Zoológico.  
A regularização destas chácaras depende da 
alteração da Poligonal do Jardim Zoológico. 



 
17- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
DO PARK WAY 
• Passar o Park Way para a 

Unidade de Planejamento 
Territorial Central Adjacente-1 
(sair da 02 ) 

• O Park Way possui características 
de planejamento semelhantes as 
dos Lagos Sul e Norte; são 
diferentes do SIA, Guará, Águas 
Claras, etc. 

 

A proposta de unidades de planejamento 
territorial será reestudada com vistas à 
possibilidade de atendimento ao pleito 
apresentado. 

18- MORADORES DA ADE DA 
ESTRUTURAL 
Solicitam que esta área seja transformada 
em um Pólo Multifuncional. 
 

 

A criação de pólos multifuncionais é uma 
estratégia do plano vinculada à rede estrutural de 
transporte coletivo e à implantação de estações 
de integração, não previstas na área da ADE 
Estrutural (artigos 125, 126 e 127 da proposta). 
O EIA-RIMA de Vicente Pires, que abrange esta 
área, indica densidade bruta máxima permitida 
de 50 hab/ha e o coeficiente de aproveitamento 
estabelecido no Plano Diretor Local de 
Taguatinga, Lei Complementar nº 90/98 de 
11.03.1998, em seu artigo 102 é de 2.0, mantido 
na proposta de revisão do PDOT.   

19- COMISSÃO DE EMPRESÁRIOS 
DA AVENIDA SUCUPIRA – RIACHO 
FUNDO I 

• Solicitam que os 85 módulos que 
estão localizados as margens da 
Avenida Sucupira, sejam 
destinados ao PRÓ-DF para 
comércio do Condomínio 
Sucupira, por ser adjacente ao 
mesmo. 

 

Será tratado no Plano de Ação Local.  
A viabilidade dessa solicitação depende de 
entendimento com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. 

20- ASSOCIAÇÃO DOS 
PRODUTORES RURAIS “P SUL” 

• Sugere que o valor da gleba rural, 
mesmo localizada em área 
urbana, deva ser fixado com base 
na sua destinação econômica, ou 
seja, rural. 

• Que o valor da gleba rural tenha 
um tratamento diferenciado; 
sugere subsídio ou diminuição de 
juros para aquisição da mesma. 

 

A regularização de áreas rurais em zona urbana, 
prevista no plano, fornece as condições 
necessárias para que a avaliação da área seja feita 
com base em sua destinação. 
O Plano utiliza o conceito de 
multifuncionalidade das áreas rurais o que inclui 
o ecoturismo. 



• O ecoturismo deve ser tratado 
como rural, como é o caso da 
Fazenda Recreio Dinizlândia, em 
Ceilândia. 

 
21-ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DO LAGO NORTE – RA XVIII 
 
Deseja saber como vai ficar a área que 
ficou fora da poligonal do Núcleo Rural 
Capoeira do Bálsamo. 
 

A metodologia adotada para a revisão do PDOT 
não previu a alteração das poligonais das ARR 
definidas pelo PDOT 1997 (Lei Complementar 
17/97),  nem a criação de novas. 

22- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
BOA ESPERANÇA II E UNB 
 

• Pólos Multifuncionais – PM 3. A 
localização de alguns pólos está 
interferindo com o sistema viário 
regional ou com áreas de 
preservação, complicando ainda 
mais situações já existentes. 

 
• EX: PM 3 – Interfere já no 

momento com o trânsito de 
rodovia  interestadual BR 020 e 
DF 003, onde já acontecem 
imensos engarrafamentos. 

 
 
 

No desenvolvimento da proposta houve uma 
análise locacional de cada situação. 
A criação de Polos Multifuncionais é uma 
estratégia do Plano vinculada à rede estrutural de 
transporte coletivo e condicionada à implantação 
das estações de integração. 
A questão do conflito do tráfego é solucionável 
como projeto. 
 

23- NÚCLEO RURAL TAMANDUÁ 
 

• Por qual preço será feita a 
vendada direta? Preço de 
mercado ou da terra nua, 
considerando que as 
benfeitorias foram feitas os 
moradores e não pelo estado? 

 

A área ficou inserida em zona urbana de uso 
controlado. O critério de venda fica a cargo da 
TERRACAP. 

24- ASSOCIAÇÃO AMOCAEMA – RA 
05 SOBRADINHO 

• Regularização dos condomínios 
em terras particulares e públicas. 

• Dar a todos o direito de comprar 
seus lotes por via direta, 
independente de terem 1 ou mais 
lotes construídos. 

• Evitar demolições sem que o 

• A venda direta está prevista no Termo de 
Ajustamento de Conduta assinado pelo 
Governo do Distrito Federal e o Ministério 
Público. Este termo traz como condicionante 
a venda direta somente aos lotes residenciais 
e ocupados; os demais serão vendidos por 
licitação. 

• Somente serão removidas as ocupações em 
Áreas de Preservação Permanente, conforme 



condômino tenha direito de 
defesa, observando a boa fé de ter 
adquirido o seu bem. 

• Demarcação e cercamento do 
Parque Ecológico Canela da Ema 
– Sobradinho II. 

• Dar direito aos lotes comerciais à 
compra por via direta 

• Priorizar revisão do PDL de 
Sobradinho, fazendo-se cumprir a 
lei que determina revisão de 05 
em 5 anos e é de conhecimento 
que já há 10 anos não é feita. 

• Inclusão dos 11 Condomínios de 
baixa renda e 03 chácaras 

• Beija Flor 
• Boa Sorte 
• Vivenda Alvorada II 
• Petrópolis 
• Bem Estar 
• Residencial Morada 
• Vila Centro Sul 
• Vila Verde 
• Chácara Rosada 
• Versalles 
• Sobradinho III 
• Chácara Harmonia 
• Chácara Jardim 
• Chácara Valença 

 

previsto em lei federal  
• As demarcações dos Parques do Distrito do 

Federal estão sendo providenciadas pela 
Subsecretaria de Meio Ambiente. 

• As áreas ocupadas estão sendo tratadas em 
Áreas de Regularização, Setores 
Habitacionais ou Parcelamentos Urbanos 
Desconformes. 

• O tema de uso e ocupação do solo será 
detalhado na Lei de Uso e Ocupação que será 
elaborada para todo o DF. 

• Cada unidade de Planejamento Territorial 
terá seu Plano de Ação Local, que 
contemplará as particularidades de cada 
Região Administrativa nela inserida e as 
interrelações entre as RAS que integram a 
Unidade de Planejamento Territorial. 

 

25- HABITAÇÃO POPULAR EM 
ÁREA CENTRAL(VICENTE PIRES) 

O Plano de Ocupação para Vicente Pires (Anexo 
VI da Proposta de Revisão do PDOT) detalha as 
áreas ao longo das vias de atividades com 
espaços com maior intensidade de ocupação, 
para permitir atividades comerciais de maior 
porte. Como este Setor já está totalmente 
ocupado, a alocação de habitações populares fica 
dificultado.   

26- INCLUSÃO DOS PIONEIROS DA 
ESTRUTURAL NO PDOT, JÁ QUE 
SUAS PROPRIEDADES POSSUEM 
CARACTERÍSTICAS RURAIS E SÃO 
APROVADAS PELA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E CONSELHO 
RURAL. 

A área dos Pioneiros, conforme delimitado na 
Poligonal  da Vila Estrutural, incide em área que 
está sendo parcelada para atender à população 
cadastrada (LOI 2004, objeto de LIC. 715/2005).

27- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DO CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA 

Nas áreas públicas da TERRACAP, os projetos 
urbanísticos e os estudos ambientais devem ser 



SUL ETAPA ‘ B ‘ – LAGO SUL/ 
ANTIPLANO LESTE 
 

• Como seriam implementadas as 
ações de urbanização e quem 
seria responsável pelos planos 
urbanísticos e de viabilidade 
ambiental? 

 

feitos pelo governo, isto é, pela TERRACAP.  
Nas áreas particulares, os projetos e estudos 
cabem aos ocupantes do parcelamento. 
Nas áreas em comum, isto é, quando a 
TERRACAP e os particulares são proprietários 
de uma gleba, sem que  parte de cada um esteja 
demarcada, é necessário resolver o problema 
fundiário, distinguindo o que cabe a cada um, ou 
mediante acordo de cooperação, dividindo as 
responsabilidades, enquanto a regularização 
fundiária corre. 

28- SOLICITA REGULARIZAÇÃO 
DAS COMUNIDADES RURAIS COM 
CARACTERÍSTICAS URBANAS NA 
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE 
PLANALTINA 

• Comunidade Sarandi 
• Comunidade Arrozal 
• DVO 
• Implantação de um Setor de 

Oficinas ao lado da BR 020, nas 
áreas ocupadas pela Embrapa. 

 

SARANDI – Incluído no Setor Habitacional 
Mestre D’Armas. 
 
DVO – Contemplada na lei de regularização. 
 
ARROZAL – Regularização Rural. 
 
 
Setor de Oficinas na BR 020 – a área solicitada 
pertence à Embrapa. O Plano já contempla 
Planaltina com o Pólo Cidade Agroindustrial. 

29- INCLUSÃO DOS CONJUNTOS 1 
A, 5 A E 7 A, DAS QUADRAS QS 14. 
16 E 18 NO PDOT, NA ÁREA 
URBANA DO RIACHO FUNDO II 
  
 

Está sendo estudada a inclusão destes conjuntos 
na poligonal da zona urbana. 
Depende, em especial, da situação fundiária das 
chácaras desocupadas para implantação do 
projeto do Riacho Fundo II – 3ª etapa. 
Existe um expediente de nº 777-003.592/2007, 
de interesse do Gabinete Parlamentar do 
Deputado Distrital Brunelli, em tramitação, 
encaminhado à TERRACAP para consulta. 

30- ENTORNO E BRASÍLIA 
• Integração de Brasília com o 

Entorno 
• Melhoria do Transporte Urbano 

do Entorno 
 
 
 
 
 
 
 

A Gestão do Transporte do Entorno não é 
responsabilidade do Governo do Distrito Federal.
Na área próxima ao Entorno deve-se prever um 
corredor de transporte de alta capacidade, 
possibilitando uma possível integração. 
O eixo EPIA foi tratado na proposta de revisão 
do PDOT considerando as características dos 
diferentes trechos. 

31- A OCUPAÇÃO ÀS MARGENS DA 
EPIA E SUGESTÃO DE NÃO 
OCUPAÇÃO DO PARQUE 
NACIONAL 

O Parque Nacional é um importante 
condicionante do projeto do Eixo EPIA. O 
diferente tratamento dado ao longo desse Eixo 
EPIA está detalhado no documento técnico. 



 
32- REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DA 
EXPANSÃO DA VILA SÃO JOSÉ – 
BRAZLÂNDIA. 

O plano prevê a criação de Área de 
Regularização  de Interesse Social na Expansão 
Vila São José. 

33- SETOR DE MANSÕES DE 
TAGUATINGA: 
CRIAÇÃO DE PARQUE E 
REGULARIZAÇÃO DE CHÁCARAS 

O processo de regularização das chácaras seguirá 
as disposições do Plano de Manejo da ARIE JK. 
A criação do Parque pode ser considerada nesse 
processo. 

34- MELHORIA DA QUALIDADE DE 
VIDA DA POPULAÇÃO DO 
CONDOMÍNIO RENASCER – 
CEILÂNDIA SUL 
 
 
 
 
 
 
 

As ações do Governo estão caminhando para a 
solução desses problemas. 

 
 

35- SOLICITAÇÃO DE QUE O SETOR 
CANA DO REINO SEJA DESTINADO 
PARA MORADIA POPULAR  
 
 
 

A área do cana do reino ficou inserida em zona 
rural de uso controlando, não cabendo a 
destinação pretendida. 

36- SITUAÇÃO DA APA DO 
CAFURINGA E APA DO 
DESCOBERTO 

Nestas duas APAS a Zona Urbana abrange 
apenas aquelas áreas já destinadas para uso 
urbano, como FERCAL e Brazlândia (Vila São 
José) respectivamente. As demais áreas estão 
identificadas como Zona Rural de Uso 
Controlado. Permanece, portanto, para a APA do 
Cafuringa, a mesma proposta apresentada na 2ª 
Audiência Pública, pautada na preocupação com 
as restrições ambientais da área. 

37- 1º  ISENÇÃO DA OUTORGA 
ONEROSA PARA PROJETOS 
SOCIAIS;   
2º RETIRAR O AFASTAMENTO/ 
MODIFICAÇÕES DE LIMITES;   
3º PERMITIR MAIS DE UMA 
HABITAÇAO COLETIVA EM UM 
MESMO LOTE 

 
 

As  condições de isenção do pagamento da 
outorga será tratada em Lei específica conforme 
Art. 158 da proposta de lei do PDOT. 
O detalhamento das normas de uso e ocupação 
so solo será tratado no âmbito da lei de Uso e 
Ocupação do solo, conforme proposta de revisão 
do PDOT. 

38 – SISTEMA VIÁRIO E VIA 
INTERBAIRROS 
A QUEM INTERESSA A AVENIDA 
INTERBAIRROS? 

A INTERBAIRROS cria um novo 
acesso/alternativa de ligação para diversas 
localidades do DF. Ela articula áreas entre 
Samambaia e o Plano Piloto com diferentes 



características de ocupação.  
Especificamente no trecho do Parque, a solução 
a ser adaptada deverá prever o fluxo biótico na 
área do Parque do Guará. 
Outro ponto que merece menção é que a via não 
pretende aumentar o volume de veículos 
trafegando e, sim, aumentar a fluidez, reduzindo 
a sobrecargada EPTG e EPNB. 
A Interbairros ainda tem características de via de 
articulação urbana. 

39- INCLUSÃO DO NÚCLEO RURAL 
BOA ESPERANÇA II NA LISTA DE 
ÁREAS SUJEITAS A CONTRATO 
ESPECÍFICO RURAL  (ARTIGO 263 – 
ANEXO 7) 

A porção da área que apresenta característica de 
utilização rural já está definida como Zona 
Rural, não está sendo necessária sua inclusão no 
artigo 263. 
A porção que apresenta características urbanas 
foi definida como Zona Urbana de Uso 
Controlado II. 
 
 

OUTROS RESPOSTA 
COMO SERÁ RESOLVIDO O 
PROBLEMA DAS COOPERATIVAS 
 

No âmbito da Política Habitacional, em 
elaboração pela Subsecretaria da 
Habitação/SEDUMA.  

NÚCLEO RURAL TAGUATINGA  
• SOLICITAÇÃO DE INFRA-

ESTRUTURA 
• REGULARIZAÇÃO DA ÁREA 
• SERVIÇOS: COMO INTERNET 

E LINHAS TELEFÔNICAS – 
QUESTÃO DE DEMANDAS. 

• REGULARIZAÇÃO RURAL 
SERVIÇOS COMO INTERNET 
E LINHAS TELEFÔNICAS – 
QUESTÃO DE DEMANDAS. 

A área do Núcleo Rural Taguatinga está inserida 
em zona rural de uso controlado, e as chácaras 
que não sofreram reparcelamento serão tratadas 
de acordo com os trâmites de regularização em 
área rural. 
Demais solicitações devem ser atendidas pela 
Secreataria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

 
 
 
 


