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RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO – TAXA DE PERMEABILIDADE 

I - OBJETIVOS DO GRUPO: 

 Propor critérios para definição de Taxa de Permeabilidade Mínima para as áreas urbanas

abrangidas pela LUOS;

 Definir a taxa de permeabilidade mínima para as Unidades de Uso e Ocupação do Solo – UOS de

cada área urbana abrangida pela LUOS;

 Analisar a minuta de Projeto de Lei da LUOS quanto às disposições relativas à taxa de

permeabilidade, propondo as alterações necessárias, tendo em vista os debates e trabalho do

Grupo.

II – ANÁLISE E RESULTADOS: 

A seguir estão apresentados a análise e os resultados dos debates. 

1. Definição de Taxa de Permeabilidade Mínima

A taxa de permeabilidade mínima é a porcentagem da área do lote sobre a qual não pode haver edificação 

ou qualquer outra forma de impermeabilização do solo, a ser destinada à absorção das águas pluviais 

diretamente pelo solo. Nessa área permeável do lote deve ser mantida cobertura de vegetação. 

2. Funções/papel da Taxa de Permeabilidade Mínima

A taxa de permeabilidade mínima, exigida na ocupação do lote, tem papel relevante na sustentabilidade do 

espaço urbano e na sua qualidade ambiental, atendendo as seguintes funções: 

 Manutenção da disponibilidade e da qualidade de recursos hídricos na bacia de drenagem;

 Diminuição do escoamento superficial, evitando sobrecarga do sistema de drenagem urbana e seus

efeitos como alagamentos e erosão;

 Contribuição com a constituição de áreas vegetadas e arborizadas no espaço urbano, elemento da

paisagem urbana e que afeta o conforto térmico, influindo de forma positiva na qualidade

ambiental das cidades.

3. Definição de Taxa de Permeabilidade Mínima na LUOS

A Taxa de Permeabilidade Mínima consiste em um dos parâmetros de ocupação do solo a ser aplicado nas 

unidades imobiliárias (lotes) situadas em áreas urbanas abrangidas pela LUOS. Esse parâmetro, definido 

para as Unidades de Uso e Ocupação do Solo –UOS, objetiva: 
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 Contribuir com a manutenção da disponibilidade e da qualidade de recursos hídricos na bacia

hidrográfica;

 Propiciar a recarga de aquíferos;

 Permitir maior eficiência do sistema de drenagem pluvial; e

 Contribuir com a qualidade do espaço urbano, associada a permanência de áreas verdes e

arborizadas, que favoreçam o conforto ambiental urbano.

Tendo como base esses objetivos, a definição das Taxas de Permeabilidade Mínima na LUOS contempla 

aspectos de sensibilidades do meio físico e potencialidades relacionadas a importância hidrogeológica das 

diferentes bacias hidrográficas. Incorporam-se, a estes elementos, formas de associação da taxa de 

permeabilidade a constituição de paisagem urbana, como sua contribuição para o conforto ambiental 

urbano. 

Os critérios que nortearam a definição das Taxas de Permeabilidade Mínima a serem aplicadas às unidades 

imobiliárias (lotes) das Unidades de Uso e Ocupação do Solo – UOS, de cada área urbana abrangida pela 

LUOS, encontram-se a seguir discriminados: 

a) critério do meio físico

Envolve a análise das áreas urbanas quanto à identificação da sua sensibilidade do meio físico, mais 

especificamente dos aquíferos à redução da recarga e da produção hídrica. Utilizou-se para essa análise 

texto e mapa elaborados no âmbito dos trabalhos relativos ao Zoneamento Ecológico-Econômico do 

Distrito Federal. Nesse mapa, a sensibilidade dos aquíferos é identificada a partir das características de 

condutividade hidráulica do sistema aquífero poroso, das compartimentações geomorfológicas existentes 

no território e dos níveis de vazão registrados nos domínios fraturado e fissuro-cárstico.  

As características de condutividade hidráulica do domínio poroso conferem as propriedades específicas de 

permeabilidade. Esse domínio é essencialmente representado pelos solos e pelo manto de alteração das 

rochas, correspondendo ao “sistema responsável por promover a recarga dos aquíferos, rasos e profundos, 

a partir da infiltração das águas da chuva, bem como garante a descarga de base, que alimenta as vazões 

dos rios durante todo o ano.” (ZEE/DF, 2012) 

A compartimentação geomorfológica representa um importante fator controlador das áreas de recarga dos 

aquíferos: as áreas de planos elevados (chapadas), rebordos e planos intermediários representam os 

melhores sítios para a efetivação da recarga dos aquíferos; já as áreas de rampas íngremes (escarpas e 

vales dissecados), onde predominam solos rasos e menos permeáveis (cambissolos), são locais menos 

efetivos em termos da contribuição a recarga de aquíferos. (ZEE/DF, 2012) 

Os aquíferos do domínio fraturado e fissuro-cárstico, de maior profundidade, são considerados relevantes 

por serem responsáveis por parte do abastecimento da população do DF, considerando-se mais sensíveis os 

sistemas mais produtivos de maior vazão, e menos sensíveis os de menor vazão. 

Esses critérios foram analisados a partir níveis de sensibilidade estabelecidos no ZEE. No entanto, outras 
considerações podem ser necessárias para uma análise mais completa, como o entendimento de que 
ambientes mais sensíveis merecem preocupação maior em razão da baixa vazão. Para esses ambientes 
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deve-se ter atenção tanto quanto ao de maior vazão, não só no aspecto de exploração como também 
quanto à preocupação com a integridade de sua qualidade.  

b) critério interesse/importância hidrológica

Envolve análise das áreas urbanas com relação à importância da bacia de drenagem na qual se situam para 

o sistema de abastecimento de água do DF, como captação atual ou futura. A manutenção de áreas

permeáveis nessas bacias é uma condição importante para a recarga dos aquíferos utilizados no

abastecimento público.

c) critério urbanístico

Envolve análise dos aspectos urbanísticos da área, considerando o uso proposto, tamanho de lote e 

característica de ocupação atual de cada núcleo urbano. Esses aspectos estão relacionados á diversidade e 

especificidade da constituição do espaço urbano, com implicações diretas nos parâmetros de ocupação 

definidos para os lotes, a exemplo da taxa de permeabilidade, conforme a seguir apresentado: 

 Malha urbana consolidada -  considera-se  a ocupação existentes nos lotes e a impermeabilização

do solo a ela associada;

 Dimensão do lote – pondera-se relação entre área do lote e possibilidade de destinar percentual a

ser mantido permeável;

 Outros parâmetros de ocupação – busca-se a relação entre potencial construtivo permitido e taxa

de ocupação com a definição do percentual do lote a ser mantido permeável;

 Proposta de dinamização com a LUOS – avalia-se intensões do planejamento para cada área urbana

e suas implicações na densidade da ocupação;

 Conforto ambiental urbano – pondera-se a necessidade de manutenção de área vegetada no

interior dos lotes para melhor qualidade do espaço urbano como um todo e seu conforto térmico;

 Uso do solo proposto – avaliam-se os diferentes usos quanto às suas exigências de densidade de

ocupação, como por exemplo: usos institucionais ou de equipamentos públicos comunitários em

geral podem ser relacionados a baixa ocupação e maior permeabilidade do solo; usos de comércio

e serviços localizados em centralidades e vias de atividades podem ser relacionados a maior

densidade de ocupação e menor permeabilidade do solo;

 Possibilidade de alcançar percentuais de taxa de permeabilidade compatíveis com a sensibilidade

do meio físico e importância hidrológica no parcelamento como um todo, incluindo a área pública.

Para as proposições da LUOS, foram consideradas ainda formas de compensação de áreas permeáveis no 

parcelamento, onde a exigência da taxa de permeabilidade no lote tornou-se inviável devido sua ocupação 

ter ocorrido com a completa impermeabilização do solo. Essa compensação poderá ocorrer em áreas de 

praças e outros espaços livres de uso público, bem como com a implantação de bacias de captação e 

infiltração de águas pluviais no parcelamento.  

A possibilidade de uso de tecnologias de captação e infiltração de águas pluviais no interior dos lotes, 

capazes de contribuir com a recarga de aquíferos nessas áreas, também foi estudada e, diante de 

resultados positivos em experiências pesquisadas, foi incorporada a proposta de minuta de Projeto de Lei 

da LUOS. 
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A previsão de incentivos que visem alcançar percentuais de área permeável no lote superior a taxa a ser 

exigida na UOS foi tema discutido durante a realização das reuniões com as seguintes proposições: 

desconto tributário, exemplificado pelo IPTU, além de obtenção de acréscimo de potencial construtivo. 

4. Elaboração de proposta para Taxa de Permeabilidade Mínima por área urbana abrangida pela LUOS

Foram realizadas oito reuniões com a participação de técnicos da SEDHAB (DIPLU e DIDUL), ADASA e CAESB 

para a definição das Taxas de Permeabilidade Mínima aplicada às UOS em cada Região Administrativa. 

As áreas urbanas foram analisadas de acordo com os critérios relacionados ao meio físico, importância da 

recarga de aquífero para a captação de água, além da forma como ocorreu a urbanização de cada cidade. 

Vale ressaltar que em nenhum momento a proposta de permeabilidade elaborada feriu o disposto na NGB, 

nos PDLs ou o estabelecido por órgão ambiental ou de regulação.  

As indicações para as taxas de permeabilidade se adequaram às situações de ocupação constatadas. Para a 

maior parte dos lotes com área menor que 150 m², alguns casos com área de até 200 m², a proposta de não 

exigir a permeabilidade mínima levou em consideração a atual situação de impermeabilização do solo que 

predomina nos lotes. 

Ressalta-se que há casos de lotes com essas dimensões que possuem área de permeabilidade, além de 

outros com possibilidade de recomposição da vegetação. Para isso, foram discutidas ideias gerais de 

incentivo ao aumento de área permeável interna ao lote, como descontos tributários e oferta de potencial 

construtivo, que devem ser consideradas e debatidas com maior profundidade para encaminhamento junto 

à LUOS, demandando, inclusive, manifestação jurídica. 

Abaixo, segue tabela e observações gerais quanto ao que foi debatido e definido para cada área urbana 

quanto à taxa de permeabilidade mínima, a serem incorporadas à tabela de parâmetros de ocupação da 

LUOS. 
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ÁGUAS CLARAS 

Meio físico: 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano intermediário. Ocorre na porção norte do parcelamento (ao longo da EPTG) 
área de muito baixa sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada a solos rasos de baixa condutividade hidráulica. 
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Importância hidrológica 
Área urbana situa-se na bacia do Lago Paranoá, futuro manancial de abastecimento do DF. 

SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

> 2.000m² - 10.000m² 20%

> 35.000m² 30%

< 300m² não se aplica

>300m² 10%

<750 m² 10%

>750  - 6.500 m² 30%

< 1500m² 10%

> 1500m² 20%

CCIIR NO 2 todos 10%

CSII 1

CSII 2

CSII 3 Todos 10%

CSI IND 1 Todos não se aplica

< 350m² não se aplica

> 400m² - 1500m² 10%

>1500m² - 15000m² 20%

>1500m² - 10000m² 20%

>20.000m² 30%

EP não definido

Águas Claras

3

RE3

CSIIR 2

todos não se aplica

CSI IND 2

 INST

RO1

RO3

Observações: Após discussão sobre sensibilidade, onde hoje está com limite de 20 pavimentos, será limitado a 12 pavimentos. Não 
há área permeável considerável nos lotes de Águas Claras e dificuldade em definir taxas de permeabilidade para essa RA. 
Os lotes próximos à CAESB estão 100% impermeabilizados. Para as áreas residenciais, com predominância de habitação coletiva, 
as taxas definidas são de 10%, para os menores lotes, com área até 300 m². Na QS 11 de Águas Claras, há lotes até 125m².  Os 
lotes já estão registrados em cartório, poderia ser exigida taxa de 10%. No entanto, a característica de ocupação no lote dificulta a 
aplicação da taxa.  Condomínio Península: 35.000 m² - 40% de ocupação – 30% permeabilidade. 
As áreas públicas ainda não ocupadas serão assim mantidas, ou serão projetados equipamentos de lazer que garantam uma 
permeabilidade mínima do solo. 
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BRAZLÂNDIA

Meio físico: 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano intermediário.  
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Importância hidrológica 
Situa-se na bacia do Lago do Descoberto, principal manancial de abastecimento público do DF, responsável por cerca de 60% do 
abastecimento. 

SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RE3 Para todas as UOS -  <200 m² não se aplica

RO1

RO2

CSIIR 1 Para todas as UOS -  >200m² a 500 m² 10%

CSIIR 2

CSIIR 3

CSIIR NO 2 Para todas as UOS -  >500m²  a 1000m² 15%

CSII 1

CSII 2

CSII 3 Para todas as UOS -  >1000m² a 2000m² 20%

CSI IND 1

CSI IND 2

CSI IND 3 Para todas as UOS -  >2000m² 30%

 INST

EP não definido não definido

Brazlândia

3

Observações: Todas as taxas de permeabilidade estabelecidas pela gerência local seguiram o que estava definido nos PDLs dessa 
RAs. 
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CEILÂNDIA

Meio Físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada a presença de latossolos (solos bem drenados) situados 
em área de plano elevado.  
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Importância hidrológica 
Porção norte do parcelamento encontra-se situada na APM Currais. 

SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RO1 Para todas as UOS -  <200 m² não se aplica

RO2

RO3

CSIIR 2 Para todas as UOS -  >200m² a 500 m² 10%

CSIIR NO 2 Para todas as UOS -  >500m²  a 1000m² 15%

CSII 1

CSII 2

CSII 3 Para todas as UOS -  >1000m² a 2000m² 20%

CSI IND 1

CSI IND 2

Para todas as UOS -  >2000m² 30%

 INST

EP não definido não definido

Ceilândia 

3
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Observações: Todas as taxas de permeabilidade estabelecidas pela gerência local seguiram o que estava definido nos PDLs dessa 
RAs. 
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CEILÂNDIA – SOL NASCENTE

Meio físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano elevado. Ocorre na porção leste do parcelamento área de alta sensibilidade à 
recarga e produção hídrica, associada a solos profundos de alta condutividade hidráulica. 

Importância hidrológica  
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada a presença de latossolos (solos bem drenados) situados 
em área de plano elevado. 

Tabela 
A tabela referente às taxas de permeabilidade definidas para o Sol Nascente foi elaborada pela Technum e consta no site da 
SEDHAB. 

Mapa 
O mapa referente às taxas de permeabilidade definidas para o Sol Nascente foi elaborada pela Technum e consta no site da 
SEDHAB. 

Observações: Parte das ocupações no Sol Nascente (área de regularização) está em área com risco de erosão. 
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GAMA 

Meio físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano elevado. 

Importância hidrológica 
Situa-se na Bacia do Corumbá, com estudos para possibilidade de abastecimento futuro do DF. 
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SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RE3 Para todas as UOS -  <200 m² não se aplica

RO1

RO2 Para todas as UOS -  >200m² a 500 m² 10%

CSIIR 1

CSIIR 2 Para todas as UOS -  >500m²  a 2000m² 20%

CSIIR NO 1

CSIIR NO 2

CSII 1

CSII 2 Para todas as UOS -  >2000m² 30%

CSI IND 1

CSI IND 2

 INST

EP não definido não definido

Gama

3

Observações: A maior parte da área urbana do Gama está em área de sensibilidade de aquífero 3, o que denota necessidade de 
cuidados com a permeabilidade. Para o Setor Leste Industrial, agora com uso transformado em área habitacional, verificar se há 
discussão sobre a indisponibilidade de água. Verificou-se e importância de manter a taxa de 30% de permeabilidade na ETE. Para 
os lotes de até 200 m² a taxa proposta foi de 10%. A sensibilidade é alta, mas não há recarga direta em bacia de captação.  
Ao norte da área urbana há captação da CAESB (Ponte de Terra). A previsão de uso industrial e institucional nessa área deve ser 
revista, pois essas atividades podem contaminar a área de captação.  
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GUARÁ

Meio físico:  
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano intermediário.  

Importância hidrológica 
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Situa-se na Bacia do Paranoá, futuro manancial de abastecimento público do DF. 

SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RE3 TODOS não se aplica

< 150m² não se aplica

150 m² a 500m² 10%

RO2 TODOS não se aplica

RO3 >5000m² 10%

< 250m² não se aplica

> 250m² 10%

CSIIR 2

CCIIR NO 1

CCIIR NO 2 todos 40%

CSII 2

CSII 3

 INST > 10.000m² 30%

EP não definido não definido

TODOS não se aplica

Guará

3
CSII 1

RO1

CSIIR 1

Não se aplica

Observações: De acordo com o ZEE, a área urbana se apresenta com nível de sensibilidade 3, considerada média. A NGB não 
exigia taxa de permeabilidade em lotes até 150m² e taxa de 10% para lotes de 150m² a 500 m². Foi consenso manter os valores 
da norma. A NGB exigia também 40% de área verde para as habitações mais antigas multifamiliares. RO 3 - Os lotes na avenida 
do contorno, com 5.000m² terão a taxa definida em 10%. Praticamente todas as áreas comerciais na RA possuem 100% de 
ocupação, o que impossibilita a aplicação da Lei para taxa de permeabilidade. 
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LAGO NORTE

Meio físico 
Em quase toda a área urbana do Lago Norte predomina muito baixa sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença 
de solos de baixa condutividade hidráulica situados em área de plano intermediário. Ao norte, onde está localizada o Setor Habitacional 
Taquari, predomina a média sensibilidade à recarga e produção hídrica, que decorre da presença de latossolos (solos bem drenados de 
alta condutividade hidráulica) situados em área de rebordo.  

Importância hidrológica 
Situa-se na Bacia do Paranoá, futuro manancial de abastecimento público do DF. 
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Lago Norte

UOS  Area do lote (m²) Tx Per

RE 1 500 . a < 2.000 10%

450 . a < 1.300 50%

1.300 . a < 7.000 55%

7.000 . a < 20.000 75%

RE 2  4.000 . a < 14.500 20%

500 . a < 1.200 50%

1.200 . a < 2.500 55%

CSIIR 1 NO  700 . a < 4.500 15%

CSIIR 1  a < 125 - -

600 . a < 1.000 -

1.000 . a < 1.500 -

1.500 . a < 2.000 -

2.000 . a < 2.500 -

CSIIR 2 NO  1.200 . a < 8.000 -

500 . a < 600 -

600 . a < 800 -

3.000 . a < 4.000 10%

9.000 . a < 11.000 20%

600 . a < 1.400 -

3.000 . a < 4.000 -

4.000 . a < 8.000 -

8.000 . a < 10.000 20%

80.000 . a < 85.000 10%

CSII 2 SHTQ TRECHO 1  10.000 . a < 15.000 20%

CSII 3  1000 . a < 10.000 10%

2.500 . a < 6.000 10%

6.000 . a < 18.000 20%

INST 2 72.500 . a < 77.500 30%

PAC 1  300 . a < 1.800 -

PAC 2 SHTQ TRECHO 1  4.000 . a < 5.000 -

PAC 3  10.000 . a < 20.500 -

OBS : Taxas específicas definidas pelo Estudo ambiental para o Taquari deverão ser mantidas .

Lago Norte -

1 Taquari - 

4

CSII 2

INST 1

RE SHTQ TRECHO 1

RO 2 SHTQ TRECHO 1

CSIIR 2

CSII 1
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Observações: Já existe taxa de permeabilidade definida para o Taquari, em EIA-RIMA elaborado. 
No Lago Norte e no Lago Sul há vários tamanhos de lotes com diferentes taxas de ocupação, o que dificultou o estabelecimento das 
taxas de permeabilidade de forma mais homogênea como nas outras RAs.  
Há norma para fracionamento de lotes RE2 situados no SML e no CA 6 (4 lotes). 
A maior área da RA sem ocupação não está delimitada como lote. No estudo de ocupação da segunda etapa do Setor Habitacional 
Taquari devem ser consideradas as análises presentes neste estudo. 
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LAGO SUL

Meio físico 
Na RA Lago Sul há dois níveis de sensibilidade predominantes:  
Média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta condutividade 
hidráulica) situados em áreas de plano elevado e plano intermediário;  
Muito baixa sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada a solos rasos de baixa condutividade hidráulica, em área de 
rebordo. 
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Importância hidrológica 
A área urbana situa-se na bacia do Lago Paranoá, próxima ao futuro ponto de captação, fato que ressalta sua grande importância. 
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SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RE1 500 a 4000 m² 10%

RE1 (SHIS QL 12 CJ 12 a 18) 1.300 a 2.900 m² 10%

RE 2 5.000 a 24.500 m² 20%

CSII 1 Todos os lotes não se aplica

Gilberto Salomão não se  aplica

CSII 2 600 a 15.000 m² não se  aplica

15.000 a 35.000 m² 10%

35.000 a 65.500 m² 30%

CSII 3 100.000 a 110.000 m² 30%

< 150 m² não se aplica

650 a 10.000 m² 20%

10.000 a 18.000 m² 30%

200.000 a 350.000 m² 40%

< 10.000 m² não se aplica

INST 2 40.000 a 350.000 m² 70%

PAC 1

PAC 2

* Parâmetros ainda não definidos.

UE - Plano de Ocupação específico para a área.

Lago Sul

não se aplica

3
EP

 INST 1

não se aplica

*

Observações: Há norma para o fracionamento de lotes RE2 situados nas chácaras do SHIS e lotes  do SMDB. Para os lotes com 
uso RE2 com áreas de 5.000 m² a 24.500m², localização das mansões Dom Bosco, houve proposta de taxa de permeabilidade de 
40%, dada a importância hidrológica da área. No entanto, a taxa não foi mantida e o valor final na tabela foi de 20%. 
Para as áreas de comércio houve acordo para a não aplicação da taxa, pois a ocupação já foi efetivada em grande parte dos lotes. 
Já a aplicação das taxas nas Unidades Especiais serão tratadas em plano de ocupação a ser realizados para essas áreas. 
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NÚCLEO BANDEIRANTE

Meio físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados) situados 
em área de plano intermediário. Ocorre na porção oeste do parcelamento área de muito baixa sensibilidade à recarga e produção 
hídrica, associada a solos rasos de baixa condutividade hidráulica em rebordo. 

Importância hidrológica 
Situa-se na Bacia do Paranoá, futuro manancial de abastecimento público do DF. 
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SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RO1 <150 m² não se aplica

RO2 150 a 1000m² 10%

CSIIR 1 <400m² não se aplica

400m² a 800m² não se aplica

CSIIR 2 não se aplica não se aplica

CSIIR 3 250m² a 500m² 10%

500m² a 2000m2 15%

Lotes 4,4a,4b, 4c não se aplica

CSIIR 1 NO não se aplica não se aplica

CSII 2 350 a 2500 m² 10%

3500 a 4000m² 20%

CSIIND 1 140 a 2600 m² 10%

>2600 a 4500 m² 15%

CSIIND 2 todos 10%

170 a 2000 10%

 INST >2000 a 10000 30%

10000 a 40000 40%

155000 a 165000* 70%

EP não definido não definido

Núcleo Bandeirante

3

* Para o lote do Country Club não será permitida a utilização de

tecnologias de captação para substituir metade da taxa de

permeabilidade mínima, que consta no artigo 36 do anteprojeto 

de lei da LUOS.  

Observações: maior parte do núcleo urbano está em área de média sensibilidade de aquífero. 
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PARANOÁ

Meio físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados) situados 
em área de plano elevado e de aquíferos de maior profundidade com de sistemas mais produtivos de maior vazão. Ocorre na 
porção sul do parcelamento uma área de muito alta sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada a solos de alta 
condutividade hidráulica, como neossolosquartzarênicos, além de área com muito baixa sensibilidade à recarga e produção 
hídrica, associada a solo de muito baixa condutividade hidráulica. 
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Importância hidrológica: a área urbana situa-se na bacia do Lago Paranoá, próxima ao futuro ponto de captação, fato que ressalta 
sua grande importância. 

SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RO1   <150 m² 10%

RO1 150 a 300 m² 15%

RO1 >300 m² 20%

RO2 <150 m² 10%

RO2 150 a 300 m² 15%

RO2 >300 m² 20%

CSIIR1 NO * *

CSIIR2 <600 m² não se aplica

CSIIR2 600 a 1.200 m² 10%

CSII1 <600 não se aplica

CSII1 600 a 1.200 m² 10%

CSII3 5.000 a 10.000 m² 30%

INST <500 m² 10%

INST 500 a 1.600 m² 20%

INST 1.600 a 2.500 m² 30%

PAC 1 __ __

*UOS CSIIR1 NO: lotes com uso comercial: 0%

*UOS CSIIR1 NO: lotes com uso residencial - mesmas taxas do RO1

**INST: lotes em que se permite 100% de ocupação (ver tabela de parâmetros) estão dispensadas da taxa de permeabilidade

adas da taxa de permeabilidade.

Paranoá

3
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Observações: A maioria dos lotes residenciais tem área de até 150 m², o que dificulta definição de taxa de permeabilidade mínima, 
já que quase todos possuem taxa de ocupação de 100%.  
Há trinta e cinco áreas de praça existentes, que podem ser utilizadas na compensação de áreas permeáveis, mantendo-se a 
permeabilidade necessária no parcelamento, tendo em vista a sensibilidade do meio físico e a importância hidrológica da região. 
No entanto, algumas já estão impermeabilizadas com quadras de esporte. 
Para as áreas que permeiam o tecido urbano, mas sem uso proposto pela LUOS, sugere-se que uma ocupação futura destine 
percentual de área permeável compatível com os aspectos de sensibilidade e importância hidrológica da região. 

Park Way

Meio Físico 
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Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano intermediário.  

Importância hidrológica 
Situa-se na Bacia do Paranoá, futuro manancial de abastecimento público do DF. 

SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RE2

CSII 2 40.000 a 63.000 m² 30%

 INST 1 6.500 a 35.000 m² 30%

INST 2 >1.500.000 m² 70%

Park Way

3
15.000 a 25.000 m² 40%
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Observações: Não há poligonal definida. Pesquisas anteriores apontaram que 49% dos lotes estavam fracionados. Esses lotes já 
contam com autorização da CAESB e CEB para o fracionamento. Hoje, estima-se que cerca de 70% dos lotes tenham sido 
fracionados, que contam com norma para isso no uso RE2 de todo o parcelamento. Há lotes no Park Way ocupando área de APP, 
onde devem ser realizados estudos para avaliar ações de remanejamento. A ocupação de Vargem Bonita tem atividades 
comerciais apoiadas, o que não ocorre no restante da área do Park Way. Há demanda por atividades não residenciais em algumas 
áreas do Park Way. 
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Planaltina

Meio físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano intermediário. Ocorre na porção oeste do parcelamento área de alta 
sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada a solos profundos de alta condutividade hidráulica.  

Importância hidrológica 
Situa-se na Bacia do São Bartolomeu, e parte da área urbana está sobreposta à APM – FUMAL. Nessa bacia já houve estudos 
para futuro abastecimento público do DF, no entanto apresenta elevado nível de degradação. Estão ocorrendo ações para 
reflorestamento de suas margens. 
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SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RE1

RE2

RE3 > 200 m² 10%

< 200 m² não se aplica

> 200 - 650 m² 10%

<  200  m² 10%

 > 200 m² - 800 m² 20%

> 800 m² - 3000 m² 30%

< 200 m² não se aplica

> 200m² - 400m² 10%

< 200 m² não se aplica

> 200m² - 800m² 20%

> 800 m² - 2500 m² 20%

< 250m² não se aplica

> 250m² - 1110m² 10%

 < 200 m² não se aplica

> 200 m² - 4500 m² 20%

CSIIR 2

 < 200 m² não se aplica

> 200 m² - 4500 m² 20%

 < 200 m² não se aplica

> 200 m² - 4500 m² 20%

<  125m² não se aplica

> 500m² - 2000m² 20%

CSII 2 750m² - 1000m² 20%

 >1500 m² -8000m² 30%

> 8000m² - 18000m² 40%

CSI IND 1 >250m² - 1000m² 10%

>200m² - 1000m² 10%

>1000m²- 4000m² 20%

>4000m² - 8500m² 30%

>55000m²- 175000m² 50%

EP não definido não definido

Planaltina

3

CSII 1

RO 1

 INST

RO1 Tradicional

RO2 

RO2 Tradicional

RO3

CSIIR 1

não se aplica

CSIIR NO 1

CSIIR NO 2

CSII 3

Observações: Setor Residencial Leste com ocupação a partir de projeto não aprovado devido à sensibilidade ambiental da área. 
Ruas não asfaltadas. Há residências de até 3 pavimentos. Averiguar se a NGB permitiu esse tipo de uso.  
Ainda não foram estudadas todas as informações acerca de ocupações em Planaltina, o que não permite maior detalhamento 
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quanto à classificação de usos e definição de taxas de permeabilidade. 
RE 3 – lotes de 300 a 350m². Há uma área com esses lotes não ocupados, mas com infraestrutura viária implantada. Nesses lotes 
é permitido 100% de ocupação. 
A equipe técnica indica que lotes menores, onde hoje não é exigida taxa de permeabilidade, mas com possibilidade de ser 
constituída, sejam objeto de adequação para uma porcentagem mínima definida. A equipe afirma a necessidade de garantia não 
só de recarga de aquífero, mas de melhoria em qualidade de vida. 
Há lotes caracterizados como RO1, em uma faixa de área de 1.000 a 3.000 m², localizados às margens do córrego Atoleiro, sem 
limite de área de APP. 
Para essa RA, não há lotes para determinadas faixas de área. No entanto, foram estabelecidas porcentagens de permeabilidade, 
caso algum lote seja criado com os usos presentes na tabela. 
Obs: Os lotes ( RO 1) que se encontram  as margens do Córrego Atoleiro com 30% de taxa de ocupação, deverão deixar 60% de 
taxa de permeabilidade. 
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RECANTO DAS EMAS 

 
Meio físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano elevado. Ocorre na porção oeste do parcelamento área de muito alta 
sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada a solos profundos de muito alta condutividade hidráulica, como 
neossolosquartzarênicos. 

 

 
Importância hidrológica 
Situa-se na Bacia do Corumbá, com estudos para possibilidade de abastecimento futuro do DF. 
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SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RO1 até 125m² não se aplica 

de 125 a 475m² 5%

RO2 todos não se aplica

> 200 não se aplica

CSIIR 1 < 200 a 500 10%

1000 a 1500 15%

CSIIR 2 <200 m² não se aplica

200 a 600 m² 10%

600 a 1500 m² 20%

1500 a 3500m² 20%

3500 a 9000 30%

CSIIR2 NO todos não se aplica

CSII 1 todos não se aplica

CSII 2 todos 20%

CSI IND 1 < 200m² não se aplica

>200 a 1500 m² 10%

265000 a 270000 40%

150 a 600 10%

>600 a 2000 20%

INST >2000 a 6000 30%

>6000 a 15000 30%

EP não definido não definido

Recanto das Emas

3

Observações 
Maioria de lotes com uso residencial de até 125m² não permite aplicação da taxa mínima de permeabilidade. Lotes de 125 a 475 
m² permitem a aplicação de taxa mínima de 5%, com baixa probabilidade de aplicação de percentual maior. A área urbana 
encontra-se com nível avançado de impermeabilização.  
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Riacho Fundo I 

 
Meio Físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de rebordo. Ocorre na porção sul do parcelamento área de muito baixa sensibilidade à 
recarga e produção hídrica, associada a solos rasos de baixa condutividade hidráulica. 

 

 
Importância hidrológica 
Situa-se na Bacia do Paranoá, futuro manancial de abastecimento público do DF. 
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SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTETAXA DE PERMEABILIDADE

RE1

RE2

RE3

RO1

RO2

RO3

CSIIR 1

CSIIR 2

CSIIR 3

CSIIR 1 NO 

CSIIR 2 NO 

 <= 125 m² não se aplica

> 126 m² 20%

CSII 2 30%

CSII 3 30%

CSI IND 1

CSI IND 2

CSI IND 3

 INST

< 1000 m²  20%

> 1000 m² 30%

AE 1 P = 110000 m² 70%

Riacho Fundo I

EP

CSII 1

Compensar taxa em área pública

3

151 a 300 m²

> 300 m²

15%

20%

Observações: Para o uso residencial unifamiliar na RA Riacho Fundo, os tamanhos de lotes residenciais são reduzidos, sendo a 
maioria com área até 150 m² e menor probabilidade de área permeável no interior destes. A taxa mínima proposta inicialmente 
(10%) necessita de mecanismos para ocorrer, como incentivos tributários ou outros a serem discutidos no âmbito da LUOS, a ser 
verificado pelo departamento jurídico da SEDHAB.  
Essa RA mantém as mesmas taxas de permeabilidade que a do Paranoá, que segundo a análise da sensibilidade do ZEE e nível 
de recarga de aquífero da CAESB, estão na mesma situação. Os equipamentos públicos ainda não foram estudados para a 
definição de percentual permeável. A maior parte da área de comércio está 100% impermeabilizada. Há proposta de compensação 
em área pública. 
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Riacho Fundo II

Meio físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano elevado. Uma pequena porção ao norte da área parcelada apresenta alta 
sensibilidade, que decorre da presença de solos mais profundos e com maior condutividade hidráulica.   
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Importância hidrológica 
Situa-se na Bacia do Paranoá, futuro manancial de abastecimento público do DF. 

SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RE3 todos 20%

RO1 < 150 m² não se aplica
>150 a 200m² 15%

RO2 < 150 m² não se aplica
150 a 400 m² 15%

CSIIR 1 todos não se aplica
CSIIR 2 >150m² não se aplica

>150m² a 450m² 10%
>450 a 800m² 15%
>800 a 4000 m² 20%

CSIIR 1 NO < 150 m² não se aplica
< 150 a 200 m² 10%

CSII 1 todos não se aplica
CSII 2 <150 m² não se aplica

>150 a 400m² 10%
>400 a 800 15%

>800 a 4000 20%
>4000 a 7500 25%

CSI IND 1 200 a 400m² 10%

400 a 800m² 15%

800 a 4000² 20%

 INST 2000 a 14000 m² 30%
60000 a 65000 40%

EP não definido não definido

Riacho Fundo II

3
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Observações: A área tem baixo potencial de recarga. Não há poligonal definida. Somente a 4ª etapa está registrada em cartório. A 
maior parte dos lotes residenciais é menor que 125 m² e estão em sua maioria impermeabilizados. Foram discutidas outras formas 
de permeabilidade além das áreas livres, como captação em bacias de drenagem artificial. Em primeira discussão sobre plano de 
ocupação proposto, a 3ª etapa, com uso RE 3, não atenderia à taxa de 20% de permeabilidade proposta. Sugeriu-se inicialmente 
compensar no parque urbano proposto em projeto. Em um segundo momento de reunião com a gerência local, chegou-se a 
proposta final de que as áreas de estacionamento no uso RE3 serão capazes de permitir a taxa mínima de 20%, também possível 
nas outras etapas.   
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SAMAMBAIA 

 
Meio físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano elevado. Ocorre na porção oeste do parcelamento área de muito baixa 
sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada a solos rasos de baixa condutividade hidráulica. 

 

 
Importância hidrológica 
Situa-se na bacia do Lago do Descoberto, principal manancial de abastecimento público do DF, responsável por cerca de 60% do 
abastecimento. 
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SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RE2

RE3 Para todas as UOS -  <200 m² não se aplica

RO1

RO2

RO3 Para todas as UOS -  >200m² a 500 m² 10%

CSIIR 1

CSIIR 2

CSIIR 3

CSIIR 1 NO Para todas as UOS -  >500m²  a 1000m² 15%

CSIIR 2 NO 

CSII 1

CSII 2 Para todas as UOS -  >1000m² a 2000m² 20%

CSII 3

CSI IND 1

CSI IND 2 Para todas as UOS -  >2000m² 30%

 INST

EP não definido não definido

Samambaia

3

Observações: Todas as taxas de permeabilidade estabelecidas pela gerência local seguiram o que estava definido nos PDLs 
dessa RAs. 
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SANTA MARIA  

 
Meio físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano elevado. Ocorre na porção sudeste do parcelamento área de muito alta 
sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada a solos muito profundos de muito alta condutividade hidráulica, como 
neossolosquartzarênicos. 

 

 
Importância hidrológica 
Situa-se na Bacia do Corumbá, com estudos para possibilidade de abastecimento futuro do DF. Em parte da área urbana está 
localizada a APM Alagado 
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SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RE3 Para todas as UOS -  <150 m² não se aplica

RO1

RO2

CSIIR 1 Para todas as UOS -  >150m² a 300 m² 15%

CSIIR 2

CSIIR 1 NO 

CSII 1 Para todas as UOS -  >300m²  a 700 20%

CSII 2

CSI IND 1 Para todas as UOS > de 700 m² 25%

CSI IND 2

 INST

EP

Santa Maria

3

 Observações 
Os usos existentes na área de APM Alagado devem ser controlados com a intenção de manter a captação para uso público. 
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SÃO SEBASTIÃO 

 
Meio físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área vale dissecado. Ocorre na porção nordeste do parcelamento área de alta sensibilidade 
à recarga e produção hídrica, associada a solos profundos de alta condutividade hidráulica. Na porção leste ocorre área de muito 
baixa sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada a solos rasos de muito baixa condutividade hidráulica. 

 

 
Importância hidrológica 
Situa-se na Bacia do São Bartolomeu, onde já houve estudos para futuro abastecimento público do DF, no entanto apresenta 
elevado nível de degradação. Estão ocorrendo ações para reflorestamento de suas margens. 
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SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RE1 <125 m²  não se aplica

RE1 125 a300 m² 5%

RE1 300 a 1.000 m² 10%

RE1 1.000 a 3.000 15%

RO 1 <150 m² não se aplica

RO 1 150 a 500 m² 5%

RO 1 500 a 1.000 m² 10%

RO 1 1.000 a 2.000 m² 15%

RO 2 < 150 m² não se aplica

RO 2 150 a 500 m² 5%

RO 2 500 a 1.000 m² 10%

RO 2 1.000 a 3.000 m² 15%

RO 2 PCL2 < 150 m² não se aplica

RO 2 PCL2 150 a 500 m² 5%

RO 2 PCL3 150 a 500 m² 5%

RO 2 PCL5 <150 m² não se aplica

RO 2 PCL5 150 a 500 m² 5%

CSIIR 1 < 500 m² não se aplica

CSIIR 1 500 a 1.000 m² 15%

CSIIR 1 1.000 a 2.000 m² 25%

CSIIR 1 2000 a 4.000 m² 35%

CSIIR 1 NO < 500m² não se aplica

CSIIR 1 NO 500 a 1.000 m² 15%

CSIIR 1 NO 1000 a 2000 m² 20%

CSIIR 1 NO 2000 a 5000 m² 30%

CSIIR 1NO PCL 1 E 4 Todos os lotes não se aplica

<500 m² não se aplica

500 a 1.000 m² 15%

1000 a 2000 m² 20%

2000 a 6000 m² 30%

CSII 2 <12.000 m² 30%

< 500 m² não se aplica

 500  a 1.000 m² 15%

1000 a 2000 m² 20%

2000 a 6500 m² 30%

INST 2 < 10.000 m² 40%

INST 2 10.000 a 37.000 m² 60%

PAC Todos os lotes não se aplica

São Sebastião

3

CSIIR 2 e CSIIR 2 NO

CSIND 1 e INST 1
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Observações: As taxas foram discutidas para a elaboração da tabela, mas a gerência de São Sebastião (GESUD) ainda está 
alterando os parâmetros, inclusive criou uma nova UOS - RE 1. Apresentará em relatório posteriormente. 
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SCIA e SCIA ESTRUTURAL

Meio físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano intermediário. Ocorre na porção oeste do parcelamento área de alta 
sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada a solos profundos de alta condutividade hidráulica. 
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Importância hidrológica 
Situa-se na Bacia do Paranoá, futuro manancial de abastecimento público do DF. 

SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

CSII 2 até 150 não se aplica

de 150 a 300 10%

CSI IND 1 200 a 700 m² 10%

>700 a 1300 15%

>1300 a 5000 20%

>5000 a 8000 20%

CSI IND 2 2000 a 10000 20%

10000 a 30000 20%

 INST todos 20%

EP todos 20%

SCIA

3

SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

abaixo de 125 m² Não se aplica

de 125 a 150 m² Não se aplica

150  a 400 m² 10%

400  a 800 m² 15%

RO2 abaixo de 125 m² Não se aplica

de 125 a 150 m² Não se aplica

150  a 400 m² 10%

400  a 800 m² 15%

0 a 200 m² Não se aplica

200 a 400 m² 10%

400 a 1000 15%

CSIIR 2 550 a 700 15%

400 a 1000 10%

1000 a 7000 20%

900 a 3000 15%

3000 a 6500 20%

6500 a 11000 30%

11000 a 35000 30%

PAC 1

PAC 2

3

EP

Estrutural

RO1

CSIIR 1

 INST

Não se aplica Não se aplica
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Observações: A área do SCIA está quase toda impermeabilizada, com possibilidade de recomposição, pois a cobertura ocorre 
com estacionamentos e não com edificações. Há indefinição de poligonal e incerteza quanto à sua inserção na RA Estrutural. 
Para a Estrutural, ressaltou-se a existência de uma área sem uso definido e sem interesse atual em ocupá-la. A taxa de 
permeabilidade em canteiros de via pública será analisada para definir se poderão contribuir nessa RA com a recarga de 
aquíferos. 
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SIA

Meio físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano intermediário.  

Importância hidrológica 
Situa-se na Bacia do Paranoá, futuro manancial de abastecimento público do DF. 
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SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

CSII 1 todos não se aplica

< 125 m² não se aplica

CSII 2 800 a 2000 m² não se aplica

>10000 a 15000m² 30%

CSII 3 >450 a 1000m ² 10%
> 50.000 a 300.000 m² 20%

CSI IND 1 150 a 250m² não se aplica
>850 a 10000 10%

CSI IND 2 1500 a 12000 10%
16000 a 40000 15%

CSI IND 3 15.000 a 35.000 10%

100.000 a 300.000 40%

 INST 1000 a 6000 15%

EP não estudado não estudado

S I A

3

Observações: Embora tenham sido estabelecidas taxas de permeabilidade, os lotes do S.I.A estão quase totalmente 
impermeabilizados. A decisão de estabelecer taxas ocorreu devido à possibilidade de recomposição de áreas permeáveis, pois há 
cobertura do solo com estacionamento, mas não com edificação, na maioria dos casos.  
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SOBRADINHO I 

 
Meio físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano intermediário. Ocorre na porção noroeste do parcelamento área de alta 
sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada a solos profundos de alta condutividade hidráulica. 

 

 
Importância hidrológica 
Situa-se na Bacia do São Bartolomeu, onde já houve estudos para futuro abastecimento público do DF, no entanto apresenta 
elevado nível de degradação. Estão ocorrendo ações para reflorestamento de suas margens. 
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SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RE3

RE3 Vila Dnocs > 125 a 450 30%

CSIIR 1 Todos não se aplica

CSII R 1 DNOCS Todos não se aplica

CSIIR 2 Todos não se aplica

CSII 2

CSII 3  >1000 m² -17000m² 30%

< 200 m2 não se aplica

>200 m² - 500 m² 10%

>500 m² - 2400 m² 20%

1500 - 16000 30%

71000 - 72000 50%

400m² - 2500m² 20%

>2500m²- 11000m² 30%

EP não estudado não estudado

 INST

não se aplica

Todos 10%

Todos 10%

Todos não se aplica

CSI IND 1

 INST - Beira  Rio

CSII 1

Sobradinho I

3
RO 1

RO2 

CSIIR NO 1

Todos não se aplica

CSIIR NO 2

 

 
Observações: de acordo com o ZEE, a maior parte da área urbana está com nível médio de sensibilidade do aquífero. ADASA: 
parte da Vila DNOCS está em área com alto potencial de recarga. 
Todas as projeções p/ CSII tem 100% ocupação. São somente projeções. Todas as projeções da RA devem respeitar os limites do 
lote podendo ser feito o subsolo. CSIIR1 – não será mais permitido o uso do subsolo em área pública. Há 100% de ocupação em 
praticamente todas as áreas residenciais.  Há duas áreas livres próximo a essas CSIInd, ADEs. Podem ter proposta de praça a 
contribuir com a permeabilidade. 
No lote maior, próximo ao Ribeirão Sobradinho (Beira Rio), com uso em sua maioria institucional, será definida taxa de ocupação 
de 40% e 50% de permeabilidade. 
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FUNAI: na área da FUNAI, a gerência irá verificar a permissão de taxa de ocupação para definir a taxa de permeabilidade, que 
deverá ser alta, se de acordo com o uso atual, assim como de todos os EPs. Para todos os EPs aguardar definição de taxa de 
ocupação. 

Sobradinho II

Meio Físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano intermediário. Ocorre em uma pequena porção a oeste do parcelamento área 
de alta sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada a solos profundos de alta condutividade hidráulica. 

Importância hidrológica 
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Situa-se na Bacia do São Bartolomeu, onde já houve estudos para futuro abastecimento público do DF, no entanto apresenta 
elevado nível de degradação. Estão ocorrendo ações para reflorestamento de suas margens. 

 

 

 

 
Observações: A parte sul da área urbana está com nível alto de potencial de recarga. Toda a RA é caracterizada com alta 

sensibilidade de aquífero. A área do cemitério foi implantada em local com presença de solo hidromórfico. 
 

 

  

SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RO1 todos não se aplica

RO2

RO3

CSIIR 1

CSIIR 2 Todas as UOS (exceto RO1) >200 a 500 10%

CSIIR 1 NO 

CSIIR 2 NO 

CSII 3 Todas as UOS (exceto RO1) >500 a 1000 20%

CSI IND 1

 INST

EP não estudado não estudado

Sobradinho II

3
Todos <200 m² não se aplica



LUOS – Relatório do Grupo de Trabalho – Taxa de Permeabilidade 
Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - GDF 

SGCV - SOF 

Meio Físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano intermediário.  

Importância hidrológica 
Situa-se na Bacia do Paranoá, futuro manancial de abastecimento público do DF. 
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SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

CSIIR 1 < 125m² não se aplica

125 a 850 m² 10%

CSIIR 2 todos não se aplica

350 a 900 m² 10%

7500 a 8500 20%

CSII 3 140000 a 145000 20%

CSI IND 1 350 a 1800 m² 10%

CSI IND 2 400 a 800 m² 10%

800 a 4500m² 10%

4500 a 8000 15%

8000 a 15000 15%

EP não definido não definido

SGCV SOF 

3
CSII 1

Observações: O parque ferroviário mudou de Uso Institucional para Equipamento Público. Há dois lotes grandes com alteração 
para uso residencial, onde há possibilidade de propor taxa de permeabilidade. 
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TAGUATINGA 

 
Meio Físico 
Predomina média sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de latossolos (solos bem drenados de alta 
condutividade hidráulica) situados em área de plano elevado. Ocorre na porção sul do parcelamento área de alta sensibilidade à 
recarga e produção hídrica, associada a solos profundos de alta condutividade hidráulica. 

 
Importância hidrológica 
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Situa-se na bacia do Lago do Descoberto, principal manancial de abastecimento público do DF, responsável por cerca de 60% do 
abastecimento. 

SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RE 2

RE 3

RO1 Para todas as UOS -  <200 m² não se aplica

RO2

RO3

CSIIR 1 Para todas as UOS -  >200m² a 500 m² 10%

CSIIR 2

CSIIR NO 2 Para todas as UOS -  >500m²  a 1000m² 15%

CSII 2

CSII 3 Para todas as UOS -  >1000m² a 2000m² 20%

CSI IND 1

CSI IND 2 Para todas as UOS -  >2000m² 30%

 INST

EP não definido não definido

Taguatinga 

3

Observações: Todas as taxas de permeabilidade estabelecidas pela gerência local seguiram o que estava definido nos PDLs 
dessa RAs. 
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VARJÃO

Meio físico 
Predomina muito baixa sensibilidade à recarga e produção hídrica, associada à presença de solos com muito baixa condutividade 
hidráulica situados em área de rebordo. Ocorre na porção norte do parcelamento área de média sensibilidade à recarga e 
produção hídrica, associada a latossolos (solos bem drenados de alta condutividade hidráulica). 

Importância hidrológica 
Situa-se na bacia do Paranoá, futuro manancial de abastecimento público do DF. 
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SENSIBILIDADE USOS TAMANHO DE LOTE TAXA DE PERMEABILIDADE

RE3 800 a 6.500 m² 10%

RO1 100 a 350 m² 10%

RO2 100 a 350 m² 10%

CSIIR 1 NO 100 a 350 m² não se aplica

CSII 2 1.500 a 2.000 m² 10%

 INST 1 300 a 2.500 m² 20%

Varjão

4

Observações: Taxa anteriormente definida para toda a RA – 20%. Dificuldades no cumprimento. Foi discutida a modificação e a 
especificação de taxa de permeabilidade de acordo com usos e tamanho de lotes. Pôde-se com isso compor a tabela de usos, 
verificando a realidade local do Varjão.  Para o uso CSIIR1 NO a taxa de ocupação já está em torno de 80%, com presença de 
subsolo em alguns lotes, o que dificulta a aplicação da taxa.    
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Anexo –  PROPOSTA DA MINUTA DE LEI 

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - TEMA: TAXAS DE PERMEABILIDADE 

ANTEPROJETO DA LUOS - AUDIÊNCIA PÚBLICA PROPOSTA SEDHAB 

DEFINIÇÕES 
XLVII – taxa de permeabilidade mínima: percentual da 
área do lote sobre a qual não pode haver edificação e 
impermeabilização, onde deve ser mantida vegetação. 

TÍTULO II 
CAPÍTULO IV 

SEÇÃO III 
DA TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA 

Art. 34. A Taxa de Permeabilidade Mínima é a 
porcentagem da área do lote sem edificação ou qualquer 
outra forma de impermeabilização do solo e destina-se à 
absorção das águas pluviais diretamente pelo solo, em 
relação à área total do lote. 
Parágrafo único. A área do lote permeável deve ser 
mantida, obrigatoriamente, com cobertura vegetal. 

Art. 35. As taxas de permeabilidade mínima são 
indicadas nos Quadros de Taxa de Permeabilidade 
Mínima por Região Administrativa, constantes das alíneas 
“e” dos Anexos II a XXIV, que fazem parte desta Lei 
Complementar. 

Art. 36. Para as unidades imobiliárias com taxa de 
permeabilidade mínima igual ou superior a 20% é 
admitida a adoção de tecnologias de captação e 
infiltração de águas pluviais para o cumprimento de até a 
metade da Taxa exigida para a unidade imobiliária, desde 
que obtida a anuência da ADASA quanto ao sistema a 
ser implantado. 

DEFINIÇÕES 
XLVII – taxa de permeabilidade mínima: percentual da 
área do lote sem edificação e impermeabilização, que se 
destina à absorção das águas pluviais diretamente pelo 
solo. 

TÍTULO II 
CAPÍTULO IV 

SEÇÃO III 
DA TAXA DE PERMEABILIDADE 

Art. 34. A Taxa de Permeabilidade Mínima é a 
porcentagem da área do lote sem edificação ou qualquer 
outra forma de impermeabilização, que se destina à 
absorção das águas pluviais diretamente pelo solo. 

§1º. A área do lote permeável deve ser mantida,
obrigatoriamente, com cobertura vegetal de estratos
arbóreo, arbustivo e forração.
§ 2º A Taxa de Permeabilidade Mínima (TP), definida
para os lotes, visa contribuir para:

I. a manutenção da disponibilidade e da
qualidade de recursos hídricos na bacia
hidrográfica;

II. a eficiência do sistema de drenagem pluvial;
e

III. a qualidade do espaço urbano, associada a
permanência de áreas vegetadas e
arborizadas, que favoreçam o conforto
ambiental urbano.

Art. 35. As taxas de permeabilidade mínima são 
indicadas nos Quadros de Taxa de Permeabilidade 
Mínima por Região Administrativa, constantes das alíneas 
“e” dos Anexos II a XXIV, que fazem parte desta Lei 
Complementar. 

Art. 36. Para as unidades imobiliárias com Taxa de 
Permeabilidade Mínima igual ou superior a 20% é 
admitida a adoção de tecnologias de captação e 
infiltração de águas pluviais para o cumprimento de até a 
metade da Taxa, mantidas as condições de absorção de 
água diretamente pelo solo e a cobertura vegetal no 
percentual restante. 

§ 1º A adoção de tecnologias de captação e infiltração de
águas pluviais de que trata o caput deste artigo deve
atender a regulamentação específica estabelecida pela
ADASA.
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§ 2º A unidade imobiliária que adotar tecnologias de
captação e infiltração de águas pluviais de que trata o
caput deste artigo deve dispor de área descoberta dotada
de cobertura vegetal equivalente ao percentual da Taxa
de Permeabilidade Mínima exigida para a unidade.

§ 3º. Os casos em que não se aplica a adoção de
tecnologias de captação e infiltração de águas pluviais de
que trata o caput constam indicados nos Quadros de
Índices de Ocupação.

Art. XX A área permeável, livre e vegetada, implantada 
no afastamento frontal de edificação e inteiramente visível 
do logradouro público, poderá ser convertida em 
desconto na Outorga Onerosa do Direito de Construir 
quando solicitada, observadas as demais exigências 
legais. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
Art. XX Até a aprovação e publicação por parte da 
ADASA de regulamentação para utilização de tecnologias 
de captação e infiltração de águas pluviais de que trata o 
art. 36, os projetos dos sistemas a serem implantados 
nos lotes devem ser submetidos à anuência daquela 
Agência. 


