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3.4 Estratégia de Regularização Fundiária

A estratégia de regularização fundiária
cria condições necessárias para a solução do
problema de numerosas áreas informalmente
ocupadas no Distrito Federal, onde reside um quarto
da população, predominantemente de baixa renda.
O principal objetivo desta estratégia é implementar
as ações de regularização fundiária, de modo a
garantir o direito à moradia, ao pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade
urbana e ao direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.

As ações previstas nesta estratégia
permitem um tratamento integrado tendo como
referência três categorias : Áreas de Regularização,
Setores Habitacionais de Regularização e
Parcelamentos Urbanos Isolados.

As Áreas de Regularização correspondem
a unidades territoriais que reúnem assentamentos
informais a partir de critérios como proximidade,
faixa de renda dos moradores e similaridade das
características urbanas e ambientais. Com base no
critério renda, as Áreas de Regularização são
classificadas em: (i) Áreas de Regularização de
Interesse Social, voltadas à regularização de
assentamentos de baixa renda; e (ii) Áreas de
Regularização de Interesse Específico, voltadas à
regularização de assentamentos de média e alta
renda.

As Áreas de Regularização possibilitam a
articulação dos diversos parcelamentos abrangidos
pelas suas poligonais. Para elas são definidos

índices e parâmetros urbanísticos comuns, os
quais facilitam a regularização fundiária e a
adoção de regras para endereçamento. Para
correta delimitação dessas poligonais, foram
observadas as seguintes condicionantes:

• os limites das Regiões Administrativas;

• os limites físicos existentes;

• a separação viária ou rodoviária existente;

• as poligonais de Setores Habitacionais
criados por Lei;

• os limites espaciais das ocupações
consolidadas;

• os limites das Áreas de Proteção
Ambiental; e

• a necessidade de absorver áreas
intersticiais ou adjacentes desocupadas.

Destaca-se que as áreas intersticiais
ou adjacentes incluídas nas poligonais
destinam-se à implantação de áreas livres
públicas e equipamentos públicos urbanos e
comunitários. Além disso, destinam-se à
urbanização futura, com ênfase ao
reassentamento de população removida de
áreas de risco, de áreas com restrições
ambientais ou de áreas desconstituídas para
adequações necessárias ao projeto urbanístico.

Parte das Áreas de Regularização
foram agregadas em Setores Habitacionais de
Regularização com o objetivo de auxiliar a

promoção do ordenamento territorial e o processo
de regularização.

Os Setores Habitacionais de
Regularização possuem diretrizes mais
abrangentes, comuns às Áreas de Regularização e
aos demais espaços neles contidos, incluindo
parâmetros urbanísticos, de estruturação viária e
de endereçamento. Ressalta-se que para os casos
em que não foi possível o agrupamento em Setores
Habitacionais, os parâmetros urbanísticos são
estabelecidos para a respectiva Área de
Regularização.

São considerados como parâmetros
urbanísticos básicos para as Áreas de
Regularização: (i) as dimensões mínimas e
máximas dos lotes; (ii) o percentual mínimo de área
pública; (iii) densidade habitacional bruta; e (iv)
coeficientes de aproveitamento dos lotes.  Para
definição desses parâmetros foram consideradas
as seguintes referências:

• os estudos urbanísticos e de impacto
ambiental existentes;

• os parâmetros estabelecidos nos Planos
Diretores Locais aprovados por Lei;

• as densidades calculadas para os
assentamentos informais consolidados;

• os projetos urbanísticos em processo de
análise e aprovação;

• as Normas de Uso e Gabarito existentes
aplicadas às áreas de entorno (no caso daqueles
próximos à cidade de São Sebastião – NGB 35/99);
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• o Levantamento Cadastral da Secretaria de
Estado da Fazenda para cobrança de IPTU –
Imposto Predial e Territorial Urbano;

• o Levantamento constante do Diagnóstico
Preliminar dos Parcelamentos Urbanos Informais no
Distrito Federal – 2006.

As dimensões mínimas e máximas para
os lotes residenciais buscam atender ao que dispõe
a Lei nº 9.785/2001, sendo estabelecidas a partir do
Levantamento Cadastral da Secretaria da Fazenda
para cobrança de IPTU e do Diagnóstico Preliminar
dos Parcelamentos Urbanos Informais no Distrito
Federal (2006). Ainda, quanto à definição do
Percentual Mínimo de Área Pública, foram utilizados
como parâmetros: (i) o tamanho da gleba a ser
regularizada; (ii) os dados técnicos da SEDUMA
quanto à quantidade e área mínima dos
equipamentos públicos comunitários; e (iii) a
população prevista para estas áreas.

Para definição dos Equipamentos
Públicos Comunitários e Urbanos - EPC, deverão
ser consultadas as concessionárias de serviços
públicos e Secretarias de Governo afetas à temática,
para verificar a demanda a ser atendida quando da
elaboração do projeto urbanístico de cada Área de
Regularização.

Os assentamentos informais com
características urbanas implantados originalmente
em zona rural, passam a integrar, na Estratégia de
Regularização Fundiária, Zona de Urbanização
Específica, sendo identificados como Parcelamentos
Urbanos Desconformes. Os usos e parâmetros

urbanísticos para estes parcelamentos serão
definidos em lei específica após a realização de
estudos urbanísticos necessários e da
demarcação urbanística, que consiste em
procedimento pelo qual o Poder Público
demarca a gleba definindo seus limites, área ,
localização e confrontações.

Como parte da estratégia de
regularização, foram elaborados estudos de uso
e ocupação do solo – Planos de Ocupação que
funcionarão, inicialmente, como plano
urbanístico de organização e estruturação do
território, e posteriormente, com o seu
detalhamento, irão subsidiar a elaboração do
projeto urbanístico.

Os Planos de Ocupação apresentam
uma proposta de hierarquização viária que
abrangerão somente as áreas de regularização,
mas também as áreas para parcelamento futuro
dentro dos setores.

Na elaboração dos Planos de
Ocupação para os Setores Habitacionais de
Regularização e para as Áreas de
Regularização localizados fora de Setor foram
considerados os condicionantes ambientais e
urbanísticos, o sistema viário existente e as
áreas ocupadas de fato. Foram estabelecidos
coeficientes de aproveitamento , bem como o
zoneamento por usos : residencial, comercial,
institucional, lazer e uso misto além das áreas
verdes previstas por Lei. Em alguns Setores os
parâmetros urbanísticos obedecem à legislação
vigente.

Identificaram-se algumas áreas de
regularização que não se encontram inseridas em
setores habitacionais. Isso devido à localização e,
principalmente, pela necessidade de se conter a
expansão desta ocupação em áreas onde seria
dispendiosa a implantação de infra-estrutura
urbana.

Foram elaborados Planos de Ocupação
para 29 Setores Habitacionais de Regularização,
13 Áreas de Regularização de Interesse Social e 6
Áreas de Regularização de Interesse Específico.

Os Parcelamentos Urbanos Isolados –
PUI são aqueles com características urbanas
implantados originalmente em Zona Rural que se
encontram deslocados dos núcleos urbanos.

Para início do processo de regularização
dos Parcelamentos Urbanos Isolados – PUI definir-
se-á a poligonal do parcelamento por meio da
demarcação urbanística que não poderá ser
expandida.
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MAPA 17 – PARCELAMENTOS URBANOS ISOLADOS



Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - Documento Técnico – Versão Final – Novembro / 2007 201

RA Plano Piloto

01 - Setor Habitacional do Torto

A área proposta para o Setor Habitacional
do Torto está localizada na Região Administrativa do
Plano Piloto RA-I e seu acesso dá-se pela DF-003,
próximo ao balão do Torto. Sua poligonal limita-se a
norte e a oeste com a poligonal do Parque Nacional
de Brasília, a leste com o Ribeirão do Torto e a sul
com a DF-003.

O Setor Habitacional do Torto abrange,
além da área do Parque de Exposições da Granja
do Torto e da residência oficial do Presidente da
República, ocupações residenciais com
características urbanas bastante distintas entre si.
Dentre estas, podemos citar:

- “Vila Operária” e “Vila dos Técnicos”, ocupações
mais antigas que têm sua origem no
assentamento dos funcionários da Granja do
Torto;

- “Vila  Weslyan Roriz”, núcleo urbano consolidado
proximo à entrada do Parque de Exposições;

- “Rua dos Eucaliptos”,  9 (nove) lotes residenciais
edificados próximos ao acesso à Residência
Oficial.

- Parcelamento “Mini-granjas do Torto”, objeto do
processo de regularização n° 030.004.959/95,
localizado aos fundos do Parque de Exposições
próximo ao limite do Parque Nacional.

Os estudos de revisão do
PDOT/1997 propõe a criação de uma Área de
Regularização de Interesse Social – ARIS para
a ocupação destas Áreas de Regularização de
Interesse Específico – ARINE.

A área de estudo para regularização
encontra-se nos limites da fazenda Brejo ou
Torto, desapropriada pela TERRACAP.

As Áreas de Regularização
abrangem todas as ocupações consolidadas
com características urbanas existentes na área
de estudo. Desta forma, para a efetiva
regularização, será. necessária a reavaliação
dos parâmetros de ocupação em Área Especial
de Proteção

Trata-se de uma área bastante sensível
do ponto de vista ambiental. Vizinha ao Parque
Nacional e próxima ao Lago Paranoá. Sua
ocupação e regularização devem ser
necessariamente condicionadas às restrições
fornecidas por estudo ambiental realizado para a
área.

A área de regularização está  inserida na
APA Planalto Central, cujo órgão licenciador é o
IBAMA.

Proposta

Tendo em vista que o tipo de uso
preponderante da área em questão é o Residencial
Unifamiliar, organizaram-se os usos
complementares necessários ao bem estar daquela
comunidade. A proposta considerou o grau de

QUADRO 03 - RA Plano Piloto - SETOR HABITACIONAL TORTO

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE I (Mini-
Granjas,Técnicos) 139 21,48

ha 240 240 139

Área Desapropriada
Terracap / Área
Desapropriada em
Comum

ARINE II (Vila
Operários) 3,58 ha - - -

Área Desapropriada
Terracap

 /Fazenda Brejo ou
Torto

ARINE III (Rua dos
Eucaliptos) 09 6,37 ha 30 30 09

ARIS ( Wesley Roriz
)

800 19,88
ha -

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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consolidação das ocupações e a infra-estrutura
implantada.

Estrutura-se a partir de uma via principal
de circulação que em conjunto com a DF-003 - via
arterial que acessa a poligonal - apresenta infra-
estrutura necessária ao tráfego geral e ao transporte
coletivo realizado no Setor. Esta via, além de fazer a
integração entre as diversas ocupações, contorna o
parcelamento “Weslian Roriz”, principal
adensamento urbano da área, que conta ainda com
uma via de atividades onde e concentram os lotes
destinados à atividade comercial. As vias
secundárias que promovem o acesso às vias locais
dos demais parcelamentos completam a estrutura
viária proposta.

É possível que o acentuado grau de
consolidação da ocupação impeça o total
atendimento às normas de sistema viário.
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RA  Gama
02 - Setor Habitacional Ponte de Terra

FIGURA 79 - ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO NO PLANO PILOTO
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RA Gama

02 - Setor Habitacional Ponte de Terra

O Setor Habitacional Ponte de Terra,
localizado na RA II – Gama, possui uma área de
702,23 ha (setecentos e dois hectares e vinte e três
ares).

Dentro do setor está inserida a Área de
Regularização de Interesse Específico - ARINE
Ponte de Terra, com uma área de 700,35 ha
(setecentos e trinta e cinco ares), que inclui os
parcelamentos Residencial das Palmeiras, Projeto
Agronasa, Residencial Ponte Alta de Cima,
Loteamento Ponte Alta de Cima e Park do Gama.
Atualmente essa ARINE conta com uma população
de 4004 habitantes.

Quanto à situação fundiária, o setor
encontra-se implantado parte em áreas
desapropriadas e parte em terras desapropriadas
em comum, e está inserido na Área de Proteção do
Planalto Central criada mediante Decreto Federal de
10 de janeiro de 2002, com objetivo de regular o uso
dos recursos hídricos e parcelamento do solo,
garantindo o uso racional dos recursos naturais e
protegendo o patrimônio ambiental e cultural da
região.

Proposta

O percentual de área destinada aos
equipamentos comunitários, urbanos e áreas verdes
livres deve perfazer, no mínimo, 15% da área do

setor. A densidade bruta estipulada para o setor
é de 30 hab/ha.

E-1. Área de Regularização de Interesse
Específico  ARINE Mansões Paraíso

A Área de Regularização de
Interesse Específico Mansões Paraíso localiza-
se na Região Administrativa do Gama, RA- II,
às margens da DF- 480. Apresenta uma área
total de 686,00 ha.

Nesta área de regularização
encontra-se o parcelamento Mansões Paraíso,
que possui população atual  de 417 habitantes.

O parcelamento encontra-se em
parte em terras desapropriadas em comum e
em parte em terras desapropriadas.

O parcelamento está inserido na
Área de Proteção do Planalto Central, cujo
Licenciamento Ambiental é de responsabilidade
do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente -
IBAMA.

Proposta

O percentual de área destinada aos
equipamentos comunitários, urbanos e áreas
verdes livres deve perfazer, no mínimo, 15% da
área do setor.

A densidade bruta estipulada para a
ARINE é de 150 hab/ha.

O sistema viário proposto considerou as
vias existentes, definidas com base nas ocupações
urbanas, propondo-se, a partir das mesmas, um
sistema hierarquizado de vias.

O acesso ao parcelamento dar-se por
meio da via arterial que parte da DF-480, concilia o
potencial de Avenida de Circulação e de
Atividades. Ao longo desta via são previstas
atividades de uso misto, assim definidas de forma a
atender à população local.

Os vazios residuais existentes nos
assentamentos informais da ARINE destinam-se à
implantação de espaços livres públicos,
equipamentos públicos comunitários,
equipamentos urbanos e à futura ocupação.

A população prevista para esta ARINE é
de 1.444 habitantes.

O sistema viário proposto se articula à
rodovia federal – BR-251, às distritais – DF- 480 e
DF-475 e à vicinal VC - 341.

A faixa de domínio da BR-251 é de 130
metros simétrica em relação ao eixo do canteiro
central. Às margens desta rodovia federal, serão
permitidas atividades comerciais de grande e
médio porte e uso misto.

Ao longo das rodovias foram propostas
vias marginais, que dão acesso às vias internas do
setor. Estas foram classificadas em Vias Arteriais,
que se subdividem em Avenidas de Circulação /
Trânsito Rápido e em Avenidas de Atividades ou
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Especiais, Vias secundárias ou coletoras e Vias
locais.

As vias arteriais conciliam a fluidez do
tráfego, o transporte coletivo, a acessibilidade às
atividades lindeiras e às vias secundárias. Ao longo
destas vias serão permitidos os usos comercial de
pequeno porte e o uso misto, a fim de atender,
primordialmente, a população residente do setor.

As vias secundárias ou coletoras são de
abrangência intermediária, destinadas a coletar e
distribuir o trânsito entre as vias arteriais e as locais.

As vias locais são de abrangência
limitada, destinadas ao acesso aos logradouros
públicos de caráter local e às unidades residenciais.
Ao longo dessas vias o uso é predominantemente
habitacional unifamiliar.

QUADRO 04 - RA GAMA - SETOR HABITACIONAL PONTE DE TERRA

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Ponte de
Terra 1.606 686 ha 4.004 5.770 1.086

 Área Desapropriada
Terracap

Área Desapropriada
em Comum

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006

QUADRO 05 - RA GAMA - FORA DE SETOR HABITACIONAL

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Mansões
Rancho Paraíso 385 20.90

ha 417 1.443 111

Desapropriada
Terracap

Desapropriada em
comum

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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FIGURA 80 - ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO NO GAMA
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RA Taguatinga

03 - Setor Habitacional Vicente Pires

O Setor Habitacional Vicente Pires –
SHVP, com área de 2.747 ha, foi proposto a partir
da poligonal das Colônias Agrícolas, atualmente
ocupadas com fins urbanos, e da poligonal
estabelecida para o parque urbano TaguaPark. O
Setor apresenta uma parte inserida na Região
Administrativa de Taguatinga – RA III e outra parte
inserida na Região Administrativa do Guará – RA X.
Seus limites são estabelecidos pelas vias Estrada
Parque Taguatinga – EPTG, EPCT (Pistão Sul), DF-
095 (Estrutural) e DF-087. A região, bastante
sensível do ponto de vista ambiental, é cortada
pelos córregos Samambaia e Vicente Pires.

A área de estudo para o Setor, definida
pela Lei n° 1.823/98 e alterada pela Lei
Complementar n.º 467/02, é constituída por parcelas
rurais reparceladas irregularmente para uso urbano
e remanescentes de glebas rurais, sendo que
destas, poucas ainda permanecem como uso
produtivo rural. A ocupação existente hoje na área
apresenta características de média renda e
configura uma população aproximada de 52.000
habitantes podendo chegar a uma população de
132.360 habitantes, considerando a densidade
populacional prevista para o Setor.

Em relação à infra-estrutura urbana, o
Setor é atendido por rede de energia elétrica,

iluminação pública e pavimentação asfáltica em
alguns trechos. Encontram-se em fase de
implantação os projetos para abastecimento de
água e rede de esgoto.

O plano de ocupação deste Setor
considera parte das informações reunidas no
Estudo Urbanístico da Expansão Urbana de
Águas Claras, concluído pela TOPOCART em
2002.

Para fins de regularização, a área do
Setor que se encontra ocupada foi subdividida
em duas Áreas de Regularização de Interesse
Específico – ARINEs e uma Área de
Regularização de Interesse Social  – ARIS. A
ARINE Vicente Pires I encontra-se na RA III e
abrange os parcelamentos Colônia Agrícola
Samambaia e parte da Colônia Agrícola Vicente
Pires. O restante da Colônia Agrícola Vicente
Pires pertence à ARINE Vicente Pires II, na RA

X. Já a ARIS Vila São José abrange a Colônia
Agrícola Vila São José.

Uma parte da área do Setor Vicente
Pires encontra-se em terras desapropriadas pela
TERRACAP e outra, em terras desapropriadas pela
União.

O Setor está inserido na Área de
Proteção APA do Planalto Central e, neste caso, o
orgão licenciador é o IBAMA. A área possui um
elevado grau de sensibilidade devido as suas
características físicas e ambientais em Área de
Proteção Permanente - APP, tais como: área de
nascentes, marginais de cursos d’água, áreas de
veredas, declividades superiores a 30 %, entre
outros aspectos.

Encontra-se em fase de aprovação o
respectivo Estudo de Impacto Ambiental que, a
partir de uma análise aprofundada, fornecerá

QUADRO 06 - RA TAGUATINGA - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARIS Vicente Pires 1.159 125.94
ha 3.501 4.361 921

Área Desapropriada
pela União

Área Desapropriada
Terracap

ARINE Vicente
Pires I 3.326 1.823.

08 11.110 13.042 3.025

Área Desapropriada
pela União

Área Desapropriada
Terracap

ARINE Vicente
Pires II 10.775 176.17 34.031 46.641 8.667 Área Desapropriada

Terracap

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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parâmetros para uso e ocupação da
região.

Proposta

Considerou-se as restrições e
condicionantes identificados pelo Estudo Urbanístico
e pelo Estudo de Impacto Ambiental em elaboração.
Propõe-se que 10% da área total do parcelamento
seja destinada à área pública e determina-se
densidade bruta para o Setor Habitacional  Vicente
Pires de 50 hab/ha.

Na organização viária local,
consideraram-se as possibilidades de ligação viária
entre os córregos, com a menor alteração dos lotes
já constituídos.

A proposta é organizada a partir de um
sistema de vias principais que estrutura os eixos de
transporte coletivo local e articula os eixos norte-sul
e leste-oeste. Estas vias concentram a maior parte
da atividade comercial existente e alguns dos
equipamentos propostos, desempenham o papel de
vias principais de atividades. Transversais a elas,
encontram-se as vias secundárias que distribuem o
tráfego para as áreas residenciais.

04 - Setor Habitacional Arniqueira

O Setor Habitacional Arniqueira – SHAR,
com área de 1.060 ha, localiza-se na Região
Administrativa de Taguatinga – RA III, em área que
se apresenta como vetor natural de expansão

urbana. Os limites do Setor são definidos à
oeste pela Estrada Parque  EPCT - Pistão Sul,
à leste pela Estrada Parque Vicente Pires -
EPVC, ao sul pela Estrada Parque Núcleo
Bandeirante - EPNB e ao norte pelo Bairro de
Águas Claras. O Setor é cortado pelos córregos
Vereda da Cruz, Arniqueira e Vereda Grande. 

O Setor, criado pela Lei
Complementar n.º 511/02, é constituído por
glebas rurais reparceladas irregularmente para
uso urbano e remanescentes de glebas rurais.
A ocupação atual nesta área apresenta
características de média renda e possui uma
população atual de 37.000 habitantes podendo
chegar a uma população de 53.000 habitantes
ao considerar a densidade populacional bruta
prevista para o Setor.

O Setor encontra-se parcialmente
pavimentado e é atendido por rede de energia
elétrica e iluminação pública.

Para fins de regularização, a área do
Setor que se encontra ocupada é definida como
Área de Regularização de Interesse Específico

– ARINE Arniqueira que abrange os seguintes
parcelamentos: Colônia Agrícola Arniqueira,
Colônia Agrícola Vereda da Cruz e Colônia
Agrícola Vereda Grande.

A área proposta para o Setor encontra-
se em terras desapropriadas pela TERRACAP.

Trata-se de uma área de frágil equilíbrio
ecológico localizada dentro da APA do Planalto
Central que tem como orgão licenciador o Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA.

A área possui um elevado grau de
sensibilidade devido às suas características físicas
e ambientais em Área de Proteção Permanente –
APP, tais como: área de nascentes, marginais de
cursos d’água, áreas de vereda, declividades
superiores a 30%, entre outros aspectos.

 Encontra-se em análise o termo de
referência que fornecerá subsídios para a
elaboração do respectivo Estudo de Impacto
Ambiental.

QUADRO 07 - RA TAGUATINGA - SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Arniqueira 5.489 1.105,
80ha 14.281 20.043 3.893 Área Desapropriada

Terracap
Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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Proposta

Na elaboração do plano de ocupação
deste Setor foram consideradas partes das
informações reunidas no Estudo Urbanístico da
Expansão Urbana de Águas Claras, concluído pela
TOPOCART em  2002. Ao considerar as restrições e
condicionantes identificados por tal estudo, propõe-
se que 10% da área total do parcelamento seja
destinada à área pública e determina a densidade
bruta para o Setor Habitacional Arniqueira de 50
hab/ha.

05 -Setor Habitacional Primavera

O Setor Habitacional Primavera localiza-
se na Região Administrativa de Taguatinga – RA - III
com área de 100,50 ha (cem hectares e cinqüenta
centiares). A área é vizinha ao Setor de Mansões de
Taguatinga.

O Setor foi proposto a partir da ocupação
existente nas Chácaras nº 25 a 29 do Núcleo Rural
de Taguatinga, atualmente parceladas com fins
urbanos. A área possui como limites: ao sul o Setor
de Mansões de Taguatinga e a oeste o limite da RA
de Taguatinga e da RA de Samambaia. A região é
bastante sensível do ponto de vista ambiental, pois
está próxima ao córrego Taguatinga e à Área de
Relevante Interesse Ecológico – ARIE Parque JK.

A área de estudo para o Setor
Habitacional Primavera é constituído por parcelas
rurais reparceladas irregularmente para uso urbano.
A ocupação existente hoje apresenta características

de baixa e média renda e possui atualmente
uma população aproximada de 5.400 (cinco mil
e quatrocentos) mil habitantes.

Em relação à infra-estrutura urbana,
o Setor é atendido apenas por rede de energia
elétrica e iluminação pública clandestinas. A
pavimentação asfáltica ocorre nos trechos das
chácaras 25 e 26.

Para fins de regularização, a área do
Setor foi dividida em duas Áreas de
Regularização: uma de Interesse Específico –
ARINE Primavera que abrange as chácaras 25
e 26 e outra de Interesse Social – ARIS
Primavera que abrange as chácaras 27, 28 e
29.

O Setor Habitacional Primavera
encontra-se em terras desapropriadas pela
TERRACAP.

A área onde se situam as chácaras
25 e 26 encontra-se dentro da Área de Proteção
Ambiental - APA do Planalto Central com
diretrizes específicas, e neste caso, o orgão

licenciador é o Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA. As chácaras 27,28 e 29  localizam-se
dentro da poligonal da ARIE Parque JK.

Proposta

Ao considerar as restrições e
condicionantes identificados, este Estudo
propõe que 10% da área total do
parcelamento seja destinado à Área Pública e
determina a densidade bruta para o Setor
Habitacional  Primavera de 50 hab/ha.

A organização viária local considerou a
possibilidade de ligação viária entre o núcleo
urbano de Taguatinga e de Samambaia e que
permitisse o mínimo de alteração dos lotes já
constituídos.

A proposta foi organizada a partir de um
sistema de vias principais, sendo uma a Avenida
Primavera e a outra a via que contorna o Setor de
Mansões.

QUADRO 08 - RA TAGUATINGA- SETOR HABITACIONAL PRIMAVERA

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARIS Primavera 1.000 57,57
ha 3.600 3.600 500 Área Desapropriada

Terracap

ARINE Primavera 500 43 ha 5.031 7.953 1.296 Área Desapropriada
Terracap

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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Estas vias interligam a cidade de
Taguatinga ao Setor de Mansões de Taguatinga e
ao núcleo urbano de Samambaia, estruturam o eixo
de transporte coletivo local e articulam os eixos
norte-sul e leste-oeste do sistema viário local. Estas
vias concentram a maior parte da atividade
comercial existente e desempenham o papel de vias
principais de atividades.

Perpendicularmente à Avenida Primavera,
encontram-se as vias  locais que distribuem o
tráfego para as residências. Perpendicularmente a
via que contorna o Setor de Mansões encontram-se
as vias secundárias, as quais dão acesso também
às vias locais.

A fim de conter o avanço da ocupação
urbana em direção a ARIE Parque JK, está sendo
proposta uma via de circulação contornado o Setor
ao norte.

Nota-se que, em parte da área, a
implantação da estrutura viária não atenderá às
diretrizes da norma de sistema viário, em virtude do
acentuado grau de consolidação da ocupação.

FIGURA 81 - ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO EM TAGUATINGA
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RA Brazlândia

S-1. Área de Regularização de Interesse Social –
ARIS Expansão da Vila São José

A Expansão da Vila São José localiza-se
na Região Administrativa de Brazlândia – RA IV, ao
norte do núcleo urbano da cidade. É delimitada ao
Norte pelo DER, à oeste pela DF 180 e ao sul pela
Vila São José. Possui uma área de
aproximadamente 120 ha (cento e vinte hectares).

A área está consolidada com ocupações
urbanas e é considerada como Área de
Regularização de Interesse Social – ARIS
Expansão da Vila São José por  possuir uma
população estimada de 11.000 (onze mil habitantes)
de baixa renda.

A Expansão da Vila São José situa-se em
terras desapropriadas em comum.

O parcelamento está inserido na Área de
Proteção do Descoberto e está parcialmente
inserido na APM de Brazlândia.

Proposta

A densidade demográfica estipulada para
o setor é de 100 hab/ha (cem habitantes por
hectare). O sistema viário foi concebido e
dimensionado de forma a atender aos vários usos,
além de promover maior segurança e fluidez no
tráfego de veículos, segurança aos moradores,
reduzir os custos de manutenção e reparo nas vias e
diminuir a área de pavimento impermeável com o

objetivo de proteger a quantidade e qualidade
dos recursos hídricos locais.

 A área tem boa acessibilidade,
garantida por uma rodovia (DF-180) e uma via
arterial – Av. Central da Vila São José. Propõe-
se a criação de acesso à área da expansão,
adjacente à área do DER, ligando o
parcelamento à DF -180.

O sistema arterial proposto para a
expansão fará a integração dos vários setores e
bairros, através de um anel viário.

As vias arteriais possuem caixa de
via com 20 metros de largura e tem como
finalidade atender a demanda de mobilidade,
principalmente nas horas de pico, com a função
de escoar grandes fluxos de bens e pessoas.
Servirá de articulação com o sistema viário
superior (rodovia) e a cidade como um todo,
além de distribuir o transporte coletivo em toda
Brazlândia. São dotadas de ponto de ônibus,
distribuídos eqüidistantes, de forma a atender
todo o parcelamento.

As vias coletoras possuem caixa de via
com 7 metros de largura e visam atender a
demanda global de circulação urbana com a função
de distribuir ou coletar o tráfego de veículos,
interligando as vias arteriais com as locais.

As vias locais possuem caixa de via com
7 metros de largura e tem por finalidade atender
principalmente a demanda de acesso de bens e
pessoas entre as vias coletoras e as edificações,
em especial as ligações mais diretas e necessárias
entre as habitações e as demais atividades.

QUADRO 09 - RA BRAZLÂNDIA – FORA DE SETOR HABITACIONAL

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARIS Expansão
Vila São José

3.039 170,11
ha 9.750 11.880 2.493 Área Desapropriada

em Comum
Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006 )
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FIGURA 82 - ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO EM BRAZLÂNDIA
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RA Sobradinho

06 - Setor Habitacional Indaiá

O Setor Habitacional Jardins – SHJ
localiza-se na Região Administrativa de Sobradinho
– RA - V com área de 1.065,265 ha. Limita-se ao sul
pela DF-250 e a oeste com a DF-001.

O Setor, criado a partir do
desmembramento do Setor Habitacional Região dos
Lagos, insere-se na Zona Urbana de Sobradinho e é
compreendido pela Subzona Habitacional 7 – SZH-
7, conforme Plano Diretor Local – PDL de
Sobradinho. A ocupação existente hoje é
caracterizada como de renda média no
parcelamento denominado Mansões Entrelagos I, II,
III e IV e de renda baixa nos parcelamentos que
compõem o “Grande Itapuã”.

Possui atualmente uma população
aproximada de 55.858 habitantes, podendo chegar a
uma população de 159.790 habitantes,
considerando a densidade bruta prevista para o
Setor.

O Setor é atendido por rede de energia
elétrica, iluminação pública e pavimentação asfáltica
em alguns trechos. O sistema de abastecimento de
água é feito por poço artesiano e o esgotamento
sanitário por fossa séptica.

Para fins de regularização, a área do
Setor que se encontra ocupada é definida como
Área de Regularização de Interesse Específico –

ARINE Jardins, que abrange o parcelamento
Mansões Entrelagos I, II, III e IV, e Área de
Regularização de Interesse Social – ARIS
Jardins que abrange os parcelamentos Del
Lago I, Del Lago II, Fazendinha, Itapuã II,
Mandala, Residencial Novo Horizonte, Rural
Residencial Itapuã e Sol e Lua.

A área do Setor abrange terras não
desapropriadas referente ao parcelamento
Mansões Entrelagos I, II, III e IV e terras
desapropriadas em comum que se refere aos
demais parcelamentos. O Setor localiza-se na
Área de Proteção Ambiental – APA do São
Bartolomeu.

Parte do setor está localizada dentro
de Área de Proteção de Manancial – APM do
Cachoeirinha, destinada a conservação,
recuperação e manejo das bacias hidrográficas.
Sua regularização e futura ocupação  deve
estar condicionada aos estudos ambientais a
serem realizados para a área.

Proposta

Propõe-se que 10% da área total do
parcelamento seja destinada à área pública e
determina-se a densidade bruta para o Setor de
150 hab/ha. Estão previstos para o setor os usos
residencial unifamiliar, comercial, misto,
institucional e áreas verdes.

A definição do uso do solo considerou o
sistema viário existente e o proposto, os usos
implantados na área ocupada (uso residencial
unifamiliar, comercial e misto) e os espaços vazios
para equipamentos comunitários e urbanos. As
áreas de uso institucional são destinadas a abrigar
os equipamentos comunitários e os urbanos e
foram distribuídas em diferentes pontos do Setor.

QUADRO 10 - RA SOBRADINHO - SETOR HABITACIONAL INDAIÁ

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Indaiá 2.250 394,70
ha 4.488 8.550 1.181 Área Particular

ARIS Indaiá 10.533 370 ha 35.676 40.013 9.484

Área Desapropriada
União,  Área

Desapropriada
Terracap e

Desapropriada em
Comum

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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07 - Setor Habitacional Região dos Lagos

O Setor Habitacional Região dos Lagos –
SHRL localiza-se na Região Administrativa de
Sobradinho – RA - V  com área de 983,292 ha.
Limita-se ao norte com o Setor Habitacional Boa
Vista, ao sul com o Setor Habitacional Jardins, à
oeste com a DF-001 e à leste com a Zona Rural de
Sobradinho.

O Setor, denominado e definido pela Lei
Complementar n.º 218/99, insere-se na Zona
Urbana de Sobradinho e é compreendido pela
Subzona Habitacional 7 - SZH7, conforme Plano
Diretor Local – PDL de Sobradinho. A ocupação
existente hoje é caracterizada como de renda média
e possui atualmente uma população aproximada de
5.031 habitantes, podendo chegar a uma população
de 29.500 habitantes, considerando a densidade
populacional prevista para o Setor.

O Setor é atendido por rede de energia
elétrica, iluminação pública e pavimentação asfáltica
em alguns trechos. O sistema de abastecimento de
água é feito por poço artesiano e o esgotamento
sanitário por fossa séptica.

O Setor é atendido por rede de energia
elétrica, iluminação pública e pavimentação asfáltica
em alguns trechos. O sistema de abastecimento de
água é feito por poço artesiano e o esgotamento
sanitário por fossa séptica.

Para fins de regularização, a área do
Setor que se encontra ocupada é definida como
Área de Regularização de Interesse Específico –
ARINE Região dos Lagos, que abrange o

parcelamento Residencial RK. Os demais
parcelamentos que integram o Setor, Engisa e
Privê Residencial Ever Green,  estão
desocupados.

A área do Setor abrange terras
desapropriadas e não desapropriadas.

O Setor localiza-se na Área de
Proteção Ambiental – APA do São Bartolomeu.
Sua regularização e futura ocupação deve estar
condicionada às restrições de uso fornecidas
pelos estudos ambientais a serem realizados
para a área.

Proposta

O plano de ocupação propõe que
15% da área total do parcelamento seja
destinada à área pública e determina a
densidade bruta para o Setor de 30 hab/ha.
Estão previstos os usos residencial unifamiliar,
comercial, misto, institucional. Áreas verdes são
previstas, assim como a recuperação e
preservação de áreas de preservação
permanente.

A definição do uso do solo considerouo
sistema viário existente e o proposto, os usos
implantados na área ocupada (uso residencial
unifamiliar e uso misto) e os espaços ainda
disponíveis para equipamentos comunitários e
urbanos. As áreas de uso institucional são
destinadas a abrigar os equipamentos comunitários
e urbanos e foram distribuídas em diferentes
pontos do Setor.

QUADRO 11 - RA SOBRADINHO - SETOR HABITACIONAL REGIÃO DOS LAGOS

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Região
dos Lagos

2073 140,43
ha 5.031 7.953 1.296 Área Desapropriada

Terracap
Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006 )
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08 - Setor Habitacional Boa Vista

O Setor Habitacional Boa Vista – SHBV,
com área de 596,051 ha, localiza-se na Região
Administrativa de Sobradinho – RA V,  na
confluência das rodovias DF-150, DF-440, DF-425 e
BR-020, que atravessa longitudinalmente o Setor. O
Setor é cortado na porção norte pelo Córrego
Paranoazinho e na porção sul pelo Córrego Capão
Grande.

O Setor, denominado e definido pela Lei
Complementar n.º 218/99, é compreendido pelas
Subzonas Habitacionais 6A e 7 – SZH-6A e SZH-7,
pela Subzona Especial de Conservação 2 – SZEC-2
e pela Subzona  Industrial 3 – SZI-3 conforme Plano
Diretor Local – PDL de Sobradinho aprovado pela
LC n.º 56/97. Há uma pequena parte em zona rural.

A ocupação existente hoje na área
proposta para o Setor pode ser caracterizada
prioritariamente como de renda média. Em relação à
infra-estrutura urbana, o Setor é atendido por rede
de energia elétrica, iluminação pública e
pavimentação asfáltica em alguns trechos. O
sistema de abastecimento de água é feito mediante
poço artesiano e o esgotamento sanitário por fossa
séptica.

Existe aproximadamente no local uma
população de 5.820 habitantes. Ao considerar a
densidade bruta prevista para o Setor poderá chegar
a uma população de 29.800 habitantes.

Na elaboração do plano de ocupação
deste Setor considerou-se parte das informações

reunidas no Estudo Urbanístico para o Setor,
elaborado pela ENGEVIX em 2000.

Para fins de regularização, a área do
Setor é definida como Área de Regularização
de Interesse Específico – ARINE Boa Vista I, II,
III e IV que abrangem os parcelamentos:
Associação dos Moradores Café Planalto,
Bianca, Granjas Sofia, Império dos Nobres,
Mansões Petrópolis, Morada dos Nobres,
Parque Colorado, Parque das Araras, Prive
Alphaville, Recanto Real, Residencial 2001,
Residencial Vitória e Vivendas Serranas.

A área deste Setor encontra-se em
terras desapropriadas pela Terracap, sendo a
maior parte em terras não desapropriadas,
pertencentes ao espólio de José Cândido de
Souza Dias. Localiza-se, em parte, nos limites
da APA do Planalto Central onde o órgão
licenciador é o IBAMA, e em parte na APA da
Bacia do Rio São Bartolomeu, onde o órgão
licenciador é a Subsecretaria de Meio Ambiente
da SEDUMA.

A área ainda possui um certo grau de
sensibilidade ambiental devido às condições de
declividade e por estar em limites de borda de
chapada, em área de preservação de cursos
d’água e de afloramento rochosos. Sua
regularização e futura ocupação deve estar
necessariamente condicionada às restrições de
uso fornecidas pelos estudos ambientais a
serem realizados para a área.

Proposta

Para elaboração do Plano de Ocupação
tomou-se em conta a poligonal de estudo
estabelecido no Termo de Referência para
licenciamento ambiental da área da Fazenda
Paranoazinho junto ao Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente - IBAMA, que abrange tanto o Setor
Habitacional Boa Vista como os Setores do
entorno: Contagem, Mansões Sobradinho e
Grande Colorado.

Ao considerar as restrições e
condicionantes identificados pelo Estudo
Urbanístico da ENGEVIX-2000, este plano de
ocupação propõe que 15% da área total do
parcelamento seja destinada à equipamentos
comunitários, equipamentos urbanos e espaços
livres de uso público. Determina a densidade bruta
para o Setor de 50 hab/ha. Estão previstos para o
setor os usos residencial unifamiliar, residencial
coletivo, comercial, misto, industrial, áreas verdes ,
bem como a recuperação e preservação de áreas
de preservação permanente.

A definição do uso do solo considerou o
sistema viário existente e o proposto, os usos
implantados na área ocupada (uso residencial
unifamiliar e uso misto) e os espaços vazios para
equipamentos comunitários e urbanos.

A proposta é organizada a partir de um
sistema de vias existentes que estruturam os eixos
de circulação local.
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09 - Setor Habitacional Grande Colorado

O Setor Habitacional Grande Colorado –
SHGC localiza-se na Região Administrativa de
Sobradinho – RA - V com área de 498,804 ha.
Limita-se ao norte e à oeste com a Reserva
Biológica da Contagem, ao sul com a BR-020 e a
leste com a DF-150. O setor é cortado pelo Córrego
Paranoazinho.

O Setor, denominado e definido pela Lei
Complementar n.º 218/99, é compreendido pela
Subzona Especial de Conservação  1 - SZEC-1
conforme PDL de Sobradinho aprovado pela LC n.º
56/97 e possui duas áreas distintas.

A primeira está totalmente parcelada, com
71% de seus lotes ocupados por uma população de
10.780 habitantes, caracterizada como de renda
média. Poderá chegar à uma população de 24.940
habitantes, se considerarmos a densidade bruta
prevista para o Setor. Esta área é composta pelos

parcelamentos urbanos irregulares: Colorado
Ville, Jardim Europa, Jardim Europa II,
Mansões, Colorado, Rural Vivendas Colorado II,
Solar de Athenas, Vivendas Bela Vista,
Vivendas Colorado, Vivendas Friburgo  I, II e III,
Vivendas Lago Azul.

Todos os parcelamentos inseridos
nesta área encontram-se consolidados e
dispõem dos serviços de energia elétrica,
iluminação pública, pavimentação asfáltica,
meio-fio e calçada. O sistema de abastecimento
de água é feito por poço profundo em todos os
parcelamentos do Setor. A CAESB assumiu o
controle do fornecimento de água apenas em
três parcelamentos. Não há rede de esgoto
sanitário no Setor, sendo este depositado em
fossas sépticas individuais.

A segunda área não está parcelada,
mas está sendo abrangida pelo plano de

ocupação, com proposta de sistema viário,
zoneamento e equipamentos comunitários.

Para fins de regularização, a área do
Setor que se encontra ocupada é definida como
Área de Regularização de Interesse Específico –
ARINE Grande Colorado.

O Setor é formado em parte por terras
desapropriadas pela União, em parte por terras não
desapropriadas pertencentes ao espólio de José
Cândido de Souza Dias e em parte por terras
desapropriadas pertencentes à Companhia
Imobiliária de Brasília – TERRACAP (área
desocupada localizada entre o córrego
Paranoazinho e a BR-020).

O Setor localiza-se nos limites da APA
do Planalto Central onde o órgão licenciador é o
IBAMA.

A área ainda possui um certo grau de
sensibilidade ambiental devido às condições de
declividade e por estar em limites de borda de
chapada, em área de preservação de cursos
d’água e de afloramento rochosos. Sua
regularização e futura ocupação deve estar
necessariamente condicionada às restrições de
uso fornecidas pelos estudos ambientais a serem
realizados para a área.

Proposta

Foi elaborado Plano de Ocupação para
a poligonal de estudo constante do Termo de
Referência para licenciamento ambiental da área
da Fazenda Paranoazinho junto ao Instituto

QUADRO 11A - RA SOBRADINHO - SETOR HABITACIONAL BOA VISTA

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Boa Vista I 1.386 139 ha 3.870 6.031 800
Área Desapropriada

Terracap e Área
Particular

ARINE Boa Vista II 100 9,58
ha 300 380 79 Área Desapropriada

Terracap

ARINE Boa Vista III 357 35,78
ha 1.174 1.356 309 Área Particular

ARINE Boa Vista IV 180 21,91
ha 505 684 133 Área Particular

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 200
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Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA, que abrange
tanto o Setor Habitacional Grande Colorado como os
Setores do entorno: Contagem, Mansões
Sobradinho e Boa Vista.

O estudo propõe que 15% da área total
do parcelamento seja destinada à área pública e
determina a densidade bruta para o Setor de 50
hab/ha. Estão previstos os seguintes usos:
residencial unifamiliar, residencial coletivo,
comercial, misto, Institucional. Áreas verdes são
previstas, bem como a recuperação e preservação
de áreas de preservação permanente.

10 - Setor Habitacional Contagem

O Setor Habitacional Contagem – SHC
localiza-se na Região Administrativa de Sobradinho
– RA - V com área de 490,744 ha. Limita-se ao norte
pela DF-420, a oeste pela DF-150 e ao sul pelo
Setor Habitacional Boa Vista. O Setor é cortado por
cursos d’água que deságuam no córrego
Paranoazinho.

O Setor, definido e denominado pela Lei
Complementar n.º 218/99, é compreendido pelas
Subzonas Habitacionais 5 e 6B – SZH-5 e SZH-6B,
pela Subzona Rural 1 – SZR-1 e pela Subzona
Especial de Conservação 3 – SZEC-3, conforme
Plano Diretor Local – PDL de Sobradinho aprovado
pela LC n.º 56/97. Possui atualmente uma
população estimada de 11.074 habitantes,
caracterizada como de média renda em sua maioria,
e que pode chegar a uma população de 34.350
habitantes, considerando a densidade bruta prevista
para o Setor.

Para fins de regularização, a área
ocupada do Setor foi dividida em duas áreas
distintas:

• Área de Regularização de Interesse
Específico-ARINE Contagem I, que abrange os
parcelamentos:

Boa Sorte, Caravelo, Chácara Beija-Flor,
Fraternidade, Jardim América, Jardim Ipanema,
Morada Imperial, Novo Horizonte, Recanto dos
Nobres, Residencial Bem Estar, Residencial
Halley, Residencial Jardim Vitória, Residencial
Mansões Sobradinho II, Residencial Mansões
Sobradinho III, Residencial Marina, Residencial
Meus Sonhos, Residencial Morada, Residencial
Planalto, Residencial Sobradinho, Residencial
Sol Nascente, Residencial Versalhes,
Residencial Vila Verde, Residencial Villa Rica,
Rural Residencial Petrópolis, Rural Residencial
Vivendas Alvorada, Serra Dourada – Etapa I,
Serra Dourada – Etapa II, Vila Centro Sul, Vila
Rosada, Vivendas Alvorada, Vivendas

Campestre, Vivendas da Serra e Vivendas Paraíso.

• Área de Regularização de Interesse
Específico-ARINE Contagem II, que abrange os
parcelamentos: Alvorecer dos Pássaros,
Contagem, Recanto do Mené e Rio Negro.

Existe ainda o parcelamento, de
propriedade da IRFASA S/A Construções Indústria
e Comércio, que se encontra desocupado, mas foi
que incluído neste plano de ocupação.

Com exceção deste parcelamento, todos
os demais encontram-se consolidados e são
atendidos por infra-estrutura de energia elétrica,
iluminação pública e pavimentação asfáltica. O
sistema de abastecimento de água é feito por poço
artesiano e o esgotamento sanitário por fossa
séptica.

A área do Setor encontra-se em terras
não desapropriadas, sendo parte pertencente ao
Espólio José Cândido de Souza.

QUADRO 12 - RA SOBRADINHO - SETOR HABITACIONAL GRANDE COLORADO

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

Atual
População

Prevista Situação fundiária

ARINE Grande
Colorado 2.996 356,20

ha 10.781 12.550 2.500

Área Desapropriada
e Área

Desapropriada pela
União

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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O Setor localiza-se na Área de Proteção
Ambiental – APA do Planalto Central cujo órgão
licenciador é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

A área possui um certo grau de
sensibilidade ambiental devido às áreas de
preservação dos cursos d’água. Sua regularização e
ocupação deve estar necessariamente condicionada
às restrições de uso fornecidas pelos estudos
ambientais a serem realizados para a área.

Proposta

Propõe-se que 15% da área total do
parcelamento seja destinado à área pública e
determina-se a densidade bruta para o Setor de 70
hab/ha. Estão previstos para o setor os usos
residencial unifamiliar, residencial coletivo,
comercial, misto, industrial, institucional. Áreas
verdes são previstas, assim como a recuperação e
preservação de áreas de preservação permanente.

A organização de uso do solo no Setor
elaborada considerou o sistema viário existente e o
proposto, os usos implantados na área ocupada
(uso residencial unifamiliar e uso misto) e os
espaços vazios para equipamentos comunitários e
urbanos.

A proposta é organizada a partir de um
sistema de vias existentes que estruturam os eixos
de circulação local. As vias DF-150 e DF-420 foram
consideradas avenidas de atividades pois é onde
está concentrado o fluxo de comércio.

A via principal de circulação e de
trânsito rápido, contorna toda a parte ocupada
do Setor. Esta via é proposta como forma de
permitir a distribuição do tráfego no setor.
Foram propostas também avenidas de
circulação dentro do Setor Habitacional fazendo
a ligação das vias de trânsito rápido com as
avenidas de atividades.

As vias coletoras estão
disponibilizadas em várias partes do setor,
fazendo ligação ainda com áreas que dispõem
de equipamentos de educação, saúde,
segurança e lazer. Também recebem e
distribuem o tráfego das vias locais que dão
acesso às residências.

11 - Setor Habitacional Mansões Sobradinho

O Setor Habitacional Mansões
Sobradinho – SHMS localiza-se na Região
Administrativa de Sobradinho _ RA V com área de
400,490 ha. Limita-se ao norte e a oeste com a
Reserva Biológica da Contagem, e com a DF-150.
O setor é cortado pelo córrego Paranoazinho.

O Setor, denominado e definido pela Lei
Complementar nº 218/99, é compreendido pela
Subzona Habitacional 4 – SZH-4 conforme PDL de
Sobradinho aprovado pela LC nº. 56/97. O Setor
Habitacional Mansões Sobradinho possui uma
população atual de 15.227 habitantes,
caracterizada como de renda baixa em sua
maioria, podendo chegar a uma população de
32.040 habitantes considerando a densidade
populacional bruta prevista para o Setor.

QUADRO 13 - RA SOBRADINHO - SETOR HABITACIONAL CONTAGEM

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Contagem I 2.738 234 ha  8.726 10.544 2.250 Área Particular

ARINE Contagem II 287 23 ha 855 927 258 Área Particular
Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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Esta área é composta por dezenove
parcelamentos, sendo que para fins de
regularização foram divididos em três áreas
distintas, sendo elas:

• Área de Regularização de Interesse Específico
– ARINE Mansões Sobradinho composto por:
Chácara Catavento, Comercial e Residencial Setor
de Mansões Sobradinho Qd 51 A, Fibral, Mansões
Liberais II, Mansões Sobradinho ou Mini Chácaras
Sobradinho, Serra Azul, Setor de Mansões
Sobradinho QMS 44, Sobradinho Novo ou Setor de
Mansões e Vale Verde.

• Área de Regularização de Interesse Social –
ARIS Mansões Sobradinho I, composta por:
Chácara Bela Vista, Quadra 45 A, Setor de Mansões
Sobradinho – Setor Pinheiros, QMS 60 B, Vale da
Lua, Rural Vale das Sucupiras, Vale das Acácias,
Vale do Sol e Vila Rabelo I e II.

• Área de Regularização de Interesse Social –
ARIS Mansões Sobradinho II, composta por: Centro
Comercial e Residencial Setor de Mansões
Sobradinho e Mansões Sobradinho ou Mirante da
Serra.

Todos os parcelamentos encontram-se
consolidados e dispõem dos serviços de energia
elétrica, iluminação pública, pavimentação asfáltica,
meio-fio e calçada. O sistema de abastecimento de
água é feito por poço profundo em todos os
parcelamentos do setor. Não há rede de esgoto
sanitário no setor, sendo este depositado em fossas
sépticas individuais.

O Setor é formado por dezesseis
parcelamentos em terras não desapropriadas e
três em terras desapropriadas em comum,
sendo estes: Vale da Lua, Vila Rabelo I e II e
Mansões Sobradinho ou Mini-Chácaras
Sobradinho.

A área localiza-se nos limites da APA
do Planalto Central onde o órgão licenciador é o
IBAMA.

A área ainda possui um certo grau de
sensibilidade ambiental devido às condições de
declividade e por estar em limites de borda de
chapada, em área de preservação de cursos
d’água e de afloramento rochosos. Sua
regularização deve estar necessariamente
condicionada às restrições de uso fornecidas
pelos estudos ambientais a serem realizados
para a área.

Proposta

Foi elaborado Plano de Ocupação para
a poligonal de estudo do Termo de Referência para
licenciamento ambiental da área da Fazenda
Paranoazinho junto ao instituto Brasileiro de Meio
Ambiente - IBAMA, que abrange tanto o Setor
Habitacional Mansões Sobradinho, como os
Setores do entorno: Contagem, Grande Colorado e
Boa Vista.

Estudo propõe que 10% da área total do
parcelamento seja destinado à área pública e
determina a densidade bruta para o Setor de 80
hab/ha. Estão previstos os seguintes usos:
residencial unifamiliar, residencial coletivo,
comercial, misto, Institucional. São previstas áreas
verdes, assim como a recuperação e preservação
de áreas de preservação permanente.

12 - Setor Habitacional Fercal

QUADRO 14 - RA SOBRADINHO - SETOR HABITACIONAL MANSÕES SOBRADINHO

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Mansões
Sobradinho 3.024 249,23

ha 11.332 13.488 2.660

Área
Desapropriada

Terracap e Área
Particular

ARIS Mansões
Sobradinho I 1.587 118,07

ha 4.735 6.181 1.247

Área
Desapropriada,

Área Desapropriada
em Comum e Área

Particular

ARIS Mansões
Sobradinho II 333 33,35

ha 1.101 1.265 290 Área Particular

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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12 - Setor Habitacional Fercal

O Setor Habitacional Fercal – SHF
localiza-se na Região Administrativa de Sobradinho
– RA - V com área de 802,276 ha. Limita-se com a
DF-205 e DF-150. O setor é cortado pelo Córrego do
Engenho Velho.

O Setor, denominado e definido pela Lei
Complementar n.º 218/99, é compreendido pela
Subzona Habitacional 9 – SZH-9 conforme PDL de
Sobradinho aprovado pela LC n.º 56/97. O Setor
Habitacional Fercal possui uma população atual de
7.311 habitantes, caracterizada como de renda
baixa, podendo chegar a uma população de 16.045
habitantes, considerando a densidade populacional
prevista para o Setor. Esta área é composta por
cinco parcelamentos que para fins de regularização
foram divididos em áreas distintas, sendo elas:

• Área de Regularização de Interesse Social –
ARIS Fercal I, composta por: Comunidade Alto Bela
Vista, Comunidade Bananal, Comunidade Fercal
Leste ou Fercal Leste e Rural Engenho Velho.

• Área de Regularização de Interesse Social –
ARIS Fercal II, composta por: Rua do Mato.

• Área de Regularização de Interesse Social –
ARIS Fercal III, composta por: Fecal Oeste.

A maior parte dos parcelamentos
encontra-se consolidada e dispõe dos serviços
de energia elétrica e iluminação pública. O
sistema de abastecimento de água é feito por
poço profundo. Não há rede de esgoto
sanitário no setor, sendo este depositado em

fossas sépticas individuais, nem rede de
drenagem pluvial. O transporte coletivo
atende precariamente a comunidade, pois
existe apenas uma linha ligando a
Comunidade Bananal até Sobradinho II.

O Setor é formado por
parcelamentos em  terras de particular
desapropriada pela Terracap e desapropriada
em comum. A área localiza-se nos limites da
APA do Planalto Central onde o órgão
licenciador é o Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente - IBAMA, salientamos que parte do
Setor a oeste da DF-150 encontra-se na Área
de Proteção Ambiental – APA de Cafuringa,
criada pelo Decreto n.º 11.123, de 10 de junho
de 1988, alterado pelo Decreto n.º 11.251, de
13 de setembro de 1988, sobrepondo-se a APA
do Planalto Central,

A área ainda possui um certo grau de
sensibilidade ambiental devido às condições de

declividade, por estar em limites de
borda de chapada, em área de preservação de
cursos d’água e de afloramento rochosos. Sua
regularização, portanto, deve estar
necessariamente condicionada às restrições de
uso fornecidas pelos estudos ambientais a serem
realizados para a área.

Proposta

Propõe-se que 15% da área total do
parcelamento seja destinada à área pública e
determina-se a densidade bruta para o Setor de 20
hab/ha. Estão previstos  os seguintes usos:
residencial unifamiliar, residencial coletivo,
comercial, misto, institucional. São previstas áreas
verdes, assim como a recuperação e preservação
de áreas de preservação permanente.

O acesso principal ao Setor se dá pela
DF-150 e DF-205. A via DF-150 foi caracterizada
como avenida de circulação e via de trânsito
rápido.

QUADRO 15 - RA SOBRADINHO - SETOR HABITACIONAL FERCAL

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARIS Fercal I 1.945 197,46
ha 7.311 7.391 1.924

 Área Desapropriada
Terracap,

Desapropriada em
Comum e Área

Particular

ARIS Fercal II 135 28,29
ha 515 515 135 Área Particular

ARIS Fercal III 130 16,10
ha 494 494 130 Área Particular

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH 2006 )
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 A proposta conta com uma via de
atividades, marginal à DF-150, que suporta o
comércio local. A Avenida Engenho Velho,
caracterizada como via de circulação, serve tanto
para o transporte coletivo como para o
desafogamento das vias locais. As vias locais estão
disponibilizadas em várias partes do setor, fazendo
ligação ainda com áreas que dispõem de
equipamentos de educação, saúde, segurança e
lazer.

13 - Setor Habitacional Alto da Boa Vista

O Setor Habitacional Alto da Boa Vista –
SHABV localiza-se na Região Administrativa de
Sobradinho – RA - V com área de 248.423 ha.
Limita-se ao sul pela BR-020, ao norte e a leste
pelas Áreas de Proteção de Manancial – APM
Mestre D’Armas e Corguinho.

O Setor definido pela Lei Complementar
n.º 218/99, insere-se na Zona Rural de Sobradinho e
abrange um único parcelamento de média renda que
apresenta atualmente uma população aproximada
de 150 habitantes podendo chegar a uma população
prevista de 12.420 habitantes, conforme a
densidade bruta prevista para o setor.

Em relação à infra-estrutura urbana,
alguns trechos são atendidos por rede de energia
elétrica, iluminação pública e pavimentação
asfáltica. Encontram-se em fase de elaboração os
projetos de abastecimento de água e rede de esgoto
para o Setor.

Para fins de regularização, a área do
Setor que se encontra ocupada é definida como
Área de Regularização de Interesse Específico
– ARINE Alto da Boa Vista.

A área de estudo encontra-se em
terras não desapropriadas do imóvel Fazenda
Sarandy e localiza-se nos limites da APA do
Planalto Central, tendo o Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente - IBAMA como órgão
licenciador.

Em virtude da proximidade com
áreas de afloramento rochosos e de
preservação de mananciais, a regularização
deste Setor deve estar necessariamente
condicionada às restrições fornecidas pelos
estudos ambientais realizados para a área.

Proposta

Consideraram-se as restrições e
condicionantes identificados pelo Estudo
Urbanístico e pelo Estudo de Impacto
Ambiental. Propõe-se que 15% da área total do
parcelamento seja destinada à área pública.
Determina-se a densidade bruta para o Setor de
50 hab/ha.

O acesso existente ao Setor ocorre pela
BR-020. A proposta de plano de ocupação é
organizada a partir de uma via principal de
circulação que contorna toda poligonal de estudo e
estrutura o eixo de transporte para o Setor. Esta via
faz a transição da via de acesso, BR-020, e as vias
secundárias que distribuem o tráfego para as áreas
residenciais.

O programa de necessidades deste
estudo considerou a densidade populacional, os
espaços disponíveis na estrutura existente, a
compatibilização do sistema viário com a demanda,
o porte do equipamento a ser proposto e a
existência ou não das atividades na área.

14 - Setor Habitacional Nova Colina

QUADRO 16 - RA SOBRADINHO - SETOR HABITACIONAL ALTO DA BOA VISTA

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Alto da Boa
Vista 1.495 250,45

ha 95 5.681 25 Área Particular

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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O Setor Habitacional Nova Colina –
SHNC localiza-se na Região Administrativa de
Sobradinho – RA - V com área de 270,018 ha, limita-
se ao norte pela BR-020 e a oeste com a DF-440.

O Setor, denominado e definido pela Lei
Complementar n.º 218/99, insere-se na Zona Rural
de Sobradinho e tem uma pequena parte ao norte
compreendida pela Subzona Industrial 1A – SZI-1
conforme PDL aprovado pela LC n.º 56/97. A
ocupação existente hoje é caracterizada como de
renda média, e possui atualmente uma população
aproximada de 7.910 habitantes. Ao considerar a
densidade populacional prevista, poderá chegar a
uma  população de 18.900 habitantes.

Em relação à infra-estrutura urbana, o
Setor é atendido por rede de energia elétrica,
iluminação pública e pavimentação asfáltica em
alguns trechos. O sistema de abastecimento de
água é feito por poço artesiano e o esgotamento
sanitário por fossa séptica.

Para fins de regularização, a área do
Setor que se encontra ocupada é definida como
Área de Regularização de Interesse Específico –
ARINE Nova Colina I e ARINE Nova Colina II, que
abrangem os parcelamentos Asa Branca ou Porto
Real,  Bela Vista Serrana, Campo Verde ou Dignéia
II, Colina Nova Dignéia ou Dignéia I,  Dignéia III,
Lara, Morada Colonial, Nova Colina I, Nova Colina II,
Novo Setor de Mansões Sobradinho, Petrópolis,
Recanto da Serra, Solar dos Nogueiras e Uberaba.

A área do Setor abrange terras
desapropriadas pela União e terras
desapropriadas em comum.

O Setor localiza-se na Área de
Proteção Ambiental – APA do São Bartolomeu,
a qual foi rezoneada através da Lei n.º
1.149/1996. Segundo o rezoneamento, o SHNC
está dentro da Zona de Uso Agropecuário 2
onde se permitem os usos de conservação,
conservação de pastagem nativa, silvicultura,
agropecuária extensiva, empreendimentos
comerciais, institucionais, de prestação de
serviços, extrativismo mineral e rural.

Sua regularização deve estar
condicionada às restrições de uso fornecidas pelos
estudos ambientais a serem realizados para a
área.

Proposta

O plano de ocupação propõe que 15%
da área total do parcelamento seja destinada à
área pública e determina a densidade bruta para o
Setor de 70 hab/ha. Estão previstos para o Setor
os usos residencial unifamiliar, residencial coletivo,
comercial, misto, industrial, institucional e áreas
verdes e de preservação permanente.

QUADRO 17 - RA SOBRADINHO - SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Nova Colina
I 1.885 127,30

ha 6.787 7.512 1.694

Desapropriada em
Comum

Desapropriada pela
União

ARINE Nova Colina
II 465 77,80

ha 1.123 1.773 294 Área Desapropriada
pela União

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006 )
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S-2. Área de Regularização de Interesse Social –
ARIS Queima Lençol

A Área de Regularização de Interesse
Social – ARIS Queima Lençol localiza-se na Região
Administrativa de Sobradinho – RA - V com área de
42,64 (quarenta e dois hectares e sessenta e quatro
centiares). Encontra-se às margens da DF-150, em
frente à fábrica de cimento CIPLAN.

A ARIS é compreendida pela Subzona
Habitacional 9 – SZH-9 conforme PDL de
Sobradinho aprovado pela LC n.º 56/97. Possui uma
população atual de 920 (novecentos e vinte)
habitantes, caracterizada como de renda baixa.

A ocupação encontra-se consolidada e
dispõe dos serviços de energia elétrica e iluminação
pública. O sistema de abastecimento de água é feito
por poço profundo. Não há rede de esgoto sanitário,
sendo este depositado em fossas sépticas
individuais, nem rede de drenagem pluvial.

A ARIS Queima Lençol situa-se parte em
terras não desapropriadas da Fazenda Sobradinho e
parte em terras desapropriadas pela TERRACAP.

A área localiza-se nos limites da APA do
Planalto Central onde o órgão licenciador é o
IBAMA. A área ainda possui um certo grau de
sensibilidade ambiental devido às condições de
declividade e por estar em limites de borda de
chapada, área de preservação de cursos d’água e
afloramento rochosos. Sua ocupação e/ou
regularização deve estar necessariamente
condicionada às restrições de uso fornecidas pelos
estudos ambientais a serem realizados para a área.

Proposta

O estudo propõe que 15% da área
total seja destinada à Área Pública e determina
a densidade bruta para o Setor de 20 hab/ha.
Estão previstos os seguintes usos: residencial
unifamiliar, comercial, misto, institucional, e
áreas verdes e de preservação permanente.

O acesso principal a ARIS se dá
pela DF-150. Esta via foi caracterizada como
avenida de circulação e via de trânsito rápido.

A proposta conta ainda com uma
via secundária que suporta o comércio local,
o transporte coletivo e dá acesso às vias
locais. Essas vias fazem a ligação com
áreas que dispõem de equipamentos de
educação, saúde, segurança e lazer. A via
secundária e a via de acesso principal são
caracterizadas como de uso misto.

S-3. Área de Regularização de Interesse Social
– ARIS Buritis

Em relação à infra-estrutura urbana, a
área é atendida A Área de Regularização de
Interesse Social – ARIS Buritis localiza-se na
Região Administrativa de Sobradinho RA – V, com
área de 24,53 hectares. Possui como limites: ao
norte e a oeste o Parque Ecológico e
Vivencial Canela de Ema, ao sul o Núcleo Rural
Sobradinho II e a leste Sobradinho II.

A ARIS foi proposta a partir da ocupação
de uma chácara do Núcleo Rural Sobradinho II
conhecida como Chácara Buritis.

A ARIS é compreendida parte pela
Subzona Habitacional 3 – SZH-3, destinada
predominantemente ao uso residencial unifamiliar,
e parte pela Subzona Especial de Conservação 3 –
SZEC-3, constituída pelo Parque Ecológico e
Vivencial Canela de Ema, conforme Plano Diretor

QUADRO 18 - RA SOBRADINHO – FORA DE SETOR HABITACIONAL

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARIS Queima
Lençol 243 43 920 920 243

Área Desapropriada
Terracap e Área

Particular

ARIS Buritis 394 23 1.474 1.497 388 Área Desapropriada
Terracap

ARIS DNOCS 573 13 1.920 1.920 573 Área Desapropriada
em Comum

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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 Local – PDL de Sobradinho,
aprovado pela LC n.º 56/97. A área de estudo para
ARIS Buritis abrange a ocupação existente hoje e
área para remoção de lotes que irão interferir com
os projetos de urbanismo e de infra-estrutura. A
população apresenta características de baixa renda
e possui atualmente uma população aproximada de
1.500 (hum mil e quinhentos) habitantes podendo
chegar a uma população prevista de 2.175
habitantes.

Em relação à infra-estrutura urbana, o
Setor é atendido por rede de energia elétrica,
iluminação pública e sistema de abastecimento de
água. O esgoto é feito por fossa séptica não
havendo rede de drenagem pluvial e pavimentação
asfáltica.

A Área de Regularização de Interesse
Social Buritis encontra-se em terras desapropriadas
pela TERRACAP da Fazenda Sobradinho e abrange
toda a ocupação consolidada com características
urbanas.

Proposta

Na elaboração do Plano de Ocupação
considerou-se as restrições e condicionantes
identificados. Propõe-se que 15% da área total do
parcelamento seja destinado à Área Pública e
determina a densidade bruta para a Área de
Regularização de Interesse Social Buritis de 90
hab/ha.

A proposta é organizada a partir da
continuação do traçado das vias da AR 06 e 08
de Sobradinho II, classificadas como vias locais,
que dão acesso às residências. As vias que dão
acesso aos lotes de uso misto foram
classificadas como vias de atividades. A via de
trânsito rápido, que configura um anel viário,
permite o acesso aos lotes destinados aos
equipamentos públicos. A outra via de trânsito
rápido proposta fará a ligação de Sobradinho II
com a DF-150. Neste Plano foram previstos os
usos: residencial unifamiliar, misto e
institucional ou coletivo.

Este Estudo propõe a criação de 02
(dois) lotes para implantação de equipamentos
comunitários, sendo eles: Centro de Saúde e
Centro de Ensino.

S-4. Área de Regularização de Interesse
Social – ARIS Dnocs

A Área de Regularização de
Interesse Social – ARIS DNOCS localiza-se na
Região Administrativa de Sobradinho RA – V,
com área de 13,91 hectares. Possui como
limites: ao norte a BR-020, a oeste e a leste
Subzona Industrial de Sobradinho onde se
localiza a Área de Desenvolvimento Econômico
– ADE de Sobradinho e ao sul a Zona Rural de
Sobradinho II.

A ARIS é compreendida pela
Subzona Habitacional 8 – SZH-8, destinada
predominantemente ao uso residencial
unifamiliar, permitido o uso institucional ou

comunitário em lotes específicos, conforme Plano
Diretor Local – PDL de Sobradinho, aprovado pela
LC n.º 56/97.

A área de estudo para ARIS DNOCS
abrange a ocupação existente com cerca de 2.000
habitantes de renda baixa.

Em relação à infra-estrutura urbana, a
área é atendida por rede de energia elétrica,
iluminação pública e sistema de abastecimento de
água.

A Área de Regularização de Interesse
Social Buritis encontra-se em terras
desapropriadas em comum da Fazenda Larga dos
Olhos D’Água.

A área onde se encontra o parcelamento
está dentro da Área de Proteção Ambiental - APA
do Rio São Bartolomeu, e neste caso, o órgão
licenciador é o Instituto Brasília Ambiental - IBRAM.

Sua ocupação e/ou regularização deve
estar necessariamente condicionada às restrições
de uso fornecidas pelos estudos ambientais a
serem realizados para a área.

Proposta

A proposta de uso e ocupação do solo
prevê que 8,80% da área total do parcelamento
seja destinado aos espaços livres de uso público e
19,49% à área verde e determina a densidade
bruta para a Área de Regularização de Interesse
Social – ARIS DNOCS de 140 hab/ha. O uso
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configura-se com lotes residenciais, institucionais,
comerciais e mistos.

A proposta é organizada a partir do
traçado das vias já existentes, classificadas como
vias locais e secundárias ou coletoras. As vias
secundárias darão acesso aos equipamentos
públicos, praça, posto de saúde e lotes de uso
misto.

Este Plano de Uso e Ocupação prevê a
implantação de uma Escola de Ensino Fundamental
e um Posto de Saúde

FIGURA 83 - ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO EM SOBRADINHO
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RA Planaltina

15 - Setor Habitacional Mestre D’Armas

O Setor Habitacional Mestre D’Armas
localiza-se na Região Administrativa de Planaltina
RA-VI, próximo a DF-128 e a BR-020. Seu limite é
definido pelos Córregos Ribeirão Mestre D’Armas,
Corguinho e pela Estação Ecológica de Águas
Emendadas.

O plano de ocupação deste Setor parte
do Estudo Urbanístico da área urbana e das
ocupações irregulares na área rural da Região
Administrativa de Planaltina R.A-VI, realizado pela
TOPOCART em 2005/2006.

A partir dele, foram criadas três Áreas de
Regularização de Interesse Social – ARIS com área
total de 722,325 ( setecentos e vinte e dois hectares
e trezentos e vinte e cinco centiares). Considerou-se
o grau de consolidação das ocupações e a
disponibilidade de área tanto para locação de
equipamentos, quanto para transferência das
ocupações que devem ser remanejadas.

 A ARIS I abrange os seguintes
parcelamentos: COOHAPLAN – Itiquira, Estância
Mestre D'Armas I, II, III, IV e V, Estância Planaltina,
Expansão da Vila Nova Esperança, Mestre D’Armas
VI, Módulos Rurais Mestre D’Armas, Nova
Esperança, Park Mônaco, Residencial Nova
Planaltina, Residencial Sarandy, Rural Mestre
D’Armas (Recanto do Sossego), Setor de Mansões
Itiquira, Setor de Mansões Mestre D’Armas I, Vila

Nova Esperança, Vila Nova Esperança Ch.33. A
ARIS II abrange os seguintes parcelamentos:
Cachoeira, Nosso Lar, Residencial Samauma e
Rural Mestre D’Armas e a ARIS III abrange os
seguintes parcelamentos : Nova Petrópolis e
DVO. O parcelamento “Rancho Biriba”
encontra-se no Setor porém fora da ARIS. Fora
o Residencila Sarandy que é caracterizado
como média renda, todos os demais
parcelamentos deste Setor são de baixa renda.

Excluindo o Residencial Sarandy,
caracterizado como média renda, todos os
parcelamentos deste Setor são de baixa renda.

Atualmente são cerca de 27.049
habitantes. O Setor é atendido por rede de
energia elétrica, rede de água e é parcialmente
atendido por rede de esgoto e pavimentação
asfáltica.

A área de estudo para regularização
encontra-se em terras particulares, à exceção do
parcelamento Nova Planaltina, que está inserido
parte em terras particulares, e parte em terras
incorporadas ao patrimônio da Companhia
Imobiliária de Brasília - TERRACAP.

 A maior parte da área de estudo está
inserida na APA da Bacia do Rio São Bartolomeu,
criada pelo Decreto Federal n.º 88.940/1983 e
rezoneada em função das ocupações irregulares
existentes, pela lei n.º 1.149/1996. A partir de 10 de
janeiro de 2002, parte da poligonal passou a
integrar a APA do Planalto Central. Desta forma o
licenciamento do Setor passou a ser de
responsabilidade do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente - IBAMA. Nenhum parcelamento do Setor
Habitacional Mestre D’Armas apresenta
licenciamento ambiental.

QUADRO 19 - RA PLANALTINA - SETOR HABITACIONAL MESTRE D´ARMAS

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARIS Mestre
D´Armas I 7.478 601 ha 25.347 29.958 6.292

Área Desapropriada
Terracap e Área

Particular
ARIS Mestre
D´Armas II 381 56,80

ha 904 1.479 233 Área Desapropriada
e Área Particular

ARIS Mestre
D´Armas III 448 64,26 410 1.740 105

Área Desapropriada
União,  Área

Desapropriada
Terracap e

Desapropriada em
Comum

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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Proposta

A partir do levantamento realizado pela
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em agosto
de 2006 e do estudo realizado pela TOPOCART,
propõe-se que 10% da área total do parcelamento
seja destinada à área pública e define-se a
densidade bruta do Setor Habitacional Mestre
D’Armas equivalente a 50 hab/ha.

16 - Setor Habitacional Arapoanga

O Setor Habitacional Arapoanga localiza-
se na Região Administrativa de Planaltina RA-VI,
próximo à DF-130 e à BR-230. Os limites da
poligonal do Setor são definidos pelos Córregos
Ribeirão Mestre D’Armas e Córrego do Atoleiro.

O plano de ocupação deste Setor parte
das informações reunidas em Estudo Urbanístico da
área urbana da Região Administrativa de Planaltina
– RA-VI, realizado pela TOPOCART em 2005/2006.

A partir dele, e considerando que todos os
parcelamentos do Setor Habitacional Arapoanga são
de baixa renda, foram definidas duas Áreas de
Regularização de Interesse Social – ARIS, onde foi
considerado o grau de consolidação das ocupações
e a disponibilidade de área tanto para locação de
equipamentos, quanto para transferência das
ocupações que devem ser remanejadas. A ARIS I
abrange os seguintes parcelamentos: Bairro Nossa
Senhora de Fátima, COOHAPLAN – Vila Dimas,
Eldorado, Esperança, Flamboyant, Mansões
Arapoanga, Mestre D’Armas Etapa III, Portal do

Amanhecer I, III, S/N, V, Portal V, Projeto Sete,
Quintas do Amanhecer III, Recanto Feliz,
Reparc. Mestre D’Armas Ch.16, Residencial
São Francisco, Residencial Prado, Residencial
Sandray, Residencial Veneza I, II, San
Sebastian, Setor Residencial Nova Esperança,
Vila Feliz. A ARIS II abrange o parcelamento
Residencial Marisol.

A área de estudo para regularização
encontra-se em terras não desapropriadas e
está inserida na APA da Bacia do Rio São
Bartolomeu, criada pelo Decreto Federal n.º
88.940/1983 e rezoneada em função das
ocupações irregulares existentes, pela lei n.º
1.149/1996.

Nenhum parcelamento do Setor Habitacional
Arapoanga possui licenciamento ambiental.

Proposta

A partir do levantamento realizado pela
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em
agosto de 2006 e do estudo realizado pela
TOPOCART, propõe-se que 10% da área total do
parcelamento seja destinado à área pública.
Define-se a densidade bruta do Setor Habitacional
Arapoanga equivalente a 75 hab/ha.

QUADRO 20 - RA PLANALTINA - SETOR HABITACIONAL ARAPOANGA

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARIS Arapoanga I 7.417 462 ha 28.312 53.039 5.961 Área Particular

ARIS Arapoanga II 186 10,607
ha 256 722 66 Área Particular

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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17 - Setor Habitacional Aprodarmas

A área proposta para o Setor Habitacional
Aprodarmas está localizada na Região
Administrativa de Planaltina  RA-VI, ao longo da DF-
130. A poligonal do Setor limita-se ao norte com a
DF-230 e ao sul com o Ribeirão Pipiripau.

O plano de ocupação deste Setor parte
das informações reunidas no Estudo Urbanístico da
área urbana da Região Administrativa de Planaltina -
RA-VI, realizado pela TOPOCART em  2005/2006.

A partir dele, foram criadas três Áreas de
Regularização de Interesse Social – ARIS,
considerando o grau de consolidação das
ocupações e a disponibilização de área tanto para
locação de equipamentos, quanto para transferência
das ocupações que devem ser remanejadas.

A ARIS I abrange o parcelamento Morada
Nobre, a ARIS II os parcelamentos Quintas do
Amanhecer II e Vale do Sol , e finalmente, a ARIS III
que corresponde ao parcelamento Mansões do
Amanhecer. A ocupação existente hoje em todo o
Setor é caracterizada como de baixa renda.

A área de estudo para regularização
encontra-se em terras não desapropriadas e está
inserida na APA da Bacia do Rio São Bartolomeu,
criada pelo Decreto Federal n.º 88.940/1983 e
rezoneada em função das ocupações irregulares
existentes, pela lei n.º 1.149/1996. O órgão
licenciador desta APA é a Subsecretaria de Meio
Ambiente-SEDUMA. Nenhum parcelamento do
Setor Habitacional Aprodarmas apresenta
licenciamento ambiental.

Proposta

A partir do levantamento realizado
pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal
em agosto de 2006 e do estudo realizado pela
TOPOCART, propõe-se que 10% da área total
do parcelamento seja destinada à área pública
e define-se a densidade bruta para o Setor
Habitacional Aprodarmas equivalente a 75
hab/ha. Os usos previstos neste plano são:
residencial unifamiliar, coletivo, misto,
comercial, residencial multifamiliar. Também é
destinada área para parque no Setor.

18 - Setor Habitacional Vale do Amanhecer

O Setor Habitacional Vale do
Amanhecer localiza-se na Região Administrativa de
Planaltina RA-VI, próxima à DF-130. O limite de
sua poligonal é definido pelos Córregos Ribeirão
Mestre D’Armas, Pipiripau e Córrego Quinze.

O plano de ocupação deste Setor parte
das informações reunidas em Estudo Urbanístico
da área urbana da Região Administrativa de
Planaltina – RA-VI, realizado pela TOPOCART em
2005/2006.

QUADRO 22 - RA PLANALTINA - SETOR HABITACIONAL VALE DO AMANHECER

Área de
Regularização

Nº
lotes

Área População
atual

População
prevista

Lotes
ocupados

Situação fundiária

ARIS  Vale do
Amanhecer

2.910 153,35
ha

10.809 11.364 2.767 Área Desapropriada
Terracap

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006

QUADRO 21 - RA PLANALTINA - SETOR HABITACIONAL APRODARMAS

Área de
Regularização

Nº
lotes

Área População
atual

População
prevista

Lotes
ocupados

Situação fundiária

ARIS Aprodarmas I 109 9,94
ha 252 423 65 Área Particular

ARIS Aprodarmas II 471 44,99
ha 1.587 1.847 404 Área Particular

ARIS Aprodarmas III 111 33,79
ha 322 431 83 Área Particular

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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A partir deste material, e ao considerar
que todos os parcelamentos deste Setor são de
baixa renda, foi criada uma Área de Regularização
de Interesse Social – ARIS. Para isto, observou-se o
grau de consolidação das ocupações e a
disponibilidade de área tanto para locação de
equipamentos, quanto para transferência das
ocupações que devem ser remanejadas. A ARIS
abrange os seguintes parcelamentos: Loteamento
Pacheco e Vale do Amanhecer.

A área de estudo para regularização
encontra-se parte em terras particulares e
desapropriadas e está inserida na APA da Bacia do
Rio São Bartolomeu, criada pelo Decreto Federal n.º
88.940/1983 e rezoneada em função das ocupações
irregulares existentes, pela lei n.º 1.149/1996.
Nenhum parcelamento do Setor Habitacional Vale
do Amanhecer apresenta licenciamento ambiental.

Proposta

A partir do levantamento realizado pela
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em agosto
de 2006 e do estudo realizado pela TOPOCART,
propõe-se que 10% da área total do parcelamento
seja destinado à área pública. Define-se a
densidade bruta do Setor Habitacional Vale do
Amanhecer  equivalente a 200 hab/ha.

FIGURA 84 - ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO EM PLANALTINA



Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - Documento Técnico – Versão Final – Novembro / 2007 230

 RA Paranoá

19 - Setor Habitacional Altiplano Leste

O Setor Habitacional Altiplano Leste –
SHAL está localizado entre a Região Administrativa
do Paranoá (RA-VII) e a Região Administrativa do
Lago Sul (RA XVI),  logo ao norte do Setor
Habitacional São Bartolomeu – SHSB. Está
compreendido entre a margem leste da rodovia DF-
001 e a calha norte do Ribeirão Taboca. Possui área
total de 196,79 ha (cento e noventa e seis hectares
e setenta e nove ares).

O Setor Habitacional Altiplano Leste foi
criado de forma a agrupar as ocupações urbanas
existentes na área com processo de regularização e
contemplando áreas livres que permitam o
atendimento das áreas verdes, equipamentos
públicos e espaços livres para sua regularização.

O estudo de uso e ocupação consiste na
síntese dos parâmetros e diretrizes para a
regularização das ocupações e indicativos para o
desenvolvimento e integração das áreas a malha
urbana próxima.

A partir deste setor foram criadas duas
Áreas de Regularização de Interesse Específico –
ARINE Altiplano Leste I, a qual abrange o
parcelamentos informal existente, Prive Morada Sul
– Etapa A e B e a ARINE Altiplano Leste II
correspondendo ao parcelamento Mansões Lago Sul
II. As ARINE´s propostas se restringem ao máximo
ás ocupações existentes deixando para as demais

áreas do setor as áreas de equipamentos
públicos, áreas verdes e espaços livres de uso
público.

Para o setor é estimada uma
população atual de 791 (setecentos e noventa e
um) habitantes distribuídos nos parcelamentos
informais do setor. As características da
população residente são renda média e alta
com lotes de área média de 900 m2

As áreas de regularização
encontram-se em terras desapropriadas em
comum do Imóvel Taboquinha.

A poligonal do SHAL encontra-se
totalmente inserida na Área de Proteção
Ambiental – APA da Bacia do Rio São
Bartolomeu, criada pelo Decreto nº 88.940/83.
Segundo seu rezoneamento, definido pela Lei
nº 1.149/96, o setor localiza-se parte em Zona

de Uso Intensivo 1 e 2 – ZUI 1 e 2, parte em Zona
de Uso Agropecuário 1 – ZUA 1 e parte em Zona
de Uso Restrito – ZUR.

Proposta

A partir dos estudos realizados para o
Setor Altiplano Leste e informações recolhidas
sobre as ocupações irregulares propõe-se uma
densidade máxima de 50 hab/ha  e uma população
prevista é de 5.880 (cinco mil oitocentos e oitenta)
habitantes.

Foram criados dois subsistemas viários:

- Sistema Viário Principal (Rodovias
Distritais e suas vias Marginais);

-  Sistema Viário Secundário (Vias
coletoras e vias locais).

QUADRO 23 - RA PARANOÁ - SETOR HABITACIONAL ALTIPLANO LESTE

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Altiplano
Leste I 444 61,11

ha 735 1.745 187 Área Desapropriada
em Comum

ARINE Altiplano
Leste II 389 4,78

ha 56 1.556 14 Área Desapropriada
em Comum

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006



Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - Documento Técnico – Versão Final – Novembro / 2007 231

No primeiro, a rodovia DF-001, que já se
encontra implantada, deverá ser duplicada e
continuará funcionando como principal via de acesso
ao setor. Embora o volume do tráfego não seja
ainda elevado nesta rodovia, o projeto previu a
implantação de uma via marginal na área
urbanizada do Setor, tendo em vista a importância
da DF-001 no contexto viário do Distrito Federal,
como anel viário do sistema.

Foram propostos também vias
secundárias para distribuição do tráfego no interior
do setor.

20 - Setor Habitacional São Bartolomeu

O Setor Habitacional São Bartolomeu –
SHSB está localizado na divisa da Região
Administrativa do Paranoá – RA VII com a Região
Administrativa de São Sebastião - RA XIV, logo
acima do Setor Habitacional Jardim Botânico –
SHJB. Está compreendido entre a margem leste da
rodovia DF-001, a calha norte do Ribeirão Taboca, o
limite oeste da Zona de Uso Agrícola I da APA da
bacia do Rio São Bartolomeu e a margem sul da
estrada vicinal no divisor de águas com o rio
Paranoá.

Possui área total de 693,946 ha
(seicentos e noventa e três hectares e novecentos e
quarenta e seis centiares).

O Setor Habitacional São Bartolomeu foi
criado, entre outros setores, pela Lei nº 1.823, de 13
de janeiro de 1998, após o levantamento de áreas
ocupadas informalmente e passíveis de
regularização, pelo Grupo Executivo de Trabalho –

GET/PI, criado em 1995 pelo GDF, desde então
a área é objeto de estudos urbanísticos e
ambientais contratados pela Companhia
Imobiliária de Brasília – TERRACAP.

Este Estudo de Uso e Ocupação
consiste na síntese dos estudos e projetos
elaborados para o setor incluído neste as
ocupações informais consolidadas junto a área
do setor original.

A partir deste setor foi criada uma
Área de Regularização de Interesse Específico
– ARINE São Bartolomeu I, a qual abrange os
três parcelamentos informais existentes, sejam
eles Ville de Montagne, Quintas Alvorada I, II e
III e Mansões Itaipu. A ARINE proposta se
restringe ao máximo a ocupação existente
deixando para a área objeto do projeto da
TERRACAP as áreas de equipamentos
públicos, áreas verdes e espaços livres de uso
público do setor.

Para o setor é estimada uma
população atual de 6.039 (seis mil e trinta e
nove) habitantes distribuídos nos
parcelamentos informais do setor. As
características da população residente são
renda média e alta com lotes de área média de
500m2

O setor possui dois parcelamentos
em processo de aprovação, não ocupados e
áreas de regularização ocupadas por
parcelamentos de renda média, segundo o
Censo Demográfico do IBGE/2000. Tais

parcelamentos são agrupados nas  ARINES – Área
de Regularização de Interesse Específico.

A maior parte da área constituem-se
de terras desapropriadas de domínio público.
Sendo a área de regularização localizadas em
terras não desapropriadas e em terras
desapropriadas em comum do Imóvel
Taboquinha.

A poligonal do SHSB encontra-se
totalmente inserida na Área de Proteção Ambiental –
APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada pelo
Decreto nº 88.940/83. Segundo seu rezoneamento,
definido pela Lei nº 1.149/96, o setor localiza-se
parte em Zona de Uso Intensivo 1 e 2 – ZUI 1 e 2,
parte em Zona de Uso Agropecuário 1 – ZUA 1 e
parte em Zona de Uso Restrito – ZUR.

Proposta

A partir dos estudos realizados para
o Setor São Bartolomeu e informações recolhidas
sobre as ocupações irregulares propõem-se uma
densidade máxima de 50 hab/ha  e uma população
prevista é de 35.350 (trinta e cinco mil trezentos e
cinqüenta) habitantes.

Foram criados dois subsistemas viários:

- Sistema Viário Principal (Rodovias
Distritais e suas vias Marginais);

-  Sistema Viário Secundário (Vias
coletoras e vias locais).

No primeiro, a rodovia DF-001, que já se
encontra implantada, deverá ser duplicada e
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continuará funcionando como principal via de acesso
ao setor. Embora o volume do tráfico não seja ainda
elevado nesta rodovia, o projeto previu a
implantação de uma via marginal na área
urbanizada do Setor, tendo em vista a importância
da DF-001 no contexto viário do Distrito Federal,
como anel viário do sistema.

Além disso, foi proposta a
criação de duas vias arteriais, uma central e uma no
limite norte do parcelamento.

E-2. Área de Regularização de Interesse Social
ARINE La Font

A Área de Regularização de Interesse
Específico-ARINE La Font localiza-se na DF 250,
Km 04, à margem direita, na Região Administrativa
do Paranoá – RA VII.

A área destinada ao parcelamento
abrange 60,1636 ha, dois quais apenas 9 ha podem
ser regularizados, devido a restrições ambientais. O
parcelamento é destinado à população de classe
média e possui atualmente população estimada de
393 habitantes.

Conforme parecer da Companhia
Imobiliária de Brasília - TERRACAP, o parcelamento
localiza-se no imóvel Sobradinho dos Melos,
desmembrado do Município de Planaltina – GO e
incorporado ao território do DF, em terras não
desapropriadas.

Está localizado parte em área urbana
que prevê o uso predominantemente habitacional, e

em área rural que prevê o uso agropecuário. A
poligonal da ARINE La Font encontra-se
totalmente inserida Área de Proteção Ambiental
APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada
pelo Decreto nº 88940/83. Segundo seu
rezoneamento, definido pela Lei nº 1149/96, o
setor possui uma pequena parte inserida em
Zona de Uso Intensivo I – ZUI I, onde se
permite o uso para fins urbanos; e uma grande
parte em Zona de Uso Especial – ZUE 1, que
corresponde às poligonais de proteções
hídricas das captações de água sob a
supervisão da Companhia de Águas e Esgotos
de Brasília – CAESB, onde não é permitido o
uso para fins urbanos.

Proposta

A densidade prevista é de 50 hab/ha e o
número total de habitantes pode chegar a 1.698
habitantes.

QUADRO 24 - RA PARANOÁ - SETOR HABITACIONAL SÂO BARTOLOMEU

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE São
Bartolomeu 1.350 246,92

ha 3.930 6.201 968
Área Particular/

Área Desapropriada
Terracap

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006

QUADRO 25 - RA PARANOÁ - FORA DE SETOR HABITACIONAL – ARINE LA FONT

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE La Font 432 51,96
ha 393 1.698 100 Área Particular

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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FIGURA 85 - ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO EM PARANOÁ
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RA Núcleo Bandeirante

S-5. Área de Regularização de Interesse Social
ARIS Vila Cauhy

A Área de Regularização de Interesse
Social – ARIS Vila Cauhy localiza-se na Região
Administrativa do Núcleo Bandeirante – RA VIII com
área de 26,10 hectares. Possui como limites: ao
norte e a oeste o córrego Riacho Fundo e a leste a
Estrada Parque Indústria e Abastecimento – EPIA
(DF-003).

A ARIS foi proposta a partir da ocupação
existente no lote destinado ao Clube de Regatas
Guará.

A área de estudo para ARIS Vila Cauhy
abrange a ocupação existente hoje e área para
remoção de lotes que irão interferir com os projetos
de urbanismo e de infra-estrutura. A população
apresenta características de baixa renda e possui
atualmente uma população aproximada de 1.550
(hum mil quinhentos e cinqüênta) habitantes.

Em relação à infra-estrutura urbana, a
área é atendida por rede de energia elétrica,
iluminação pública e sistema de abastecimento de
água. O esgoto é feito por fossa séptica não
havendo rede de drenagem pluvial e pavimentação
asfáltica.

A Área de Regularização de Interesse
Social Vila Cauhy encontra-se em terras que foram

desapropriadas pela TERRACAP da Fazenda
Gama. Em 1961, foi registrada no Cartório do 1º
Ofício de Registro de Imóveis do Distrito
Federal a planta SAI-PR-92/1, na qual é criado
o lote do Clube de Regatas Guará.

A área da Vila Cauhy tem como
órgão licenciador o Instituto Brasília Ambiental -
IBRAM. Entretanto, o IBAMA deverá ser
consultado uma vez que a área é abrangida
pela Resolução Conama 13.

A área possui um certo grau de
sensibilidade ambiental devido sua proximidade
com o Córrego Riacho Fundo.

Sua ocupação e/ou regularização
deve estar necessariamente condicionada às
restrições de uso fornecidas pelos estudos
ambientais a serem realizados para a área.

Proposta

Foram consideradas as restrições e
condicionantes identificados. Este sstudo
propõe que 15% da área total do parcelamento
seja destinado à Área Pública e determina a

densidade bruta para a Área de Regularização de
Interesse Social Vila Cauhy de 60 hab/ha.

A proposta é organizada tendo em vista
o traçado das vias existentes. Os acessos
principais se dão pelas vias classificadas como vias
de atividades, que estruturam o eixo dos lotes de
uso misto (comércio e residência). As vias
coletoras ou secundárias propostas dão acesso às
residências, assim como as vias locais. Neste
Plano foram previstos os usos: residencial
unifamiliar, misto e institucional ou coletivo.

Com base na população existente de
1.550 (hum mil quinhentos e cinqüenta) habitantes
foram definidos e quantificados os equipamentos
públicos comunitários, em concordância com a
Norma Técnica nº 3. Os equipamentos previstos
para segurança, cultura, educação, lazer e saúde
devem ser implantados ou adequados.

 QUADRO 26 - RA NÚCLEO BANDERANTE- FORA DE SETOR HABITACIONAL

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARIS Vila Cauhy 432 26,10
ha 1.550 1.550 432 Área Desapropriada

Terracap
Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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FIGURA 86 - ÁREA DE REGULARIZAÇÃO EM NÚCLEO BANDEIRANTE
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RA Ceilândia

21 - Setor Habitacional Sol Nascente

A área proposta para o Setor Habitacional
Sol Nascente localiza-se dentro dos limites da
Região Administrativa de Ceilândia RA-IX, acima
dos Córregos Melchior e Guariroba, abaixo do Setor
“P” norte e ainda entre os setores “P” sul e QNP e
QNE de Ceilândia. O setor é cortado ao norte pela
estrada vicinal VC-311 e próximo da BR-020.

A ocupação existente na área proposta
para o setor pode ser caracterizada prioritariamente
como de baixa renda com atendimento precário dos
serviços de saneamento e infra-estrutura básica. A
área é constituída por glebas rurais reparceladas
irregularmente para uso urbano e remanescentes de
glebas rurais, sendo estas, na grande maioria, ou
são usadas como sítios urbanos ou encontram-se
sem qualquer uso. Poucas mantêm-se ainda com
uso produtivo rural.

O Setor pode ser caracterizado como de
grande sensibilidade ambiental devido às condições
de topografia, em grande parte de sua extensão,
bastante acidentada, com solos susceptíveis à
erosão e ao afloramento de água, e aos recursos
hidrográficos abundantes de nascentes e cursos
d’água.

A ocupação da região é tratada de forma
geral como Sol Nascente, pelas características
comuns de toda a área e pelas dificuldades de

identificação de limites dos parcelamentos
existentes, mas possui no endereçamento
utilizado pelos moradores a subdivisão em
inúmeros “condomínios”, ora correspondentes à
antiga parcela rural, ora sem esta
correspondência.

A área de estudo para regularização
do Parque Sol Nascente está inserida em terras
localizadas no imóvel Guariroba, desmembrado
do município de Luziânia – GO e incorporada
ao território do Distrito Federal. Parte da área
encontra-se em terras desapropriadas, e outra
em terras desapropriadas em comum, sendo a
maior parte da região objeto de parcelamento
rural com concessão de uso para as atividades
afins.

A área localiza-se dentro da APA do
Planalto Central onde o órgão licenciador é o
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA.
Trata-se de uma área bastante delicada do
ponto de vista ambiental e sua regularização
deve estar necessariamente condicionada às
restrições constantes dos estudos ambientais
realizados para a área. Atualmente encontra-se
em licitação o Termo de Referência para estudo
ambiental, elaborado por uma comissão criada
com a participação de vários órgãos do
Governo.

Proposta

O plano de ocupação para o Setor foi
desenvolvido a partir da ocupação já
consolidada. Os dados dos levantamentos

realizados para a região estimam a população em
torno de 30.000 habitantes com uma densidade
bruta de 25 hab/ha, mas com densidades líquidas
nas faixas mais ocupadas em torno de 100 a 150
hab/ha.

Ao considerar as restrições ambientais
da área, este plano de ocupação não incentiva a
expansão populacional e limita a população do
setor aos mesmos parâmetros atuais, mediante a
ocupação dos vazios urbanos existentes para a
estruturação do setor com equipamentos públicos e
comunitários necessários, para conservação e
expansão dos espaços livres públicos, e para áreas
destinadas a abrigar a população que venha a ser
removida das áreas de risco e proteção.

Tendo em vista que o tipo de uso
preponderante do Setor é o residencial unifamiliar,
procurou-se definir os usos complementares
necessários ao bem estar daquela comunidade. A
organização geral da proposta acompanha o
parcelamento original das chácaras, a
consolidação das ocupações e a remoção das
Áreas de Preservação Permanentes que permeiam
toda a poligonal de estudo.

O uso residencial unifamiliar é
constituído por lotes mínimos de 8mx16m
(128,00m²) e por lotes do tipo chácara urbana com
1.000m² a 5.000m². Ao longo das vias principais e
coletoras estão previstos lotes de uso misto de
128m². A fim de preservar as áreas de nascentes e
encostas, os lotes maiores foram mantidos
próximos às Áreas de Preservação Permanentes,
configurando um cinturão para fins rurais e de
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recreio que funciona como faixa de transição entre a
expansão urbana e a zona rural. Além disso, nas
cabeceiras dos córregos próximo à Feira do
Produtor de Ceilândia, é proposta a remoção das
ocupações existentes para a criação de um Parque
Ecológico com um programa específico de educação
ambiental. Nesta mesma área, o EPIA já previa um
Parque Urbano devido à presença do solo
hidromórfico associado ao terreno de murundus.

Como alternativa para conter a ocupação
desordenada em direção à borda da Chapada, o
plano de ocupação prevê, além de chácaras, lotes
maiores e de menor densidade para uso institucional
no limite oeste da poligonal. Propõe-se a
implantação de Campus Avançado de Pesquisa ou
Escolas de Ensino Superior focalizadas na atividade
rural, valorizando e reforçando a necessidade de
uso sustentável da área.

S-6. Área de Regularização de Interesse Social
ARIS Pôr do Sol

O parcelamento Pôr do Sol está
localizado na Região Administrativa de Ceilândia
RA-IX, com acesso principal pela Estrada Parque
Taguatinga – Estrada Parque Taguatinga - EPTG,
junto ao Setor “P” Sul.

A poligonal para a Área de Regularização
de Interesse Social – ARIS Pôr do Sol foi definida
levando em consideração o grau de consolidação da
ocupação e as diretrizes apresentadas pelo Plano
de Manejo realizado para a Área de Relevante
Interesse Ecológico – ARIE Parque JK. O plano de

manejo determinou três situações na ARIE
Parque JK: a primeira seria a gleba a ser
excluída da ARIE; a segunda, a gleba a ser
incorporada como compensação ambiental e a
terceira correspondendo à invasão que deve ser
desconstituída por ocupar área de frágil
equilíbrio ambiental. Diante disso, a área de
regularização passou a abranger a gleba
ocupada e excluída da ARIE Parque JK. Trata-
se inclusive de uma medida que busca conter
os danos ambientais e os riscos sociais
decorrentes do crescimento da ocupação.

A ARIS abrange um único parcelamento
considerado de baixa renda. A poligonal definida
para a ARIS disponibiliza área para expansão
urbana e para a transferência da população que
atualmente ocupa áreas de risco ou de
preservação ambiental. A população futura poderá
chegar a um total de 12.000 habitantes. Pode-se
observar, por meio de fotos aéreas, que o
parcelamento encontra-se parcialmente implantado
com muitos lotes vazios e uma grande variação de
tamanho entre eles.

QUADRO 27 - RA CEILÂNDIA - SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARIS Sol Nascente 9.762 756 ha 67.000 75.000 6.151

Área Desapropriada
Terracap e Área

Desapropriada em
Comum

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006

QUADRO 28 - RA CEILÂNDIA - FORA DE SETOR HABITACIONAL

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARIS Pôr do Sol 3.158 96,72
ha 7.100 9.800 3.158 Área Desapropriada

Terracap

ARIS Privê
Ceilândia 1.240 56 ha 4.754 4.868 1.210 Área Desapropriada

Terracap
Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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A área de estudo para regularização do
parcelamento Pôr do Sol está inserida em terras
desapropriadas pela Companhia Imobiliária de
Brasília - TERRACAP.

A área localiza-se dentro da Área de
Proteção Ambiental - APA do Planalto Central onde
o órgão licenciador é o Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente - IBAMA. Trata-se de uma área bastante
delicada do ponto de vista ambiental e sua
regularização e futura ocupação devem estar
necessariamente condicionadas às restrições de
uso, fornecidas lpelos estudos ambientais. O
parcelamento Pôr do Sol não apresenta
licenciamento ambiental

S-7. Área de Regularização de Interesse Social
ARIS Privê Ceilândia

A Área de Regularização de Interesse
Social Privê Ceilândia está localizada na Região
Administrativa de Ceilândia RA-IX, com acesso pela
rodovia BR-070, próxima ao Setor “O”. A área
corresponde à gleba 3/367 do Projeto Integrado de
Colonização Alexandre Gusmão – PICAG.

Trata-se de uma Área de Regularização
de Interesse Social – ARIS que abrange um único
parcelamento considerado de baixa renda. Estima-
se uma população futura de 4.868 habitantes,
conforme dados fornecidos pela Secretaria de
Fazenda do Distrito Federal. O parcelamento está
completamente implantado com a maior parte de

suas ruas asfaltadas, rede de energia elétrica,
iluminação pública e canalização de águas
pluviais. Também já possui alguns
equipamentos públicos e comunitários, como
por exemplo, um posto de saúde, um posto
policial e uma Escola de Ensino Fundamental.

A  Área de Regularização de
Interesse Solcial- ARIS Privê Lucena Roriz está
inserida em terras localizadas no imóvel
Guariroba desmembrado do município de
Luziânia – GO e incorporado ao território do
Distrito Federal. A área encontra-se em terras
desapropriadas, transferidas pela  Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil -
NOVACAP à União Federal por intermédio do
atual Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA para o Programa de
Colonização Alexandre Gusmão – PICAG.

A área localiza-se dentro da Área de
Proteção Ambiental APA do Rio Descoberto
onde o órgão licenciador é a Subsecretaria de
Meio Ambiente- SEDUMA. O parcelamento não
apresenta licenciamento ambiental.

Proposta

A partir das informações
apresentadas no levantamento realizado pela
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em
agosto de 2006, propõe-se que 15% da área
total do parcelamento seja destinada à área
pública e define-se densidade bruta de 100
hab/ha.
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FIGURA 87 - ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO EM CEILÂNDIA
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RA Guará

22 - Setor Habitacional Bernardo Sayão

O Setor Habitacional Bernardo Sayão –
SHBS localiza-se na Região Administrativa do
Guará – RA X e ocupa uma área de 294,476 ha.
Limita-se ao norte com Guará II; a leste com a DF –
003 (EPIA); a oeste com a com a DF – 085; e ao sul
com o Córrego Vicente Pires.

A área do setor que está consolidado com
ocupações urbanas é considerado como Área de
Regularização de Interesse Específico – ARINE
Bernardo Sayão, uma vez que sua população é de
renda média, segundo censo demográfico do
IBGE/2000. O setor possui atualmente uma
população estimada de 3.819 habitantes,
distribuídos em três parcelamentos: Colônia Agrícola
Águas Claras,Colônia Agrícola Bernardo Sayão e
IAPI. Quanto à situação fundiária, a área onde o
Setor está implantado localiza-se totalmente em
terras desapropriadas, de propriedade da
Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP.

A maior parte do setor localiza-se na Área
de Proteção Ambiental – APA do Planalto Central,
criada pelo Decreto Federal, de 10 de janeiro de
2002. Quanto à hidrografia, o setor é cortado pelo
Córrego Vicente Pires, que serve de limite ao sul.

Proposta

O percentual de área destinada aos
equipamentos comunitários, urbanos e áreas verdes

livres deve perfazer, no mínimo, 15% da área
do setor. A densidade demográfica estipulada
para o setor é de 50 hab/ha.

O sistema viário proposto considerou
as vias existentes, definidas com base nas
ocupações urbanas, propondo a partir das
mesmas um sistema hierarquizado de vias.

As vias arteriais, que correspondem
às Avenidas de Circulação / Trânsito Rápido e
às Avenidas de Atividades ou Especiais,
conciliam a fluidez do tráfego, o transporte
coletivo e a acessibilidade às atividades
lindeiras e às vias secundárias. Ao longo destas
vias serão permitidos os usos comercial de
pequeno porte e o uso misto, a fim de atender a
população residente do setor.

Os vazios urbanos existentes no
setor destinam-se à implantação de áreas
verdes públicas, equipamentos públicos
comunitários, equipamentos urbanos, bem
como à expansão urbana e criação de áreas
comerciais.

S-8. Área de Regularização de Interesse
Social ARIS Estrutural

A Vila Estrutural situa-se a cerca de 7
km do Plano Piloto de Brasília na região
administrativa do Setor Complementar de
Indústria e Abastecimento – SCIA – RA XXV.
Tem como limites a EPCL (Estrada Parque
Ceilândia ou Estrutural) e os Setores de

Transportes Rodoviários de cargas e de
Inflamáveis, ao sul; o Setor Complementar de
Indústria e Abastecimento (SCIA), a leste; o Parque
Nacional de Brasília, ao norte; e o Córrego
Cabeceira do Valo, a oeste. Contíguo à vila,
acompanhando o traçado de parte da EPCL,
encontra-se instalado o poliduto da Petrobrás. O
principal acesso à Vila é feito através da EPCL.
Possui uma área de 525.885 há (quinhentos e vinte
e cinco mil hectares e oitocentos e oitenta e cinco
centiares).

A área está consolidada com ocupações
urbanas e é considerada como Área de
Regularização de Interesse Social – ARIS Vila
Estrutural, por possuir uma população de baixa
renda estimada em 29.853 (vinte e nove mil
oitocentos e cinqüenta e três) moradores.

Atualmente possui sistema de
abastecimento de água atendendo 100% da
população e a coleta de esgoto é feita pelo sistema
individual sem tratamento.

Segundo a Terracap, a Vila Estrutural
localiza-se no imóvel denominado Bananal,
desmembrado do município de Planaltina – GO, e
incorporado ao território do Distrito Federal, em
terras desapropriadas.

A área encontra-se inserida na APA do
Planalto Central, criada em decreto de 10 de
janeiro de 2002, passando o licenciamento
ambiental, que antes era de responsabilidade da
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -
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SEMARH para o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente – IBAMA

Proposta

A densidade demográfica estipulada para
o setor é de 160 hab/ha (cento e sessenta
habitantes por hectare).

A organização do sistema viário buscou
estruturar de forma clara e hierarquizada o sistema
de circulação já implantado, possibilitando maior
fluidez ao tráfego de transporte coletivo e de
veículos de maior porte nos eixos de maior
penetração do assentamento. Da mesma forma, a
hierarquização dos eixos estruturadores da Vila
Estrutural garante uma fácil leitura da organização
interna dos espaços, facilitando a locomoção e
circulação de veículos e pedestres na área.

Tendo por base a ocupação atual da Vila
Estrutural o critério que norteou a definição da
estrutura do sistema viário e dos conjuntos por ele
definido foi o alinhamento das divisas frontais dos
lotes existentes, levando – se em conta, quando
possível, as edificações e o arruamento já
constituído. Da mesma forma, as divisas de fundo
foram também alinhadas, considerando-se, como
referência, uma linha gerada pelas cercas existentes
ou uma linha que não determinasse a necessidade
de relocação.

Devido aos critérios estabelecidos e à
diretriz de reduzir ao máximo a necessidade de
relocações, o desenho geral da Vila Estrutural se
adequou à situação existente, sendo que grande
parte do sistema viário, principalmente o local, ficou

limitado a uma caixa de via de 7 m de largura
total, sendo constituída por calçadas de 1 m de
leito viário de 5m.

Na base da proposta está a rodovia
de ligação DF – 095(EPCL), que permite a
ligação da Vila Estrutural ao Plano Piloto.

As vias arteriais possuem como
características básicas alta fluidez de tráfego e
fácil acessibilidade.Mantém suas características
de dimensionamento atuais, devendo ser
realizados ajustes necessários às interseções
com as vias coletoras internas.

As vias coletoras visam atender à
demanda global de circulação urbana, com a
função de distribuir ou coletar o tráfego de
veículos, interligando a via arterial com as
locais.

De acordo com a necessidade de
atendimento das demandas sociais e de serviços
urbanos da população da Vila Estrutural, foram
definidas áreas para equipamentos públicos (EPC
e EPU), cuja localização se encontra distribuída na
Vila.

QUADRO 29 - RA GUARÁ - SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Bernardo
Sayão 1.487 294 ha 3.819 5.755 993 Área Desapropriada

TERRACAP
Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006

QUADRO 30 - RA GUARÁ- ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ESTRUTURAL

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARIS Estrutural 6.082 525,88
ha 25.000 25.000 6.082 Área Desapropriada

TERRACAP
Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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FIGURA 88 - ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO NO GUARÁ



Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - Documento Técnico – Versão Final – Novembro / 2007 243

 RA Recanto das Emas e Samambaia

23 - Setor Habitacional Água Quente

O Setor Habitacional Água Quente –
SHAQ localiza-se em parte na Região Administrativa
do Recanto das Emas – RA – XII e em parte na
Região Administrativa de Samambaia – RA – XV.
Limita-se ao norte e à leste com o Córrego
Samambaia, e à oeste com a cidade de Santo
Antônio do Descoberto, pertencente ao Estado de
Goiás. Apresenta uma área de 578,874 ha.

A aprovação da área de estudo para a
criação do Setor foi definida pela Lei Complementar
n.º 527, de 08 de janeiro de 2002. De acordo com
esta Lei, a área definida localizada na Região
Administrativa de Samambaia, passa a pertencer,
para efeitos legais, à Região Administrativa do
Recanto das Emas.

Dentro do setor, foi definida a Área de
Regularização de Interesse Social – ARIS Água
Quente, com uma área de 208,307 ha.Os
parcelamentos que estão inseridos nesta ARIS são:
Residencial Dom Francisco, Residencial São
Francisco, Residencial Dom Pedro, Residencial
Guarapari, Residencial Galiléia, Nova Betânia I e II,
Residencial Salomão Elias e Residencial Buritis.

A área do setor que está consolidada com
ocupações urbanas é atendida por infra-estrutura de
energia elétrica, iluminação pública e pavimentação
asfáltica.

A população, de renda baixa
segundo censo demográfico do IBGE/200,
atualmente é de 4576 habitantes distribuídos
nos nove parcelamentos acima discriminados.

No Setor Água Quente, os
parcelamentos localizados na Região
Administrativa do Recanto das Emas (
Residencial Dom Francisco, Residencial São
Francisco, Residencial Dom Pedro, Residencial
Galiléia e Residencial Buritis) estão em terras
desapropriadas em comum e os localizados na
Região Administrativa de Samambaia
(Residencial Guarapari, Nova Betânia I e II e
Residencial Salomão Elias) estão em terras
desapropriadas em comum.

O setor localiza-se na Área de
Proteção Ambiental – APA do Planalto Central,
cujo órgão licenciador é o IBAMA. A porção sul
do setor apresenta uma topografia mais
acentuada, enquanto em outras partes a
declividade é mais suave. Quanto à hidrografia,
o setor é cortado pelo Córrego Samambaia.

Proposta

A densidade bruta estipulada para o
setor é de 100 hab/ha. Os vazios residuais
existentes nos assentamentos informais destinam-
se à implantação de espaços livres públicos,
equipamentos públicos comunitários,
equipamentos urbanos, bem como à expansão
urbana e criação de áreas comerciais.

O sistema viário proposto considerou as
vias existentes, definidas com base nas ocupações
urbanas, propondo a partir das mesmas um
sistema de vias hierarquizado. A principal via do
setor é a Rodovia DF-280, que faz ligação com as
cidades de Samambaia e Recanto das Emas, ao
leste, e com a cidade de Santo Antônio do
Descoberto – GO, a oeste.

Partindo da Rodovia DF-280 foram
instituídas vias arteriais que fazem a estruturação
do setor e o acesso às áreas parceladas. Existe
ainda a Rodovia DF-190 que liga o setor à Região
Administrativa do Gama – RA II.

QUADRO 31 - RA SAMAMBAIA / RECANTO DAS EMAS - SETOR HABITACIONAL ÁGUA QUENTE

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARIS Água Quente 2.122 208 ha 5.517 8.545 1.371 Área Desapropriada
em Comum

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006 )
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Ao longo da Rodovia DF-280 foram
propostas vias marginais, que dão acesso às vias
internas do setor, que foram classificadas em vias
arteriais, secundárias ou coletoras, e locais.

Às margens da DF – 280 são previstas
atividades comerciais de grande e médio porte e
industriais, desde que atendidas as exigências
ambientais, para o licenciametno das mesmas.

As vias arteriais, que correspondem às
Avenidas de Circulação / Trânsito Rápido e às
Avenidas de Atividades ou Especiais conciliam a
fluidez do tráfego, o transporte coletivo e a
acessibilidade às atividades lindeiras e às vias
secundárias. Ao longo destas vias arteriais serão
permitos os usos comercial de pequeno porte e o
uso misto, a fim de atender a população residente
do setor.

As vias secundárias ou coletoras são de
abrangência intermediária, destinadas a coletar e
distribuir o trânsito entre as vias arteriais e as locais.

As vias locais são de abrangência
limitada, destinadas ao acesso aos logradouros
públicos de caráter local e às unidades residenciais.
O uso predominante a ser implantado nessas vias é
habitacional unifamiliar .

S-9. Área de Regularização de Interesse Social
ARIS Vida Nova

A Área de Regularização de Interesse
Social – ARIS Vida Nova localiza-se na Região
Administrativa de Samambaia – RA - XII com área

de 7,50 ha (sete hectares e cinquenta
centiares). Está localizada nos fundos da
Quadra 603 de Samambaia.

A ARIS foi proposta a partir da
ocupação com fins urbanos da chácara 39 do
Núcleo Rural de Taguatinga, hoje denominado
Condomínio  Vida Nova. Trata-se de 5 (cinco)
ruas paralelas, independentes, traçadas em
continuidade às ruas da Quadra 603. A região é
bastante sensível do ponto de vista ambiental,
pois está próxima ao Ribeirão Taguatinga e à
Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE
Parque JK.

A área de estudo para ARIS Vida
Nova abrange uma ocupação consolidada, a
qual apresenta características de baixa renda e
possui atualmente uma população aproximada
de 1.000 (hum mil) habitantes.

Em relação à infra-estrutura urbana,
a área é atendida por rede de energia elétrica,
iluminação pública, rede de água e telefonia. A
pavimentação das vias é feita com bloquetes.

A Área de Regularização de Interesse
Social Vida Nova encontra-se em terras
desapropriadas pela TERRACAP.

A Área abrange toda a ocupação
consolidada com características urbanas existente
na área de estudo. Desta forma, para sua efetiva
regularização urbanística, é necessária a
aprovação da revisão do PDOT e dos parâmetros
urbanísticos para as ocupações em ARRs.

A área onde se encontra o parcelamento
está dentro da Área de Proteção Ambiental - APA
do Planalto Central com diretrizes específicas para
ARRs e neste caso, o orgão licenciador é o IBAMA.
A ARIS localiza-se, ainda, dentro da poligonal da
ARIE Parque JK.

QUADRO 32 - RA SAMAMBAIA / RECANTO DAS EMAS – FORA DE SETOR HABITACIONAL

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARIS Vida Nova 260 7,49
ha 1.000 1.000 260 Área Desapropriada

TERRACAP
Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006 )
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Proposta

Considerando as restrições e
condicionantes identificados, este Estudo propõe
que 15% da área total do parcelamento seja
destinado à Área Pública e determina a densidade
bruta para a Área de Regularização de Interesse
Específico Vida Nova de 135 hab/ha.

A área é formada por cinco ruas, cada
uma com portões e portarias independentes, não
havendo, portanto ligação entre elas.

A proposta é organizada a partir de um
sistema de vias coletoras e locais, não permitindo os
portões e portarias existentes, a fim de integrar a
ocupação à malha urbana de Samambaia.

A fim de conter o avanço da ocupação
urbana em direção a ARIE Parque JK, está sendo
proposta uma via coletora contornando a área ao
norte.

Nota-se que em parte da área, a
implantação da estrutura viária não atenderá às
diretrizes da norma de sistema viário, em virtude do
acentuado grau de consolidação da ocupação.

O programa de necessidades deste
estudo considerou que a área não comporta
equipamentos comunitários, por se tratar de uma
comunidade pequena que deverá usufruir os
equipamentos públicos da cidade de Samambaia.
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FIGURA 89 -ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO EM SAMAMBAIA/RECANTO DAS EMAS
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RA Santa Maria

24 - Setor Habitacional Ribeirão

O Setor Habitacional Ribeirão – SHR
localiza-se na Região Administrativa de Santa Maria
– RA XIII, próximo a cidade de Santa Maria. O setor
apresenta uma área total de 227,695 ha. A área é
hoje ocupada por um único parcelamento
denominado Condomínio Porto Rico, e abrange uma
área de 79,72 ha.

A área do Setor que corresponde a
ocupações urbanas é considerada como Área de
Regularização de Interesse Social – ARIS Porto
Rico, onde encontra-se o condomínio Porto Rico,
com uma população atual de 2628 habitantes.
Segundo censo demográfico - IBGE/2000,  a
população é de baixa renda.

Toda a área do Setor Habitacional
Ribeirão situa-se em terras não desapropriadas,
conforme parecer da Companhia Imobiliária de
Brasília - TERRACAP.

O setor localiza-se na Área de Proteção
Ambiental – APA do Planalto Central. A porção sul
do setor apresenta uma topografia mais acentuada,
enquanto nas demais áreas a declividade é mais
suave. Quanto à hidrografia, o setor é cortado pelo
Córrego Samambaia.

Proposta

O percentual de área destinada aos
equipamentos comunitários, urbanos e áreas
verdes livres deve perfazer, no mínimo, 15% da
área do setor. A densidade bruta estipulada
para o setor é de 100 hab/ha.

25 - Setor Habitacional Tororó

Setor Habitacional Tororó – SHTO está
localizado na Região Administrativa de Santa Maria
– RA XIII. Situa-se ao longo da DF-140, limitando-
se à leste e ao sul com o Córrego Pau de Caixeta,
ao norte com a DF-001, e à oeste com a DF-140.
Possui uma área de  aproximadamente 1.278,662
ha.

QUADRO 34 - RA SANTA MARIA - SETOR HABITACIONAL TORORÓ

Área de
Regularização

Nº
lotes Área Populaç

ão atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

    ARINE Tororó I 350 53 ha 55 1.568 13 Área Particular

ARINE Tororó II 69 13 ha 51 291 12 Área Particular

ARINE Tororó III 483 67 ha 716 1.990 170 Área Particular

ARINE Tororó IV 86 10 ha 89 363 21 Área Particular

ARINE Tororó V 221 50 ha 72 931 17 Área Particular

ARINE Tororó VI 200 23 ha 89 570 39 Área Particular

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006

QUADRO 33 - RA SANTA MARIA - SETOR HABITACIONAL RIBEIRÃO

Área de
Regularização

Nº
lotes

Área População
atual

População
prevista

Lotes
ocupados

Situação fundiária

ARIS Ribeirão 1.255 72,72
ha

2.628 2.657 625 Área Particular

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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A aprovação da área de estudo para a
criação do Setor foi definida pela Lei Complementar
Nº 457, de 08 de janeiro 2002. Dentro do setor, as
áreas consolidadas com ocupações urbanas foram
consideradas como Área de Regularização de
Interesse Especifico – ARINE Tororó, uma vez que a
população é de renda média alta, segundo censo
demográfico do IBGE/2000. Foram divididas em seis
áreas denominadas:

• ARINE Tororo I, com os parcelamentos San
Francisco II e San Francisco III;

• ARINE Tororo II, com o parcelamento Mansões
Rurais Lago Sul;

• ARINE Tororo III, com os parcelamentos
Mansões Flamboyant, Ecológico Parque do Mirante,
Residencial Querência e Santa Bárbara;

• ARINE Tororo IV, com o parcelamento Estância
Del Rey;

• ARINE Tororo V, com os parcelamentos Jardim
Atlântico Sul e Chácara San Francisco;

• e ARINE Tororó VI, com os parcelamentos
Quintas do Trevo e Privê Lago Sul.

Além das áreas de regularização, existem
os parcelamentos não implantados, mas que já
estão com processo de aprovação encaminhado
junto a SEDUMA: Construções ACNT, Santa
Felicidade, Residencial Asas Douradas, Residencial
Atenas, Residencial Canaã, Residencial Vale das
Palmeiras, Villagio Futuro, Ecovila Arca de Gaia,
Quintas das Flores, Quintas da Boa Vista, Mirante
das Estrelas e Residencial Vila Rio.

Dentro do SHTo, existe ainda um
parcelamento, que já encontra-se registrado, o
Chapéu de Pedra.

Toda a área do Setor Habitacional
Tororó situa-se em terras não desapropriadas,
na Fazenda Santa Bárbara e está inserido na
Área de Proteção do Planalto Central, criada
por meio do Decreto Federal de 10 de janeiro
de 2002.

Segundo o Relatório e o Estudo de
Impacto Ambiental realizado para o setor, o
índice de declividade onde se localiza a maioria
dos parcelamentos encontra-se com índice
médio de decllividade de 2%, próprio para fins
urbanos, excetuando-se as áreas situadas na
parte sul do SHTO, próximas às margens do
córrego Pau Caxeta, que também não
apresentam índices de declividade superior a
10%.

Proposta

A densidade bruta estipulada para o
setor é de 50 hab/ha, porém a população
máxima que foi estabelecida pela LC Nº
457/2002 para o setor não deve ultrapassar
40.000 habitantes.

Visando minimizar os custos sociais
e financeiros com desapropriações e
indenizações, o critério básico adotado,
sempre que possível, foi o de se respeitar os
limites das propriedades e as estradas vicinais
existentes. Sendo assim, a definição dos
principais eixos viários foi feita considerando

as vias de acesso já implantadas e a área de
influência para fins de transporte coletivo.

S-10. Área de Regularização de Interesse Social
– ARIS Céu Azul

A Área de Regularização de Interesse
Social – ARIS Céu Azul localiza-se na Região
Administrativa de Santa Maria – RA XIII com área
de 59,86 hectares. Possui como limites: ao norte a
DF-290, ao sul o limite do DF com Goiás e a leste a
BR-040.

A área de estudo para ARIS Céu Azul
abrange o parcelamento denominado Residencial
Santa Maria. A população apresenta características
de baixa renda e possui atualmente uma população
aproximada de 2.885 (Dois mil oitocentos e oitenta
e cinco) habitantes.

Em relação à infra-estrutura urbana, a
área é atendida por rede de energia elétrica,
iluminação pública, sistema de abastecimento de
água e pavimentação asfáltica. O esgoto é feito por
fossa séptica não havendo rede de drenagem
pluvial.

A Área de Regularização de Interesse
Social Céu Azul encontra-se parte em terras
desapropriadas da Fazenda Saia Velha e parte em
terras não desapropriadas.

Com relação ao Plano Diretor de
Ordenamento Territorial do Distrito Federal –
PDOT/97, a ARIS encontra-se em Zona Urbana de
Dinamização que compreende a área já urbanizada
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e aquela que será urbanizada como expansão
urbana prioritária.

A ARIS tem como órgão licenciador o
Instituto Brasília Ambiental - IBRAM. Entretanto, o
IBAMA deverá ser consultado uma vez que a área é
abrangida pela Resolução Conama 13.

Sua ocupação e/ou regularização deve
estar necessariamente condicionada às restrições
de uso fornecidas pelos estudos ambientais a serem
realizados para a área.

Proposta

Considerando as restrições e
condicionantes identificados, este Estudo propõe
que 15% da área total do parcelamento seja
destinado à Área Pública e determina a densidade
bruta para a Área de Regularização de Interesse
Social Céu Azul de 50 hab/ha.

A proposta é organizada tendo em vista o
traçado das vias existentes. Os acessos principais
se dão pela DF-290. A partir dessa são propostas
vias coletoras ou secundárias, que dão acesso às
vias locais. A via de atividades proposta estrutura o
eixo dos lotes de uso misto (comércio e residência).
Neste Plano foram previstos os usos: residencial
unifamiliar e misto.

FIGURA 90 - ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO EM SANTA MARIA

QUADRO 35 - RA SANTA MARIA – FORA DE SETOR HABITACIONAL

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARIS Céu Azul 500 59,86
ha 2.105 2.105 500

Área Não
Desapropriada

Desaproopriada
TERRACAP

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006 )
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RA São Sebastião

26 - Setor Habitacional Jardim Botânico

A área do Setor Habitacional Jardim
Botânico - SHJB encontra-se delimitada por duas
grandes vias, a DF-001, a qual faz divisa entre a RA
XIV e a Região Administrativa do Lago Sul e a DF-
135, a qual faz ligação entre aquela rodovia e a
cidade de São Sebastião. Encontra-se próximo à
Escola Superior de Administração Fazendária –
ESAF, bem como às Áreas de Relevante Interesse
Ecológico – ARIE do Cerradão, do Jardim Botânico
e a Reserva Biológica do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE. Possui uma área
total de 966,389 ha.

O setor apresenta características de uso
predominantemente residencial para classe média e
foi aprovado, juntamente com outros, pela Lei nº
1.823, de 13 de janeiro de 1998. Todos os
parcelamentos informais ocupados no setor
apresentam processos de regularização junto ao
Governo do Distrito Federal, com exceção do
parcelamento denominado ”Residencial Jardins do
Lago”, que já se encontra registrado em Cartório.
Dos parcelamentos não ocupados, apenas o
“Jardins do Lago Quadra 01” apresenta processo de
regularização. O restante possui processos de
aprovação.

 A área que configura o setor possui
atualmente uma população estimada de 11.025
habitantes distribuídos em 26 parcelamentos, todos

em ARINE – Área de Regularização de
Interesse Específico.

O Setor Habitacional Jardim Botânico
possui 9 parcelamentos em terras
desapropriadas (condomínios Estância Jardim
Botânico, Mansões Califórnia, Portal do Lago
Sul, San Diego, Jardim Botânico I e VI, Mirante
das Paineiras, Parque Jardim das Paineiras e
Solar de Brasília), 1 em terras desapropriadas
em comum (Jardim Botânico V) e 16
parcelamentos em terras não desapropriadas.

A poligonal do setor encontra-se
totalmente inserida na Área de Proteção Ambiental
– APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada
pelo Decreto nº 88.940/83. Segundo seu
rezoneamento, definido pela Lei nº 1.149/96, o
setor localiza-se parte em Zona de Uso Intensivo 1
– ZUI 1 e ZUE - 2, parte em Zona de Uso
Agropecuário 1 - ZUA 1 e ZUA - 2 e parte em Zona
de Uso Restrito – ZUR.

QUADRO 37 - RA SÃO SEBASTIÃO - SETOR HABITACIONAL ESTRADA DO SOL

Área de
Regularização Nº lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Estrada do
Sol I 3.547 511 ha 2.458 13.302 655 Área Particular

ARINE Estrada do
Sol II 207 79 ha 353 776 94 Área Particular

ARINE Estrada do
Sol  III 1.008 147 ha 755 3.961 192 Área Particular

ARIS Estrada do
Sol

970 252 ha 905 2.921 192 Área Particular

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006

QUADRO 36 - RA SÃO SEBASTIÃO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO

Área de
Regularização

Nº lotes Área População
atual

População
prevista

Lotes
ocupados

Situação fundiária

ARINE Jardim
Botânico

4.133 537 ha 10.055 15.295 2.740 Área Desapropriada
e Área Particular

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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Com base no Estudo de Impacto
Ambiental e em seu respectivo Relatório de Impacto
Ambiental – EIA/RIMA, elaborados para subsidiar o
licenciamento ambiental do setor, o Instituto de
Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal –
IEMA/DF emitiu, em outubro de 2006, a LI 88/06
para o Setor Habitacional Jardim Botânico,
abrangendo apenas a etapa 1.

Proposta

O número total de habitantes pode chegar
a 48.320 habitantes para atingir uma densidade de
50 hab/ha. Propõe-se o aumento da poligonal do
Setor, para inclusão do parcelamento “Quinta das
Colinas”. Não foi proposto o aumento da poligonal
para englobar todo o parcelamento “Vila da Mata”
em razão de a área não abrangida pelo setor não
estar ocupada e estar inserida em Zona de Uso
Restrito – ZUR pelo rezoneamento da APA.

O setor foi dividido em 05 (cinco) etapas
de regularização e implantação, sendo estas:

• Etapa 1 - Situada totalmente em terras
desapropriadas pela Companhia Imobiliária de
Brasília – TERRACAP, apresenta plano de
parcelamento desenvolvido por esta companhia,
consubstanciado no Projeto Urbanístico - URB
024/98 e no Memorial Descritivo – MDE 024/98.
Abrange os parcelamentos “San Diego”, “Portal do
Lago Sul”, “Mansões Califórnia” e parte do “Estância
Jardim Botânico”.

• Etapa 2 - Também situada em terras
desapropriadas pela TERRACAP, abrange a área
ocupada pelos parcelamentos “Mirante das

Paineiras”, “Jardim das Paineiras”, “Jardim
Botânico VI”, parte do “Estância Jardim
Botânico” e a parte desapropriada do “Jardim
Botânico V”.

• Etapa 3 -  Engloba a área desocupada ao
sul do setor, situada em terras desapropriadas
pela Companhia Imobiliária de Brasília -
TERRACAP, objeto do plano de parcelamento
desenvolvido por essa companhia e
consubstanciado no Projeto Urbanístico – URB
106/98 e no Memorial Descritivo – MDE 106/98.

• Etapa 4 - Engloba a área à época
desocupada, atualmente ocupada e denomi-
nada “Solar de Brasília”, em terras desapropria-
das pela TERRACAP.

• Etapa 5 - Engloba a área não
desapropriada do setor, abrangendo, à época
da revisão do estudo, os parcelamentos “Village
Alvorada I”, “Village Alvorada II”, “Lago Sul”,
“Ecológico Village III”, “Quintas do Sol” e a parte
não desapropriada do “Jardim Botânico V”.
Além desses, abrange ainda o parcelamento
“Bela Vista”, com parte em terras não
desapropriadas e parte em terras com situação
fundiária então não definida. Para esta etapa,
deverá ser desenvolvido plano de parcelamento
pelos ocupantes da área, atendendo ao
disposto no licenciamento ambiental.

27 - Setor Habitacional Estrada do Sol

O Setor Habitacional Estrada do Sol
– SHES localiza-se na Região Administrativa de
São Sebastião – RA - XIV, lindeiro ao Setor

Habitacional Jardim Botânico - SHJB,
configurando-se como uma expansão daquele
setor. Apresenta diversos parcelamentos
irregulares implantados ao longo da Estrada do
Sol, sendo quase todos acessados por esta via.
Engloba ainda o parcelamento denominado “Solar
da Serra I, II e III”, o qual, embora situe-se na
Região Administrativa do Paranoá – RA VII, está
localizado na fronteira entre as duas regiões
administrativas, junto aos outros parcelamentos
aqui contemplados.

A área total do setor é de 1.570,928 ha
(um mil quinhentos e setenta hectares e
novecentos e vinte e oito centiares), sendo que
devido à declividade acentuada e restrições
ambientais, apenas parte, deste total e passível de
ocupação.

O setor possui dois parcelamentos em
processo de aprovação, não ocupados, e várias
chácaras ainda com características rurais, porém,
passíveis de ocupação urbana, tanto pelo
zoneamento do PDOT/97 quanto pela proximidade
com ocupações urbanas consolidadas. Possui
ainda dois trechos de regularização com
ocupações consolidadas, distintos entre si por nível
econômico e social. Segundo Censo Demográfico
do IBGE/2000, a ocupação existente hoje é
caracterizada como de renda média nos
parcelamentos que compreendem a Área de
Regularização de Interesse Específico – ARINE e
de renda baixa nos parcelamentos que
compreendem a Área de Regularização de
Interesse Social – ARIS. Sendo assim, o setor fica
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dividido em três ARINES, uma ARIS e Áreas de
Aprovação.

• ARINE ESTRADA DO SOL I, corresponde aos
parcelamentos abaixo e possui área de 510,769 ha,
que abarca os seguintes parcelamentos: Verde;
Morada de Deus; Ouro Vermelho I e II; Belvedere
Green.

• ARINE ESTRADA DO SOL II, corresponde aos
parcelamentos abaixo e possui área de 78,994 ha,
que abarca os seguintes parcelamentos: Quintas
Interlagos; Mansões Serrana; São Mateus.

• ARINE ESTRADA DO SOL III, corresponde aos
parcelamentos abaixo e possui área de 146,799 ha,
que abarca o parcelamento Solar da Serra.

• ARIS ESTRADA DO SOL, corresponde aos
parcelamentos abaixo e possui área de 252,400 ha,
que abarca os seguintes parcelamentos: Jardim da
Serra; Quintas Itaipú; Condomínio Itaipú; Chácaras
Itaipú; Quintas dos Ipês; Mansões Braúna; Vila
Vitória; Vivendas Del Rey.

• Áreas de aprovação a serem parceladas, que
correspondem aos parcelamentos: Parque dos
Pinheiros; Sunshine; Áreas desocupadas.

Segundo o mapa fundiário cedido pela
Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, a
área onde o setor está implantado localiza-se em
terras não desapropriadas, desmembradas da
Fazenda Taboquinha.

A poligonal do SHES encontra-se
totalmente inserida APA da Bacia do Rio São
Bartolomeu, criada pelo Decreto nº 88940/83.

Segundo seu rezoneamento, definido pela Lei
nº 1149/96, o setor localiza-se parte em Zona
de Uso Intensivo I – ZUI I e parte em Zona de
Uso Agropecuário I – ZUA I. Trata-se de uma
região de terreno extremamente acidentado, o
que configura todas as ocupações com baixa
densidade, devido às dificuldades de ocupação
de áreas com alta declividade, assim como
daquelas próximas a córregos, nascentes e
grotas, entre outros.

Proposta

Para atingir a densidade prevista de
25 hab/ha, o número total de habitantes do
Setor pode chegar a 39.850 (trinta e nove mil
oitocentos e cinqüenta) habitantes. Os vazios
residuais existentes nos assentamentos
informais destinam-se à implantação de áreas
verdes públicas, equipamentos públicos
comunitários, equipamentos urbanos e a novos
parcelamentos.

O sistema viário proposto considera
as vias já existentes. A avenida Estrada do Sol,
que dá acesso aos parcelamentos, será a via
arterial principal do sistema, sendo proposta
sua duplicação. E a via local que liga a Estrada
do Sol à Cidade de São Sebastião também terá
função de via principal. As vias coletoras
absorvem o fluxo das vias locais distribuindo-o
até os equipamentos comunitários e até as vias
principais.  As vias locais completam o fluxo das
vias coletoras ou arteriais aos lotes comerciais
e residenciais.

A Estrada do Sol, como via principal do
setor, além de se configurar como eixo de ligação
com os condomínios localizados no novo setor
proposto – Setor Habitacional Estrada do Sol,
deverá ter um tratamento diferenciado, por meio da
previsão de áreas que viabilizem sua duplicação,
uma vez que deverá conciliar a fluidez do tráfego, o
transporte coletivo e a acessibilidade às atividades
lindeiras e às vias secundárias. Ao longo desta via
serão permitidos os usos comercial de pequeno
porte e misto, a fim de atender a população
residente no setor.

E-3. Área de  Regularização de Interesse
Específico ARINE Mônaco

A Área de Regularização de Interesse
Específico Mônaco localiza-se às margens da DF-
140, na Região Administrativa de São Sebastião –
RA XIV.

 A poligonal que abrange o
parcelamento apresenta divergências quanto à sua
área.  A referente à matrícula nº 31.847, somada a
outras matriculas apresentadas pela interessada,
totaliza 44,8625 ha, enquanto a referente ao
projeto urbanístico apresentado totaliza 65,2090
ha.

A conclusão do projeto, assim como as
etapas a ele subseqüentes, depende da definição
correta desta poligonal.

O parcelamento é destinado à
população de classe média e possui atualmente
população estimada de 938 habitantes.
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Conforme parecer da Companhia
Imobiliária de Brasília - TERRACAP, o condomínio
localiza-se no imóvel Santa Bárbara, desmembrado
do Município de Luziânia – GO e incorporado ao
território do Distrito Federal, em terras não
desapropriadas.

A poligonal do loteamento está inserida
dentro da Área de Proteção Ambiental APA do
Planalto Central, cujo Licenciamento Ambiental é de
responsabilidade do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente -  IBAMA.

Proposta

O plano de ocupação foi baseado nos
dados existentes nos processos referentes ao
parcelamento cuja análise urbanística ainda não foi
concluída, o que pode resultar em modificações
futuras.

A densidade prevista é de 50 hab/ha e o
número total de habitantes pode chegar a 2063
habitantes.

O sistema viário, por se tratar de um
parcelamento, é composto apenas por vias coletoras
e vias locais.

S-11. rea de Regularização de Interesse Social –
ARIS MORRO DA CRUZ

A Área de Regularização de Interesse
Social – ARIS Morro da Cruz localiza-se na Região
Administrativa de São Sebastião – RA  XIV, próxima
à Cidade de São Sebastião, com área de 18,489
(dezoito hectares e quatrocentos e oitenta e nove

centiares) ha. A área está próxima à DF-463 e
ao Córrego do Açude.

 A ARIS Morro da Cruz encontra-se
consolidada e possui uma população atual de
1.280 (hum mil duzentos e oitenta) habitantes,
caracterizada como de renda baixa. Esta área é
composta por dois parcelamentos: Residencial
Vitória e Morro da Cruz

A ARIS localiza-se em  terras
desapropriadas pela  Companhia Imobiliária –
TERRACAP e encontra-se inserida em área
rural dentro da Área de Proteção Ambiental –
APA do São Bartolomeu.

Segundo o rezoneamento desta
APA, a ARIS Morro da Cruz encontra-se
totalmente inserida em Zona de Uso Agrope-
cuário 2 – ZUA 2. No entanto, é contemplada
pelo Art. 5º da lei de rezoneamento, o qual
determina:

“Art. 5° Os Parcelamentos do solo
com finalidade urbana, em tramitação na data
de publicação desta Lei, constituirão Zona de
Uso Intensivo – ZUI,

após o atendimento da legislação ambiental e a
publicação da poligonal dos seus limites no Diário
Oficial do Distrito Federal.

Parágrafo Único: Ficam excluídos do
que trata o caput os parcelamentos do solo que se
situam nas Zonas de Proteção dos Reservatórios –
ZPR, nas Zonas de Uso Restrito – ZUR e nas
Zonas de Vida Silvestre – ZVS. “

A ARIS não apresenta condições
favoráveis a adensamento superior à sua ocupação
atual.

Assim, propõe-se que 10% da área total
do parcelamento seja destinada à área pública e
determina-se densidade bruta de 90 hab/ha. Estão
previstos os seguintes usos: residencial unifamiliar,
misto, institucional e áreas verdes e de
preservação permanente.

O acesso mais próximo à ARIS Morro da
Cruz se dá pela  DF–463, acessada pela DF – 001.
A estruturação viária facilita a interligação ao
sistema viário da cidade de São Sebastião.

QUADRO 38 - RA SÃO SEBASTIÃO - FORA DO SETOR HABITACIONAL – ARE MÔNACO/ ARIS
MORRO DA CRUZ

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Mônaco 550 68ha 938 2.063 250 Área Particular

ARIS Morro da Cruz 463 18 ha 1.772 1.772 463 Área Desapropriada
Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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FIGURA 91 - ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO
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RA Lago Sul

28 - Setor Habitacional Dom Bosco

O Setor Habitacional Dom Bosco – SHDB
localiza-se na Região Administrativa do Lago Sul -
RA XVI, ao final das quadras residenciais urbanas
do Lago Sul, caracterizando-se como uma
continuidade do endereçamento deste. Parte do
SHDB situa-se à margem do Lago Paranoá, abaixo
da DF-025 e a outra parte está situada entre a DF
025 e o limite do Lago Sul com a Região
Administrativa de São Sebastião.

A área destinada ao setor abrange
aproximadamente 464,475 ha. A parte do Setor
cortada pela DF-025, no sentido sudoeste/nordeste,
corresponde aos parcelamentos já implantados
“Villages Alvorada” e “Condomínio do Lago Sul”,
além do Parque “Ecológico Dom Bosco”, criado pela
Lei Complementar nº 219/99, alterada pela Lei nº
263/99, onde estão instalados, em grandes lotes, o
Mosteiro de São Bento de Olinda, o Seminário
Redemptoris Mater, o Conventos das Irmãs
Carmelitas e o Instituto Israel Pinheiro.

 O projeto para o SHDB encontra-se em
desenvolvimento pelo TERRACAP e leva em
consideração as ocupações existentes.

O Setor Habitacional Dom Bosco abrigará
uma população de classe de renda média,
possuindo uma população estimada de 2058
habitantes.

Nesta área existem ainda os
parcelamentos Mini Chácaras Lago Sul;
Pousada Andorinhas e Residencial Belo
Horizonte, não implantados e não ocupados
para os quais o projeto do setor não leva em
consideração.

Em dezembro de 2000, foi aprovada
a Lei Complementar nº 341, a qual estabeleceu
índices de uso e ocupação do solo para fins de
aprovação dos parcelamentos “Condomínio
Villages Alvorada”, “Condomínio do Lago Sul”,
“Condomínio Pousada das Andorinhas” e
“Condomínio Mini-Chácaras Lago Sul” ,
julgados inconstitucional.

O setor possui uma área com terras
desapropriadas, nos imóveis Paranoá e
Rasgado (que abrange o parcelamento
“Villages Alvorada” e parte do “Residencial Belo
Horizonte”) e outra, no mesmo imóvel, com
terras em comum (engloba o parcelamento
“Condomínio do Lago Sul”, parte do
“Residencial Belo Horizonte”, o “Mini Chácaras
do Lago Sul” e o “Pousada das Andorinhas”).

Esta última encontra-se “sub judice”, com ações de
divisão demarcatória em tramitação. As terras em
comum extrapolam os limites definidos para o setor
habitacional e perfazem um total de 527 ha. Deste
quinhão, a Companhia Imobiliária de Brasília -
TERRACAP é proprietária de 348 ha, isto é 66%.

A porção do setor situada abaixo da DF-
025, na margem do Lago Paranoá, encontra-se
inserida na Área de Proteção Ambiental – APA do
Lago Paranoá, criada pelo Decreto nº 12.055/89.
Segundo o decreto, a APA fica dividida em Zona de
Vida Silvestre e em Zona Tampão. A outra porção
do setor localiza-se na APA da Bacia do Rio São
Bartolomeu, criada pelo Decreto nº 88.940/83.
Segundo seu rezoneamento, definido pela Lei nº
1.149/96, o setor localiza-se parte em Zona de Uso
Intensivo 1 – ZUI 1 e parte em Zona de Uso restrito
– ZUR.

Em 20 de abril de 1998, o Instituto de
Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal –
IEMA/DF emitiu a Licença Prévia – LP nº 581,
relativa ao Estudo Preliminar para implantação do
Setor Habitacional Dom Bosco.

Proposta

QUADRO 39 - RA LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL DOM BOSCO

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Dom Bosco I 422 57 ha 1.628 1.710 402 Área Desapropriada

ARINE Dom Bosco
II 118 14 ha 430 478 106 Área Desapropriada

em Comum
Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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O Setor Habitacional Dom Bosco abrigará
uma população de classe de renda média, estimada
em 11.612 habitantes, distribuídos em 1531
unidades habitacionais, lotes de uso residencial e
misto, atendidos por 10 lotes de uso coletivo
(equipamentos urbanos). Para o setor, foi estimada
uma densidade bruta de 25 hab/ha.

A proposta para o setor define ainda sete
quadras residenciais, quais sejam: QL 30, QI 30, QI
31, QL 32 (correspondente ao “Villages Alvorada”),
QI 33, QL 34 e QI 35 (engloba o “Condomínio do
Lago Sul”). Todas as quadras destinam-se à
habitação unifamiliar e constituem áreas de baixa
densidade de uso do solo.

O projeto de parcelamento urbano para o
setor encontra-se em fase final de elaboração por
parte da Companhia Imobiliária de Brasília -
TERRACAP.

A intervenção urbana proposta para o
setor se estrutura na malha viária criada a partir da
DF 001 – EPCT, da DF-025 – EPDB e da via de
acesso à Ermida Dom Bosco. O sistema viário tem
como eixo estruturador a EPDB, que divide o setor
em duas porções. Deste eixo partem quatro vias de
penetração (duas em cada área), interligadas a dois
anéis viários coletores que são os responsáveis pela
distribuição do tráfego a todas as áreas do setor,
bem como pela circulação do transporte coletivo,
constituindo ainda, barreira à ocupação de áreas de
preservação. A malha viária é hierarquizada em vias
arteriais, coletoras e locais, delimitando os espaços
das quadras residenciais

FIGURA 92 - ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO NO LAGO SUL
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RA Riacho Fundo

E-4. Área de Regularização de Interesse
Específico ARINE Colônia Agrícola Sucupira

Atualmente, não existe nenhum setor
habitacional constituído na Região Administrativa do
Riacho Fundo – RA XVII, estando a Colônia Agrícola
Sucupira localizada na porção norte desta RA,
próxima ao trecho urbano da cidade do Riacho
Fundo I. Formada por 48 chácaras, a Colônia
Agrícola possuía originalmente características de
ocupação rural. Com o reparcelamento de algumas
destas chácaras, a área adquiriu características de
ocupação urbana, perfazendo um total de 112,317
ha.

Atualmente os lotes na Colônia Agrícola
Sucupiura encontram-se implantados e ocupados
por 2433 habitantes predominantemente de baixa
renda.

As terras nas quais a Colônia Agrícola
Sucupira está instalada são desapropriadas pela
Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e
pela União.

A Colônia Agrícola Sucupira está inserida
na Área de Proteção Ambiental – APA do Planalto
Central.

Proposta

O percentual de área destinada aos
equipamentos comunitários, urbanos e áreas verdes
livres deve perfazer, no mínimo, 15% da área do

setor e a densidade bruta estipulada para o
mesmo é de 50 hab/ha.

O sistema viário proposto considerou
as vias existentes, definidas com base nas
ocupações urbanas, propondo-se, a partir das
mesmas, um sistema hierarquizado de vias.

As vias arteriais, que correspondem
às Avenidas de Circulação/Trânsito Rápido e às
Avenidas de Atividades ou Especiais, conciliam
a fluidez do tráfego, o transporte coletivo, a
acessibilidade às atividades lindeiras e às vias
secundárias. Ao longo destas vias serão
permitidos os usos comercial de pequeno porte
e o uso misto, a fim de atender a população
residente do setor.

Os vazios residuais existentes nos
assentamentos informais da ARINE destinam-
se à implantação de espaços livres públicos,
equipamentos públicos comunitários,
equipamentos urbanos e à futura ocupação.

Com base na população prevista de
2902 habitantes, foram definidos e quantificados os
equipamentos públicos comunitários.

S-12. Área de Regularização de Interesse Social
ARIS- CAUB I

A Área de Regularização de Interesse
Social – ARIS CAUB I localiza-se na Região
Administrativa do Riacho Fundo – RA – XVII,  com
área de 18 (dezoito) hectares. Está localizada na
DF 001 e na BR 251.

 A ARIS foi proposta a partir da
ocupação do parcelamento denominado CAUB I,
que se trata de um conglomerado urbano próximo
a cidade de Riacho Fundo.

A área é instituída pela Lei nº 1.480, de
17 de Junho de 1997, que dispõe sobre a
instituição da Colônia Agrícola do Catetinho em
áreas dos Combinados Agrourbanos de BrasíliaI, I
e II - CAUB I e II.

A área de estudo para ARIS CAUB I
abrange uma ocupação existente hoje o qual

QUADRO 40 - RA RIACHO FUNDO - FORA DE SETOR HABITACIONAL

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Sucupira 742 112 ha 2.433 2.902 622 Área Desapropriada
pela Terracap

ARIS CAUB 113 18 ha 442 442 113 Desapropriada
Terracap

ARINE CAUB II 78 12 ha 342 460 58 Desapropriada
Terracap

Fonte: Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos – SEDUH, 2006
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apresenta características de baixa renda e possui
atualmente uma população aproximada de 380
(trezentos e oitenta) habitantes.

Em relação à infra-estrutura urbana, a
área é atendida  por rede de energia elétrica,
iluminação pública, pavimentação asfáltica e sistema
de abastecimento de água.

A Área de Regularização de Interesse
Social CAUB I encontra-se em terras desapro-
priadas pela TERRACAP, Fazenda Gama.

A área onde se encontra o parcelamento
está dentro da Área de Proteção Ambiental - APA do
Planalto Central, e neste caso, o orgão licenciador é
o IBAMA.

Proposta

Considerando as restrições e
condicionantes identificados, este Estudo propõe
que 15% da área total do parcelamento seja
destinado à Área Pública e determina a densidade
bruta para a Área de Regularização de Interesse
Específico CAUB I de 22 hab/ha.

O acesso principal se dá por uma via que
liga o CAUB I a DF-001. Esta via é classificada
como via coletora. Foram propostas outras vias
coletoras que garantem os acessos a ARIS.

A área é formada por duas ruas
circundantes a um canteiro central, classificadas
como vias de atividades. Este canteiro, destinado a
equipamentos públicos e sociais, e cortado por duas
vias também classificadas como vias de atividades.

Neste canteiro central já existem uma Escola
Pública de Ensino Fundamental e uma Igreja.

A proposta é organizada a partir das
vias principais já existentes circundantes ao
canteiro, as quais contemplam as áreas para
equipamentos públicos e comunitários.

S-13. Área de Regularização de Interesse
Social - CAUB II

A Área de Regularização de
Interesse Social – ARIS CAUB II localiza-se na
Região Administrativa do Riacho Fundo – RA –
XVII, próxima a DF 001, com área de 13 (treze)
hectares.

 A ARIS foi proposta a partir da
ocupação da área urbana do Combinado
Agrourbano de Brasília II - CAUB II, próximo à
cidade de Riacho Fundo.

A área é instituída pela Lei nº
1.480, de 17 de Junho de 1997, que dispõe
sobre a instituição da Colônia Agrícola do
Catetinho em áreas dos Combinados
Agrourbanos de Brasília I e II – CAUB I e II.
A área de estudo para ARIS CAUB II abrange
uma ocupação existente hoje, a qual apresenta
características de baixa renda e possui
atualmente uma população aproximada de 600
(seiscentos) habitantes.

Em relação à infra-estrutura urbana,
a área é atendida por rede de energia elétrica,

iluminação pública, pavimentação asfáltica e
sistema de abastecimento de água.

A Área de Regularização de Interesse
Social CAUB II encontra-se em terras desapro-
priadas pela TERRACAP, da antiga Fazenda
Gama.

A área onde se encontra o parcelamento
está dentro da Área de Proteção Ambiental - APA
do Planalto Central, e neste caso, o órgão
licenciador é o IBAMA.

Proposta

Considerando as restrições e
condicionantes identificados, este Estudo propõe
que 15% da área total do parcelamento seja
destinado à Área Pública e determina a densidade
bruta para a Área de Regularização de Interesse
Social CAUB II de 46 hab/ha.

A proposta é organizada a partir das vias
principais já existentes, circundantes ao canteiro
central, as quais contemplam as áreas para
equipamentos públicos e comunitários.

O acesso principal se dá por uma via
que liga o CAUB II a DF-001. Esta via é
classificada como via coletora. Foram propostas
outras vias coletoras que garantem os acessos a
ARIS.

A área é formada por duas ruas
circundantes a um canteiro central, classificadas
como vias de atividades. Este canteiro, destinado a
equipamentos públicos e sociais, e cortado por
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duas vias também classificadas como vias de
atividades. Neste canteiro central já existem uma
Escola Pública de Ensino Fundamental e duas
Igrejas.

Este Estudo não proporá equipamentos
comunitários, pois como dito anteriormente a área já
dispõe de uma Escola Pública de Ensino
Fundamental. A ARIS não comporta outros
equipamentos comunitários, devido a sua população
ser de aproximadamente 600 habitantes. A
população utilizará os equipamentos existentes na
cidade de Riacho Fundo.

FIGURA 93 - ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO
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RA Lago Norte

29 - Setor Habitacional Taquari

O Setor Habitacional Taquari compreende
a área de estudo  criada pela Lei Complementar n°
1.823/98, na Região Administrativa do Lago Norte -
RA XVIII, compreendida entre a margem leste da
rodovia DF 003, a margem sul da rodovia DF 001 e
a Estrada Parque Paranoá Norte – EPPR / NORTE,
sendo este estudo de uso e ocupação abrangente
para as Áreas Rurais Remanescentes ARRs e
ocupações irregulares localizadas na área de estudo
do Setor Habitacional Taquari.

A área é caracterizada por dois tipos de
ocupação distintos. O primeiro corresponde às
ocupações provenientes do reparcelamento de
algumas unidades rurais em unidades urbanas e
sítios para recreio, enquanto o segundo são as
ocupações que mantiveram suas características
rurais e alguma produção agrícola. Dentro da
poligonal de estudo existem 4 córregos que são
contribuintes diretos do Lago Paranoá: “Córrego
olhos d’água”, “Córrego Jerivá”, “Córrego Taquari” e
“Córrego Capoeira do Bálsamo”.

A área delimitada encontra-se
parcialmente ocupada por lotes que variam de
800m² a 2000m² e chácaras com até 5 hectares. A
população predominante é caracterizada por média
renda e renda média alta.

Este estudo propõe a criação das
Áreas de Regularização de Interesse Específico
- ARINES Jerivá I, II e III que correspondem às
ocupações existentes nas ARRs e em seu
entorno.

O setor proposto possui uma área de
4167,83 (quatro mil cento e sessenta e sete
hectares e oitenta e três centiares) sendo as
área de regularização propostas com área de
956,89 (novecentos e cinqüenta e seis hectares
e oitenta e nove centiares) e possui uma
população estimada de 5.596 habitantes.

A área de estudo está inserida em
terras localizadas no imóvel “Brejo ou Torto” e
no imóvel “Retiro ou Barra”, ambos
desmembrados do município de Planaltina –
GO e incorporados ao território do Distrito
Federal. Parte da área encontra-se em terras
desapropriadas pela Companhia Imobiliária de
Brasília TERRACAP e parte em terras
desapropriadas em comum.

A área de regularização encontra-se
na Bacia do Lago Paranoá, dentro da Área de
Proteção Ambiental APA do Planalto Central. O
órgão responsável pelo licenciamento ambiental
nesta área é o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA. Em virtude da acentuada declividade
em parte da região e da existência de diversos
cursos d’água, a ocupação desta área deve ser

necessariamente condicionada às restrições
fornecidas pelos estudos ambientais.

Proposta

O plano urbanístico de uso e ocupação
para a poligonal de estudo foi organizado a partir
da estrutura implantada no parcelamento até esta
data. A ARINE Jerivá I, II e III é atendida por rede
de água, de energia elétrica e iluminação pública,
mas ainda não possui vias pavimentadas e, tão
pouco, canalização de águas pluviais.

Tendo em vista que o tipo de uso
preponderante da área em questão é o Residencial
Unifamiliar, este estudo procurou organizar os usos
complementares necessários ao bem estar daquela
comunidade. A proposta considera o grau de
consolidação das ocupações e a infra-estrutura
implantada.

Os lotes destinados a Uso
Residencial Unifamiliar variam de 500m² a 2.500m²
e ocorre junto às vias de circulação e vias locais. O
Coeficiente de aproveitamento para este uso é de
0,8 vezes a área do lote para lotes inferiores a
800m² e de 0,5 para os demais. Define-se como
Uso Residencial também, os lotes maiores ou
iguais a 2.500m² e para estes, o coeficiente de
aproveitamento proposto é 0,3. Os Usos Misto e
Comercial são permitidos ao longo da via principal
de atividades e junto à eles algumas áreas foram
destinadas ao Uso Institucional. O coeficiente de
aproveitamento básico permitido é 1 e o máximo 2
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nos lotes de Uso Comercial. Para Uso Institucional
este coeficiente é 1.

A faixa de acesso ao parcelamento -
entre a EPPR e a via principal de circulação, e as
áreas de preservação permanente, ao longo dos
córregos Jerivá e Urubu e próxima ao Lago
Paranoá, são destinadas a Parque. Esta área deve
ser monitorada a fim de se evitar sua ocupação.

O Estudo Urbanístico Preliminar buscou
invariavelmente o aproveitamento da infra-estrutura
existente no local. A malha viária, ainda que não
pavimentada, e a disposição da rede elétrica foram
determinantes do desenho urbano.

A proposta foi estruturada a partir de uma
via principal de circulação que contorna a poligonal
de estudo e apresenta infra-estrutura necessária ao
tráfego geral do parcelamento e do transporte
coletivo. No interior da poligonal, outras duas vias
principais e paralelas, que se conectam através de
uma via de circulação interna, completam a estrutura
viária proposta. Elas desempenham o papel de
Avenida Principal de Atividades e concentram os
lotes destinados à atividade comercial. As vias locais
predominam no restante do parcelamento.

Como propostas preponderantes foram
apontados os seguintes:

• Adequação do tamanho de caixa das vias
conforme a hierarquia viária proposta.

• Reavaliação dos sistemas de infra-estrutura
urbana para atendimento à nova demanda.

• Erradicar as ocupações existentes em
Áreas de Preservação Permanente.

E-5. Área de Regularização de Interesse
Específico ARINE Privê Lago Norte

A Área de Regularização de
Interesse Específico Privê Lago Norte localiza-
se na Região Administrativa do Lago Norte RA-
XVIII, e abrange os parcelamentos Prolago e o
Privê Lago Norte I. Possui como acesso a
Estrada Parque Paranoá Norte – EPPR /
NORTE,  estando situada entre o Setor de
Mansões do Lago Norte e o Ribeirão do Torto,
às margens do Lago Paranoá. A ARINE Privê
Lago Norte possui uma área de 114,667 ( cento
e quatorze hectares e seiscentos e sessenta e
sete centiares).

A área é caracterizada por duas
ocupações distintas, uma proveniente do
reparcelamento de algumas unidades rurais do
Núcleo Rural do Torto em unidades urbanas e
sítios urbanos denominada “Prolago –
ocupações diversas Privê Lago Norte I” e outra,
fruto do parcelamento irregular do solo urbano,
denominada “Condomínio Privê Lago Norte I”, o
qual encontra-se implantado e parcialmente
ocupado. Ambas são ocupadas por população
de renda média e média alta em lotes de 800m²
a 2000m² e chácaras com até 5 hectares.

O levantamento realizado pela
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, em
agosto de 2006, constatou que existem no local
aproximadamente 414 moradores e, com a

ocupação de todos os lotes vagos, a população
alcançaria 2.149 habitantes.

A área de regularização Privê Lago
Norte está inserida em terras localizadas no imóvel
“Brejo ou Torto”, desmembrado do município de
Planaltina – GO e incorporadas ao patrimônio da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
- NOVACAP. Parte da poligonal encontra-se em
terras desapropriadas e outra, em comum.

A área de regularização está inserida na bacia do
Lago Paranoá, dentro da APA do Planalto Central.
Trata-se de uma área de frágil equilíbrio ecológico -
próxima a unidades de conservação, como por
exemplo o Parque Nacional e a Área de Proteção
Permamente – APP do Lago Paranoá. A ocupação
e regularização desta área deve estar
necessariamente condicionada às restrições
fornecidas pelos estudos ambientais a serem
realizados.

Proposta

O plano urbanístico de uso e ocupação
para a poligonal de estudo foi organizado a partir
da estrutura implantada no parcelamento até esta
data. A ARINE Privê Lago Norte é atendida por
rede de água, de energia elétrica e iluminação
pública, mas ainda não possui vias pavimentadas
e, drenagem pluvial e esgotamento sanitário.

Tendo em vista que o tipo de uso
preponderante da área em questão é o residencial
unifamiliar, procurou-se organizar os usos
complementares necessários ao bem estar daquela
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comunidade. A proposta considera o grau de
consolidação das ocupações e a infra-estrutura
implantada.

Os lotes destinados a uso residencial
Unifamiliar variam de 500m² a 2.500m²  e ocorre
mjunto às vias de circulação e vias locais.

Definem-se como uso residencial
também, os lotes maiores ou iguais a 2.500m². Os
usos misto e comercial são permitidos ao longo da
via principal de atividades e junto à eles algumas
áreas foram destinadas ao Uso Institucional. A faixa
de acesso ao parcelamento - entre a Estrada Parque
Paranoá Norte - EPPR e a via principal de
circulação, e as áreas de preservação permanente,
ao longo dos Córregos Jerivá e Urubu e próxima ao
Lago Paranoá, são destinadas a Parque. Esta área
deve ser monitorada a fim de se evitar sua
ocupação.

E-6. Área de Regularização de Interesse
Específico  ARINE Porto Seguro

A Área de Regularização de Interesse
Específico Porto Seguro localiza-se na Região
Administrativa do Lago Norte  RA-XVIII, com acesso
feito pela Estrada Parque Paranoá Norte –
EPPR/NORTE. A área está situada entre as últimas
quadras do Setor de Mansões Lago Norte, Lago
Paranoá e a Região Administrativa do Paranoá  RA-
VII.

A Área de Regularização Porto Seguro é
constituída pelas ocupações denominadas
“Condomínio Porto Seguro e Chácaras Oásis”.
Tratam-se de parcelamentos irregulares, totalmente

implantados e ocupados, com alguns lotes
remanescentes vagos. A população prevista
para esta área será de 539 habitantes,
conforme dados estabelecidos pela Secretaria
de Fazenda do Distrito Federal.

A tipologia preponderante são
edificações residenciais habitadas por
população de renda média e alta em lotes que
variam entre 1.000m² a 2.000m² e chácaras
entre 5.000m² a 10.000m². A ocupação surgiu a
partir da ocupação irregular de terra pública e o
reparcelamento urbano de chácaras urbanas,
que inicialmente seguiu os moldes do Setor de
Mansões do Lago Norte, e posteriormente
foram subdivididas em lotes menores.

O parcelamento está completamente
implantado e é atendido por rede de água,
energia elétrica e iluminação pública, além de
apresentar vias pavimentadas e canalização de
águas pluviais.

A Área de Regularização de
Interesse Específico Porto Seguro encontra-se
em terras desapropriadas pela Companhia

Imobiliária de Brasília -  TERRACAP e
está inserida na Área de Proteção Ambiental - APA
da Bacia do Lago Paranoá.

Em razão de sua proximidade com o
Lago Paranoá, sua ocupação deve ser pautada na
sensibilidade ambiental e deve-se condicionar à
capacidade de saneamento da área.

Proposta

O plano de ocupação para a poligonal
da ARINE foi organizado a partir da infra-estrutura
implantada no parcelamento até esta data. O
levantamento realizado pela Secretaria de Fazenda
do Distrito Federal, em agosto de 2006, constatou
que existem no local aproximadamente 452
moradores e a densidade habitacional é de 25
hab/ha.

Tendo em vista que o tipo de uso
preponderante da área em questão é o residencial
unifamiliar, procurou-se organizar os usos
complementares necessários ao bem estar daquela
comunidade. A proposta considera o grau de
consolidação das ocupações e a infra-estrutura
implantada.

QUADRO 41 - RA LAGO NORTE - FORA DE SETOR HABITACIONAL

Área de
Regularização

Nº
lotes Área População

atual
População

prevista
Lotes

ocupados Situação fundiária

ARINE Privê Lago
Norte 519 109 ha 414 2.169 99

Área Desapropriada
Terracap e

Desapropriada em
Comum

ARINE Porto Seguro 129 42 442 539 115 Área Desapropriada
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O Uso Residencial Unifamiliar é
constituído por lotes que variam de 500m² a 2.500m²
e ocorre junto às vias de circulação e vias locais. O
Coeficiente de aproveitamento para o uso
residencial é de 0,8 para lotes inferiores com área
inferior a 800m² e de 0,5 para os demais. Define-se
como Uso Residencial também, os lotes maiores ou
iguais a 2.500m² e para estes, o coeficiente de
aproveitamento proposto é 0,3. Próximo às vias
principais de circulação e vias secundárias, algumas
áreas foram destinadas ao Uso Institucional e Uso
Comercial. O coeficiente de aproveitamento básico
permitido é 1 e o máximo 2 nos lotes de Uso
Comercial. Para os lotes de Uso Institucional este
coeficiente de aproveitamento é 1.

A faixa de acesso ao parcelamento, entre
a EPPR e o início da ocupação, é destinada à
Parque e deverá ser monitorada a fim de evitar sua
ocupação.
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FIGURA 94  - ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO NO LAGO NORTE
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MAPA 18 - ESTRATÉGIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA


