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RESOLUÇÃO Nº 19, DE 24 DE MAIO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento de recurso de representação do segmento de Entidades e Or-
ganizações de Trabalhadores do SUAS, para participar na condição de eleitor habilitado no
Processo Eleitoral do CAS/DF para a Gestão 2018/2021.
O CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - CAS/DF, no uso
de suas competências legais conferidas pela Lei nº 997, de 29 de dezembro de 1995 e suas
alterações, em consonância com a Resolução CAS/DF nº. 79/2010, e conforme deliberado na
282ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de maio de 2018, e ainda:
CONSIDERANDO a Resolução CAS/DF nº. 03, de 08 de fevereiro de 2018, que convocou
a Assembleia Geral para eleição dos Representantes da Sociedade Civil no Conselho de
Assistência Social do Distrito Federal - CAS/DF para o triênio 2018/2021 e instituiu Co-
missão Eleitoral;
CONSIDERANDO a Resolução CAS/DF nº. 05, de 22 de março de 2018, que dispõe sobre
o processo eleitoral da representação da Sociedade Civil no Conselho de Assistência Social
do Distrito Federal-CAS/DF, referente à Gestão de 2018/2021;
CONSIDERANDO a Resolução CAS/DF nº 09, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre a
relação, na condição de eleitores e candidatos, de representantes ou organizações de usuários,
das entidades e organizações de assistência social e entidades e organizações dos tra-
balhadores do SUAS, habilitados (as) e não habilitados (as) ao Processo Eleitoral do
CAS/DF para a Gestão 2018/2021;
CONSIDERANDO o recurso apresentado por organização dos trabalhadores do SUAS, para
pleitear habilitação no Processo Eleitoral do CAS/DF para Gestão 2018/2021 na condição de
eleitor em conformidade com o §2º do art. 7 da Resolução CAS/DF nº. 05, de 22 de março
de 2018, resolve:
Art. 1º Tornar público o DEFERIMENTO de recurso de representação do segmento de
Entidades e Organizações de Trabalhadores do SUAS, denominada FEDERAÇÃO DOS
TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE - FETRATUH/DF, para par-
ticipar na condição de eleitor habilitado no Processo Eleitoral do CAS/DF para a Gestão
2018/2021.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DAISE LOURENÇO MOISÉS
Presidente

CONSELHO DE REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS RURAIS

DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018
Às nove (09) horas e (27) minutos do dia vinte e três (23) do mês de maio do ano de dois
mil e dezoito, na sala de reunião do Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF, situada no
Edifício Sede da SEAGRI/DF, Setor de Áreas Isoladas Norte, Parque Rural. Reuniu-se o
Conselho de Regularização das Áreas Públicas Rurais do Distrito Federal - COREG, para
discutir e deliberar a seguinte pauta: 1- Análise e Apreciação dos Processos de Regularização
de Ocupação de Terras Públicas Rurais; 2- Outros assuntos. Quórum atingido com a presença
do Presidente ARGILEU MARTINS DA SILVA e dos Conselheiros: MARIA DO SO-
CORRO MARQUES MIRANDA, YHURY GUIMARÃES AGUIAR DE OLIVEIRA, LUIZ
VICENTE GHESTI. O Presidente iniciou a reunião, agradecendo a presença de todos,
iniciou-se a apreciação dos pareceres e votos dos respectivos processos. A conselheira
Relatora MARIA DO SOCORRO MARQUES MIRANDA apresentou parecer no processo
de JOAQUIM BOANERGES AYRES GUIMARÃES, 070-000.914/2011. A Conselheira
Relatora manifestou-se pela APROVAÇÃO do processo, consultados os demais Conse-
lheiros, estes acompanharam a relatora, a mesma relatou o processo de WILLIAN MATTE,
070-000.860/2013. A Conselheira Relatora manifestou-se pela APROVAÇÃO do processo,
consultados os demais Conselheiros, estes acompanharam a relatora. O conselheiro relator
GUSTAVO DIAS HENRIQUE apresentou parecer no processo: ASSOCIAÇÃO AGRO-
PECUÁRIA DE TABATINGA - AGROTAB, 070-000.175/2012. O Conselheiro Relator
manifestou-se pela APROVAÇÃO do processo, consultados os demais Conselheiros estes
acompanharam o relator. O conselheiro apresentou também parecer no processo de NABIL
JOSEPH EID, 070-000.410/2017. O Conselheiro Relator manifestou-se pela AP R O VA Ç Ã O
COM RESSALVA do processo, solicitando a posterior inclusão nos autos, o nada consta da
Terracap, consultados os demais Conselheiros, estes acompanharam o relator. Não havendo
mais nada a tratar a reunião foi encerrada às dez (10) horas e (20) minutos. O Presidente
determinou que fosse lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Laura Cristina da
Silveira- Secretária Executiva do COREG, e por todos os Conselheiros presentes. Brasília, 23
de maio de 2018. Argileu Martins da Silva-Presidente; Maria do Socorro Marques Miranda-
Conselheira; Yhury Guimarães Aguiar de Oliveira-Conselheiro; Gustavo Dias Henrique-
Conselheiro; Luiz Vicente Ghesti-Conselheiro; Laura Cristina da Silveira-Secretária Exe-
cutiva; Nilton Gonçalves Guimarães-Subsecretário.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 190, DE 22 DE MAIO DE 2018
O SUBSECRETÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, DA SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
competências que lhe são atribuídas por meio do Art. 214, § 2º da Lei Complementar
Distrital n.º 840, de 23/12/2011, RESOLVE:
Art. 1º Redesignar/reconduzir a Comissão da Sindicância nº 014/2018-SESIPE, instituída
pela ordem de serviço nº 116/2018, de 27 de março de 2018, publicada no DODF nº 60, de
28 de março de 2018, pág. 51, para atuar no Feito por mais 30 (trinta) dias, prorrogáveis, a
contar de 27/05/2018;
Art. 2º O presidente da Comissão Sindicante deverá promover as comunicações necessárias,
bem como prosseguir na apuração até a a efetiva conclusão, no prazo estabelecido;
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

OSMAR MENDONÇA DE SOUZA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 191, DE 22 DE MAIO DE 2018
O SUBSECRETÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, DA SECRETARIA DE ESTADO
DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
competências que lhe são atribuídas por meio do Art. 214, § 2º da Lei Complementar
Distrital n.º 840, de 23/12/2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar de 30/05/2018, o prazo de tramitação da
Sindicância n.º 011/2018-SESIPE, instituída pela Ordem de Serviço n.º 097, de 15/03/2018,
publicada no DODF n.º 53, de 19/03/2018, página 20, tendo em vista a necessidade de
adoção de providências imprescindíveis para a conclusão do feito, não obstante as diligências
já realizadas.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

OSMAR MENDONÇA DE SOUZA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE INATIVOS, PENSIONISTAS E CIVIS

PORTARIA Nº 651, DE 23 DE MAIO DE 2018
O DIRETOR DE INATIVOS, PENSIONISTAS E CIVIS, DA POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a competência
prevista no artigo 23 do Decreto nº 7.165, de 29 de abril de 2010 e considerando o contido
no processo nº 054.003.271/2016, RESOLVE: RETIFICAR a Portaria DIPC nº 514 de 10 de
janeiro de 2017, publicada no DODF nº 01 de 16 de janeiro de 2017, para incluir o § 3º do
artigo 39 da Lei nº 10.486/2002.

ANDRÉ LUÍS CORREA DE MELO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA

PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

PORTARIA Nº 61, DE 24 DE MAIO DE 2018
Aprova as Diretrizes Urbanísticas DIUR 03/2018, aplicáveis ao Eixo de Dinamização da Via
Transbrasília, nas Regiões Administrativas de Samambaia - RA XII, Taguatinga - RA III,
Núcleo Bandeirante - RA VIII, Guará - RA X e Brasília - RA I, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 105, Parágrafo único,
da Lei Orgânica, combinadas com os Arts. 29 e 47 do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro
de 2015, o Decreto n° 37.224, de 31 de março de 2016, e o que consta do Processo SEI n°
00390-00005097/2017-39, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar as Diretrizes Urbanísticas aplicáveis ao Eixo de Dinamização da Via Trans-
brasília, nas Regiões Administrativas de Samambaia - RA XII, Taguatinga - RA III, Núcleo
Bandeirante - RA VIII, Guará - RA X e Brasília - RA I, na forma do documento DIUR
03/2018.
Parágrafo único. São partes integrantes da DIUR 03/2018:
I - Anexo I. Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo da DIUR
03/2018;
II - Anexo II. Tabela de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo para novos parcelamentos
da DIUR 03/2018;
III - Anexo III. Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e de
Diretrizes de Sistema Viário da DIUR 03/2018 - trecho Samambaia Oeste;
IV - Anexo IV. Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e de
Diretrizes de Sistema Viário da DIUR 03/2018 - trecho Samambaia Leste;
V - Anexo V. Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e de
Diretrizes de Sistema Viário da DIUR 03/2018 - trecho Águas Claras e Arniqueiras;
VI - Anexo VI. Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e de
Diretrizes de Sistema Viário da DIUR 03/2018 - trecho Guará e Park Sul;
VII - Anexo VII. Mapa de Porções Territoriais de Densidade da DIUR 03/2018 - trecho
Oeste;
VIII - Anexo VIII. Mapa de Porções Territoriais de Densidade da DIUR 03/2018 - trecho
Leste;
IX - Anexo IX. Tabela de População Estimada para as Porções Territoriais de Densidade da
DIUR 03/2018;
X - Anexo X. Tabela de Percentual de EPC por Porção Territorial de Densidade da DIUR
03/2018;
XI - Anexo XI. Tabela de Percentual de ELUP por Porção Territorial de Densidade da DIUR
03/2018;
XII - Anexo XII. Mapa dos Locais Sugeridos para a Implantação de ELUPs da DIUR
03/2018;
XIII - Anexo XIII. Representação de recuo das edificações e de cercamento dos lotes da
DIUR 03/2018;

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO

TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

71444220730
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XIV - Anexo XIV. Mapa de Áreas de Oferta Habitacionais da DIUR 03/2018;
XV - Anexo XV. Tabela de área de lotes urbanizados a serem transferidos à CODHAB-DF
da DIUR 03/2018.
Art 2º As Diretrizes Urbanísticas DIUR 03/2018, seu correspondente Estudo Técnico nº
03/2018 e respectivos Anexos I a XV encontram-se disponíveis no endereço eletrônico
http://www.sisduc.segeth.df.gov.br/, consoante dispõe a Portaria nº 06, de 08 de fevereiro de
2017.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 45, de 14 de
março de 2017, que aprovou as Diretrizes Urbanísticas DIUR 01/2017 e seus Anexos.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

PORTARIA CONJUNTA Nº 03, DE 22 DE MAIO DE 2018
A ADMINISTRADORA REGIONAL DE TAGUATINGA, representando o titular do órgão
cedente e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, re-
presentando o titular da entidade executante, no uso das atribuições, consoante o que es-
tabelece a Lei Orçamentária n.º 6.060 de 29 dezembro de 2017, que aprova a Lei Or-
çamentária Anual do Distrito Federal para o exercício de 2018, e o Decreto n.º 37.427 de 22
de junho de 2016, que dispõe sobre a descentralização de execução de créditos orça-
mentários, RESOLVEM:
Art. 1º Descentralizar o crédito orçamentário na forma que especifica:
DE: UO 59105 - Administração Regional de Taguatinga - RA III
UG 190105 - Administração Regional de Taguatinga - RA III
PARA: UO 16101 - Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal
UG 230101 - Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal
PLANO DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
13.392.6219.3678-6023 33.90.39 100 R$ 20.000,00
13.392.6219.3678-6023 33.90.39 120 R$ 15.000,00
13.392.6219.4090-5966 33.90.39 100 R$ 5.000,00
13.392.6219.4090-5966 33.90.39 120 R$ 5.000,00
OBJETO: Descentralização de créditos orçamentários para custear as despesas com a con-
tratação de serviços pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, destinados a
realização das comemorações do 60º Aniversário de Taguatinga.
Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de publicação.

KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES
Administradora Regional de Taguatinga

Titular da UO Cedente

LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS
Secretário de Estado de Cultura

Titular da UO Favorecida

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

ORDEM DE SERVIÇO N°56, DE 23 DE MAIO DE 2018
O ADMINISTRADOR REGIONAL DE SAMAMBAIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições e de conformidade com Artigo 42, do Decreto de nº. 38.094, de 28 de março
de 2017, RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a Ordem de Serviço nº 13, de 22 de janeiro de 2018, publicada no
DODF nº 19, de 26 de janeiro de 2018, página 61 e a Ordem de Serviço nº 34, de 23 de
março de 2018, publicada no DODF nº 64, de 04 de abril de 2018, página 26;
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO ANTONIO DA SILVA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

PORTARIA CONJUNTA Nº 01, DE 23 DE MAIO DE 2018
A ADMINISTRADORA REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS, E O SECRETÁRIO DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições,
consoante o que estabelecem a Lei nº 6.060, de 29 de dezembro de 2017 (DODF Edição
Extra nº 57 de 29/12/2017), que aprova a Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal para
o exercício de 2018, cujas diretrizes são objeto da Lei de nº 5.950 de 02/08/2017 (DODF nº
148 de 03/08/2017) e o Decreto nº 37.427, de 22 de junho de 2016, alterado pelo Decreto nº
37.471, de 08 de julho de 2016, que dispõe sobre a descentralização da execução de créditos
orçamentários, RESOLVEM:
Art. 1º Descentralizar a execução do (s) crédito (s) orçamentário (s), na forma a seguir
especificada:
DE: UO: 59.122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX
UG: 190.122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX
PA R A :
UO: 22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ-
BLICOS DO DISTRITO FEDERAL
UG: 190.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ-
BLICOS DO DISTRITO FEDERAL
I - OBJETO: Descentralização dos créditos orçamentários provenientes de consignação por
Emenda Parlamentar, de autoria da Deputada Distrital Telma Rufino, alocada na Lei Or-
çamentária Anual vigente, LOA 2018, cujo desbloqueio foi efetivado pela Secretaria de
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG, por meio da Nota de Dotação nº
2018ND00050, destinados a custear despesas com a Implantação de Infraestrutura de Ilu-
minação Pública nos seguintes locais de Águas Claras: Praça da Estação 18 Norte (Con-
cessionária), no valor de R$ 55.993,36; Praça da Quadra 107 - Praça Tucano, no valor de R$
38.878,68 e Praça da Rua Araçá, no valor de R$ 88.439,07.

II - VIGÊNCIA: data de início: A partir da publicação no DODF término: 31/12/2018
III - Programa de Trabalho: 15.451.6210.1863.6992 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-
ADMINISTRAÇÃO
Natureza da Despesa: 44.90.51
Fonte: 100
Identificador de Uso - ID Uso: 6 (seis)
Valor Total: R$ 183.311,11 (cento e oitenta e três mil, trezentos e onze reais e onze
centavos).
Art. 2º A Unidade Gestora Executante - UGE deve manter a documentação referente ao
desenvolvimento dos trabalhos, à conta dos créditos recebidos, permitindo à Unidade Gestora
Concedente - UGC, a qualquer tempo, acessar os documentos e acompanhar o andamento da
execução da despesa, em atendimento ao estabelecido no Art. 8º do Decreto nº 37.427,
supramencionado.
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

JERUSA RIBEIRO
Administradora Regional de Águas Claras - RA XX

Titular da Unidade Gestora Concedente - UGC

ANTONIO RAIMUNDO S. R. COIMBRA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos

Titular da Unidade Gestora Executante - UGE

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO

BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

DESPACHO DE EXTRATO DE OUTORGA
O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS SUBSTITUTO DA AGÊNCIA RE-
GULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FE-
DERAL - ADASA torna pública a outorga:
Despacho/SRH nº 465/2018: CLAUDIO MALINSKI, concede outorga prévia de direito de
uso de água superficial, captada por bombeamento, um ponto córrego Lamarão, Bacia
Hidrográfica do Rio Preto, IRRIGAÇÃO, NÚCLEO RURAL JARDIM, CHÁCARAS 5/6/7,
PAD/DF, PARANOÁ /DF. Processo SEI nº 0197000127/2017.
O inteiro teor do Despacho de Outorga encontra-se disponível no sítio eletrônico www.ada-
s a . d f . g o v. b r.

HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 14 de maio de 2018

Considerando a existência de direito adquirido pelos credores; Considerando que o crédito
orçamentário foi alterado por meio da Portaria nº 668, de 20 de dezembro de 2017-SEPLAG,
publicada no DODF nº 246/2017, de 27 de dezembro de 2017, páginas 24 a 26; Con-
siderando, por fim, que o valor constante trata-se de despesas de exercício anterior com
pessoal, não processada na época própria, enquadrando-se, portanto, no art. 37 da Lei
4.320/1964; RECONHEÇO com fulcro no art. 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro
de 2010, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Con-
tabilidade do Distrito Federal, c/c o Decreto n° 37.594/2016, publicado no DODF nº166, de
01 de setembro de 2016, e suas alterações, a dívida relativa aos processos de pessoal
relacionados abaixo, tendo em vista tratar-se de despesas referentes ao exercício de 2016, na
Unidade Orçamentária 21207.

Programa de Trabalho - 28.846.0001.9050.7042
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - FJZB
Processo Credor Va l o r
196.000.234/2017 Alberto Gomes de Brito 1.063,81
196.000.230/2017 Antônio Paulo Soares 271,05
196.000.232/2017 Cláudia dos Santos Chagas Reis 877,38
196.000.231/2017 Cybele Maria Oliveira Zacarias 364,27
196.000.229/2017 Francisco José Feijó Paiva 201,14
196.000.233/2017 José Arnóbio Rocha Araújo 357,95
196.000.228/2017 Zélia Maria de Jesus Pita Ventura 2.640,51
Total Geral 5 . 7 7 6 , 11

GERSON DE OLIVEIRA NORBERTO

CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO Nº 11 DE 20 DE ABRIL DE 2018.
O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRA-
SÍLIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FE-
DERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art.7º, inciso II da Lei nº 1.813, de 30 de
dezembro de 1997, c/c o artigo 22, inciso V, do Estatuto desta Fundação, RESOLV E :
Art.1º Aprovar por unanimidade o Parecer do Conselheiro Relator MARCIO PONTES DE
OLIVEIRA, relativo ao processo nº 196.000.026/2016, referente ao pagamento da taxa de
Certificação de Regularidade junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito
Federal - CRMV/DF.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

71444220730
Realce
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Diretrizes Urbanís�cas

Diretrizes Urbanís�cas - DIUR SEI-GDF n.º 03/2018 - SEGETH/COINST/DIRUR Brasília-DF, 17 de maio de 2018

DIUR 03/2018 - Eixo de Dinamização da Via Transbrasília

 

Processo SEI 00390-00005097/2017-39

Elaboração

Bruna da Cunha Kronenberger – Assessora de Diretrizes Urbanís�cas
(SEGETH/SUGEST/COINST/DIRUR)

Bruno Ávila Eça de Matos – Coordenador de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle
(SEGETH/SUGEST/COINST) até janeiro/2018

Bruno Rodrigues de Oliveira – Assessor de Auditoria e Controle (SEGETH/SUGEST/COINST/DICON)

Hanna Conde Bueno Costa – Assessora de Diretrizes Urbanís�cas (SEGETH/SUGEST/COINST/DIRUR)

Paula Anderson de Matos – Analista de Planejamento e Gestão Urbana
(SEGETH/SUGEST/COINST/DIRUR)

Coolaboração

Yamila Khrisna Oliveira do Nascimento – Assessora de Diretrizes Urbanís�cas
(DIRUR/SUGEST/SEGETH)

Rubens do Amaral - Diretor de Habitação (DIHAB/COPLAN/SUPLAN/SEGETH)

Mariana Mariano da Silva – Estagiária de Diretrizes Urbanís�cas (DIRUR/COINST/SUGEST/SEGETH)
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1.Disposições Iniciais

1.1. A Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal (SEGETH), órgão gestor do
planejamento urbano e territorial do Distrito Federal, tem a competência de definir Diretrizes Urbanís�cas (DIUR) para
novos parcelamentos urbanos, nos termos da Lei Federal n.º 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o
Parcelamento do Solo Urbano, e do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (PDOT), Lei Complementar n.º 803,
de 25 de abril de 2009, atualizada pelos disposi�vos da Lei Complementar n.º 854, de 15 de outubro de 2012;

1.2. Estas Diretrizes Urbanís�cas abrangem a área de influência do Eixo de Dinamização da Via Transbrasília, delimitada
por uma poligonal de, aproximadamente, 1.490,00 hectares (ha). A área está localizada na porção oeste do Distrito
Federal, nas Regiões Administra�vas de Samambaia, Tagua�nga, Núcleo Bandeirante, Guará e Brasília;

1.3. Estas Diretrizes têm prazo de validade de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o parágrafo único do Art. 7° da Lei
Federal n.º 6.766/79, podendo ser reavaliadas em prazo inferior, de acordo com o interesse público ou salvo mudanças
de legislação que impliquem alteração de uso e ocupação do solo;

1.4. Os arquivos georreferenciados referentes às Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e às Diretrizes de Sistema Viário e
Mobilidade serão disponibilizados no Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do Distrito Federal (SITURB) em até
30 (trinta) dias após a publicação destas Diretrizes no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF);
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1.5. As tabelas e mapas dos Anexos são partes integrantes destas Diretrizes Urbanís�cas: Anexo I. Mapa de Zoneamento
das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo da DIUR 03/2018; Anexo II. Tabela de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo
para novos parcelamentos da DIUR 03/2018; Anexo III. Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo
e de Diretrizes de Sistema Viário da DIUR 03/2018 – trecho Samambaia Oeste; Anexo IV. Mapa de Zoneamento das
Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e de Diretrizes de Sistema Viário da DIUR 03/2018 – trecho Samambaia Leste;
Anexo V. Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e de Diretrizes de Sistema Viário da DIUR
03/2018 – trecho Águas Claras e Arniqueiras; Anexo VI. Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo
e de Diretrizes de Sistema Viário da DIUR 03/2018 – trecho Guará e Park Sul; Anexo VII. Mapa de Porções Territoriais de
Densidade da DIUR 03/2018 – trecho Oeste; Anexo VIII. Mapa de Porções Territoriais de Densidade da DIUR 03/2018 –
trecho Leste; Anexo IX. Tabela de População Es�mada para as Porções Territoriais de Densidade da DIUR 03/2018;
Anexo X. Tabela de Percentual de EPC por Porção Territorial de Densidade da DIUR 03/2018; Anexo XI. Tabela de
Percentual de ELUP por Porção Territorial de Densidade da DIUR 03/2018; Anexo XII. Mapa dos Locais Sugeridos para a
Implantação de ELUPs da DIUR 03/2018; Anexo XIII. Representação de recuo das edificações e de cercamento dos lotes
da DIUR 03/2018; Anexo XIV. Mapa de Áreas de Oferta Habitacionais da DIUR 03/2018; Anexo XV. Tabela de área de
lotes urbanizados a serem transferidos à CODHAB-DF da DIUR 03/2018.    

1.6. O projeto urbanís�co deve obrigatoriamente observar as disposições de uso e ocupação do solo definidas nestas
Diretrizes e seus Anexos. Podem ser definidos parâmetros complementares de uso e ocupação do solo, tais como: taxa
de ocupação, afastamentos, faixas livres, entre outros que se façam necessários para garan�r a qualidade do espaço
público e a urbanidade do parcelamento;

1.7. A poligonal da área de aplicação destas Diretrizes Urbanís�cas está representada no Anexo I. A delimitação
territorial no projeto de urbanismo pode ser alterada na proporção de até 5% da poligonal, mediante aprovação do
órgão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Distrito Federal, desde que não haja conflito com o
zoneamento do PDOT ou restrições ambientais;

1.8. A delimitação territorial das zonas, definidas no Anexo I, pode ser alterada no projeto urbanís�co na proporção de
até 10%, mediante anuência do órgão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Distrito Federal, desde que
não haja conflito com o zoneamento do PDOT ou restrições ambientais

1.9. Estas Diretrizes Urbanís�cas constam no Processo SEI 00390-00005097/2017-39 e estão embasadas no Estudo
Técnico 03/2018 SEGETH/SUGEST/COINST/DIRUR (Documento SEI 8205843). Tanto as Diretrizes quanto o Estudo
Técnico serão disponibilizados na íntegra na página desta Secretaria e no Sistema de Documentação Cartográfica
(SISDUC);

1.10. A emissão destas Diretrizes Urbanís�cas anula o efeito de outras Diretrizes emi�das em áreas de intersecção com a
poligonal destas Diretrizes;

 

2. Definições

2.1. Acesso: local de entrada ou saída do lote ou edificação;

2.2. Afastamento: distância mínima entre a edificação e as divisas laterais, frontais e de fundos dos lotes;

2.3. Altura máxima: medida ver�cal máxima permi�da para uma edificação, contada a par�r do ponto definido como
cota de soleira;

2.4. Área de Preservação Permanente (APP): área protegida, coberta ou não por vegetação na�va, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

2.5. Coeficiente de aproveitamento: índice de construção que mul�plicado pela área do lote ou projeção define o seu
potencial constru�vo;

2.6. Coeficiente de aproveitamento básico: potencial constru�vo do lote ou projeção autorizado de forma não onerosa;

2.7. Coeficiente de aproveitamento máximo: potencial constru�vo máximo dos lotes ou projeções, em que a u�lização
da diferença entre os coeficientes básico e máximo é autorizada de forma onerosa;

2.8. Condomínio urbanís�co: forma de ocupação do solo composta por unidades autônomas de uso priva�vo e áreas
comuns condominiais, nos termos do que preceitua o art. 45 da Lei Complementar n.º 803, de 25 de abril de 2009;

2.9. Cota de soleira: cota ou nível al�métrico do lote ou projeção, medida no perfil natural do terreno, a par�r da qual se
mede a altura máxima da edificação e abaixo da qual se considera subsolo;

2.10. Diretrizes Urbanís�cas Gerais (DIUR): documento técnico elaborado pelo Poder Público para determinada área a
ser parcelada para fins urbanos, que contém as diretrizes: para uso e ocupação do solo, do sistema viário, dos espaços
livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, que deverão constar no respec�vo projeto
urbanís�co;
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2.11. Diretrizes Urbanís�cas Específicas (DIUPE): documento técnico elaborado pelo Poder Público para determinada
gleba a ser parcelada para fins urbanos, que contém diretrizes urbanís�cas complementares à DIUR da área na qual a
gleba se insere, e que deverão ser contempladas no projeto urbanís�co;

2.12. Espaço Livre de Uso Público (ELUP): áreas des�nadas a praças, jardins, parques, áreas de recreação e outras áreas
verdes;

2.13. Equipamento Público: equipamento público urbano (EPU) e equipamento público comunitário (EPC) que são
des�nados ao atendimento e execução das polí�cas públicas de saneamento ambiental, infraestrutura, transporte,
segurança, saúde, educação, cultura, esporte e lazer e demais serviços públicos;

2.14. Fachada a�va: fachada da edificação com permeabilidade �sica e visual, voltada para o logradouro público com
acesso direto, no nível da circulação do pedestre, a fim de possibilitar melhor relação entre o espaço público e o privado;

2.15. Fachada cega: muros ou fachadas de edificações sem janelas, entradas ou permeabilidade visual;

2.16. Galeria: espaço situado dentro dos limites do lote ou projeção, des�nado à livre circulação de pedestres, nas
divisas voltadas para o logradouro público no pavimento com acesso direto, no nível da circulação do pedestre, sob o
pavimento superior;

2.17. Licenciamento de a�vidades econômicas:  processo de avaliação para permissão da instalação e funcionamento de
a�vidades;

2.18. Logradouro: espaço livre des�nado à circulação pública de veículos e de pedestres. São ruas, becos, avenidas,
praças, etc.;

2.19. Mobilidade a�va: conjunto de meios de locomoção não-motorizados;

2.20. Parâmetros urbanís�cos: conjunto de regras e variáveis que definem o uso e a forma de ocupação de um lote ou
projeção;

2.21. PDOT: Plano Diretor de Ordenamento Territorial, aprovado pela Lei Complementar n.º 803, de 25 de abril de 2009,
atualizada pela Lei Complementar n.º 854, de 15 de outubro de 2012;

2.22. Poligonal: área de aplicação das Diretrizes Urbanís�cas, apresentada no Anexo I;

2.23. Porção territorial: áreas de mesma faixa de densidade, apresentadas nos Anexos VII e VIII, conforme disposições
do PDOT;

2.24. Projeção: unidade imobiliária peculiar do Distrito Federal, quando assim registrada em Cartório de Registro de
Imóveis, com taxa de ocupação obrigatória de 100% de sua área com, no mínimo, três de suas divisas voltadas para área
pública;

2.25. Residencial unifamiliar: categoria de uso residencial, cons�tuída de uma única unidade habitacional;

2.26. Residencial mul�familiar: categoria de uso residencial, cons�tuída de mais de uma unidade habitacional, nas
�pologias de casas e de apartamentos;

2.27. Taxa de ocupação: percentual da área do lote ou projeção ocupada pela projeção horizontal da edificação ao nível
do solo;

2.28. Taxa de permeabilidade: percentual da área do lote des�nada à absorção das águas pluviais diretamente pelo solo,
com o obje�vo de propiciar a infiltração de águas pluviais, contribuir para o conforto higrotérmico, contribuir com a
evapotranspiração e com a redução de ilhas de calor, favorecer a qualidade do ar, propiciar o retardo de escoamento
superficial de águas pluviais e reduzir alagamentos, e contribuir para a paisagem e a qualidade do espaço urbano (Lei
Complementar n.º 929, de 28 de julho de 2017);

2.29. Testada: limite entre o lote ou a projeção e a área pública;

2.30. Testada frontal ou frente do lote ou projeção: divisa definida como tal no projeto de urbanismo;

2.31. Uso não residencial: uso comercial, prestação de serviços, ins�tucional e industrial;

2.32. Via de A�vidades: sistema viário estruturante que proporciona alta acessibilidade ao bairro em áreas com
concentração de a�vidades de lazer, comércio, cultura, serviços, e ao uso misto, que privilegia o transporte cole�vo, o
tráfego de pedestres e de ciclistas, e se configura como uma área de confluência das pessoas que pode estar associada,
em seu percurso, à Via de Circulação;

2.33. Via de Circulação: sistema viário estruturante que visa à circulação intraurbana de setores ou bairros, para conferir,
inclusive, conec�vidade às centralidades, e que pode se cons�tuir como con�nuidade de uma via de a�vidades, com
desenho dis�nto, adaptado às caracterís�cas do uso do solo lindeiro;

2.34. Via Parque: sistema viário de contorno de espaços livres públicos, parques urbanos e áreas protegidas, que se
cons�tui acesso e elemento de delimitação desses espaços e de sua integração ao contexto urbano;
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2.35. Zona: trecho do território ao qual se aplicam parâmetros urbanís�cos de uso e ocupação do solo definidos por
estas Diretrizes e seus Anexos.

 

3. Princípios de Urbanização

3.1. O parcelamento do Eixo de Dinamização da Via Transbrasília, assim como a implantação da infraestrutura
correspondente, deve promover a integração com os núcleos urbanos adjacentes através da con�nuidade do tecido
urbano, com percursos conectados para todos os meios de transporte, priorizando a mobilidade a�va;

3.2. Os parâmetros urbanís�cos destas Diretrizes Urbanís�cas estão de acordo com a Estratégia de Dinamização prevista
pelo PDOT para essa porção do território;

3.3. O uso e a ocupação do solo devem ser compa�veis com a proteção do meio ambiente e, em especial, do solo e dos
recursos hídricos. Devem ser observadas as recomendações e as restrições provenientes do licenciamento ambiental,
bem como de Áreas de Proteção Ambiental (APA) e de Preservação Permanente (APP);

3.4. Em todas as Zonas, recomenda-se que o sistema de drenagem pluvial seja implantado, preferencialmente no
período da seca, o mais rápido possível após a remoção da cobertura vegetal e do solo superficial.

 

4. Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo

4.1. O Anexo I apresenta o zoneamento destas Diretrizes: Zona A, Zona B, Zona C, Zona D, Zona E, Zona F, Zona G e
Zona H;

4.2. O Anexo II apresenta os Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo para novos parcelamentos urbanos de acordo com
o zoneamento destas Diretrizes, apresentando coeficiente de aproveitamento básico, coeficiente de aproveitamento
máximo, altura máxima e taxa de permeabilidade;

4.3. Nas áreas onde o PDOT define parâmetros urbanís�cos, ou nas áreas com parcelamento registrado, os parâmetros
definidos no Anexo II destas Diretrizes devem ser ins�tuídos por lei específica de inicia�va do Poder Execu�vo, conforme
previsto pelo PDOT;

4.4. Em caso de implantação de Equipamentos Públicos Comunitários (EPC) e usos ins�tucionais de abrangência
regional, as Diretrizes Urbanís�cas Específicas (DIUPE), mediante jus�fica�va técnica, poderão estabelecer parâmetros
urbanís�cos dis�ntos daqueles definidos nesta DIUR;

4.5. Em todas as Zonas, deve ser permi�do o uso industrial de pequeno porte, como panificadoras, pequenas gráficas e
a�vidades de artesanato, desde que as a�vidades sejam consideradas de baixa incomodidade e de baixo potencial
poluidor;

4.6. A Zona A possui como princípio norteador de ocupação a oferta de moradia e de emprego, por se tratar de uma
centralidade linear que agrupa a�vidades de caráter regional.

4.6.1. Na Zona A, devem ser permi�dos os usos residencial mul�familiar, comercial, prestação de serviços, ins�tucional e
misto;

4.6.2 Na Zona A, o projeto urbanís�co deve prever, predominantemente, a criação de lotes com áreas entre 1.000,00m²
e 5.000,00m², de modo a evitar grandes condomínios residenciais;

4.6.3. Na Zona A, recomenda-se a reconfiguração de lotes ins�tucionais registrados com área superior a 15.000,00m², a
fim de manter a con�nuidade do eixo de a�vidades e de edificações da Via Transbrasília;

4.6.4. Na Zona A, no mínimo, 50% dos lotes devem ser des�nados ao uso misto e 10% ao uso comercial e prestação de
serviços;

4.6.5. Na Zona A, o recuo das edificações pode ser permi�do desde que não ultrapasse 50% da testada do lote, sendo
facultado o recuo a par�r da altura de 12,00 metros da edificação, conforme Anexo XIII. No caso de lotes com mais de
duas testadas, a limitação do recuo deve ocorrer na testada voltada para o logradouro público de maior concentração de
a�vidades;

4.6.6.  Na Zona A, é proibido o cercamento entre a fachada da edificação e o logradouro público, conforme Anexo XIII;

4.6.7. Na Zona A, é permi�do o cercamento das divisas dos lotes desde que respeitada a altura máxima de 2,50 metros,
conforme Anexo XIII;

4.6.8. Na Zona A, o cercamento das divisas dos lotes deve manter, no mínimo, 70% de permeabilidade visual, conforme
Anexo XIII;

4.6.9. Na Zona A, é facultada a existência de galerias de acesso ao público no nível da circulação do pedestre;

4.7. A Zona B caracteriza-se pela oferta habitacional, cons�tuindo uma zona complementar à Zona A.
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4.7.1. Na Zona B, devem ser permi�dos, predominantemente, os usos residencial mul�familiar e misto, sendo também
permi�dos os usos residencial unifamiliar, comercial, prestação de serviços e ins�tucional;

4.7.2. Na Zona B, o recuo das edificações pode ser permi�do desde que não ultrapasse 50% da testada do lote, sendo
facultado o recuo a par�r da altura de 12,00 metros da edificação, conforme Anexo XIII. No caso de lotes com mais de
duas testadas, a limitação do recuo deve ocorrer na testada voltada para o logradouro público de maior concentração de
a�vidades;

4.7.3.  Na Zona B, é proibido o cercamento entre a fachada da edificação e o logradouro público, conforme Anexo XIII;

4.7.4. Na Zona B, é permi�do o cercamento das divisas dos lotes desde que respeitada a altura máxima de 2,50 metros,
conforme Anexo XIII;

4.7.5. Na Zona B, o cercamento das divisas dos lotes deve manter, no mínimo, 70% de permeabilidade visual, conforme
Anexo XIII;

4.7.6. Na Zona B, é facultada a existência de galerias de acesso ao público no nível da circulação do pedestre;

4.8. A Zona C deve ser des�nada a a�vidades econômicas, prioritariamente, ao comércio atacadista, a serviços de
logís�ca e a indústrias com baixo potencial poluidor;

4.8.1. Na Zona C devem ser permi�dos os usos comercial, prestação de serviços, ins�tucional e industrial;

4.8.2. Na Zona C, não deve ser permi�do o uso residencial;

4.8.3. Na Zona C, o sistema de drenagem pluvial deve ser implantado, logo após a remoção da cobertura vegetal e do
solo superficial, preferencialmente, no período da seca;

4.8.4. Na Zona C, é permi�do o cercamento das divisas dos lotes desde que respeitada a altura máxima de 3,00 metros;

4.8.5. Na Zona C, o cercamento das divisas dos lotes deve manter, no mínimo, 50% de permeabilidade visual;

4.9. A Zona D exerce a função de amortecimento das unidades de conservação e das APPs dos córregos, sendo de
grande importância para a implantação da Estratégia de Integração Ambiental do Território do PDOT quanto aos
Conectores Ambientais;

4.9.1. Na Zona D, o uso e a ocupação do solo devem ser compa�veis com a proteção do meio ambiente e, em especial,
do solo e dos recursos hídricos, observadas as recomendações e restrições provenientes do licenciamento ambiental;

4.9.2. Na Zona D, não devem ser permi�dos os usos residencial, comercial, prestação de serviços ou industrial;

4.9.3. Na Zona D, o projeto urbanís�co deve priorizar a manutenção e a criação de ELUPs, visando a preservação da
vegetação na�va existente e a recomposição da vegetação natural;

4.9.4. Na Zona D, caso a área não esteja dentro de unidades de conservação mais restri�vas ou com restrição ambiental,
pode haver a implantação de a�vidades com propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana,
proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagís�ca, proteção de bens e manifestações culturais, entre
outras;

4.10. A Zona E possui como princípio norteador a criação de uma centralidade para o Guará;

4.10.1. A Zona E compõe o entorno do Conjunto Urbanís�co de Brasília e sujeita-se a legislação específica, devendo ser
consultado órgão de preservação do patrimônio;

4.10.2. A Zona E se encontra próxima ao parque Ecológico Ezechias Heringer, devendo o uso e a ocupação do solo desta
zona ser compa�veis com a proteção do meio ambiente e restrições legais e ambientais, em especial, do solo e dos
recursos hídricos, observadas as recomendações e restrições provenientes do licenciamento ambiental;

4.10.3. Na Zona E devem ser permi�dos os usos residencial mul�familiar, comercial, prestação de serviços, ins�tucional
e misto;

4.10.4. Na Zona E, no mínimo, 30% dos lotes devem ser des�nados ao uso misto;

4.10.5. Na Zona E, o recuo das edificações pode ser permi�do desde que não ultrapasse 50% da testada do lote, sendo
facultado o recuo a par�r da altura de 12,00 metros da edificação, conforme Anexo XIII. No caso de lotes com mais de
duas testadas, a limitação do recuo deve ocorrer na testada voltada para o logradouro público de maior concentração de
a�vidades;

4.10.6.  Na Zona E, é proibido o cercamento entre a fachada da edificação e o logradouro público, conforme Anexo XIII;

4.10.7. Na Zona E, é permi�do o cercamento das divisas dos lotes desde que respeitada a altura máxima de 2,50 metros,
conforme Anexo XIII;

4.10.8. Na Zona E, o cercamento das divisas dos lotes deve manter, no mínimo, 70% de permeabilidade visual, conforme
Anexo XIII;

4.10.9. Na Zona E, é facultada a existência de galerias de acesso ao público no nível da circulação do pedestre;
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4.11. A Zona F caracteriza-se como uma área de urbanização menos intensa, uma zona de amortecimento da
urbanização em relação às áreas de preservação ambiental;

4.11.1. Na Zona F, devem ser permi�dos os usos residencial mul�familiar, comercial, prestação de serviços, ins�tucional
e misto;

4.11.2. Na Zona F, no mínimo, 30% da área deve ser des�nada a ELUP;

4.11.3. Na Zona F, é permi�do o cercamento das divisas dos lotes desde que respeitada a altura máxima de 2,50 metros,
conforme Anexo XIII;

4.11.4. Na Zona F, o cercamento das divisas dos lotes deve manter, no mínimo, 70% de permeabilidade visual, conforme
Anexo XIII;

4.11.5. Na Zona F, o sistema de drenagem pluvial deve ser implantado, logo após a remoção da cobertura vegetal e do
solo superficial, preferencialmente, no período da seca;

4.12. A Zona G tem como diretriz de ocupação o equilíbrio entre a preservação ambiental, a dinamização de a�vidades
econômicas e a oferta de moradia;

4.12.1. A Zona G compõe o entorno do Conjunto Urbanís�co de Brasília e sujeita-se a legislação específica, devendo ser
consultado órgão de preservação do patrimônio;

4.12.2. A Zona G se encontra próxima ao parque Ecológico Ezechias Heringer, desta forma o uso e a ocupação do solo
desta zona deverão ser compa�veis com a proteção do meio ambiente e restrições legais e ambientais, em especial, do
solo e dos recursos hídricos, observadas as recomendações e restrições provenientes do licenciamento ambiental;

4.12.3. Na Zona G, devem ser permi�dos os usos residencial mul�familiar, comercial, de prestação de serviços,
ins�tucional e misto;

4.12.4. Na Zona G, o projeto urbanís�co deve prever, predominantemente, a criação de lotes com áreas entre
1.000,00m² e 5.000,00m², de modo a evitar grandes condomínios residenciais;

4.12.5. Na Zona G, no mínimo, 30% dos lotes devem ser des�nados ao uso misto;

4.12.6. Na Zona G, o recuo das edificações pode ser permi�do desde que não ultrapasse 50% da testada do lote. Sendo
facultado o recuo a par�r da altura de 12,00 metros da edificação, conforme Anexo XIII. No caso de lotes com mais de
duas testadas, a limitação do recuo deve ocorrer na testada voltada para o logradouro público de maior concentração de
a�vidades;

4.12.7.  Na Zona G, é proibido o cercamento entre a fachada da edificação e o logradouro público, conforme Anexo XIII;

4.12.8. Na Zona G, é permi�do o cercamento das divisas dos lotes desde que respeitada a altura máxima de 2,50 metros,
conforme Anexo XIII;

4.12.9. Na Zona G, o cercamento das divisas dos lotes deve manter, no mínimo, 70% de permeabilidade visual, conforme
Anexo XIII;

4.12.10. Na Zona G, é facultada a existência de galerias de acesso ao público no nível da circulação do pedestre;

4.13. A Zona H tem como diretriz de ocupação a preservação do Conjunto Urbanís�co de Brasília, patrimônio cultural da
humanidade tombado pela UNESCO e tombado no nível distrital e federal. Busca-se o não comprome�mento do caráter
�pico da escala bucólica de Brasília, onde os espaços verdes prevalecem sobre os espaços edificados;

4.13.1. Na Zona H, devem ser permi�dos os usos comercial, prestação de serviços e ins�tucional;

4.13.2. Na Zona H, devem ser evitadas grandes áreas cercadas e deve ser incen�vada a mobilidade a�va e a qualificação
do espaço público;

4.13.3. A Zona H compõe o Conjunto Urbanís�co de Brasília e sujeita-se a legislação específica, devendo ser consultado
órgão de preservação do patrimônio;

4.14. Lotes des�nados ao uso ins�tucional podem ter disposições de cercamento e recuo específicas, mediante
jus�fica�va técnica aprovada pelo órgão gestor de planejamento urbano e territorial do Distrito Federal.

 

5. Diretrizes de Sistema Viário e Mobilidade

5.1. O sistema viário destas Diretrizes deve configurar uma rede de calçadas e uma rede cicloviária acessíveis, sendo um
meio de integração entre Samambaia Norte, Samambaia Sul, Tagua�nga, Águas Claras, Areal, Arniqueira, Park Way,
Guará, Park Sul, SMAS e Asa Sul, e promover os deslocamentos não motorizados e a con�nuidade de a�vidades e da
dinâmica urbana;

5.2. O sistema viário principal do parcelamento deve seguir o traçado definido nos Anexos III, IV, V e VI destas Diretrizes,
podendo ser ajustado mediante jus�fica�va técnica aprovada pelo órgão gestor do planejamento urbano e territorial do
Distrito Federal;
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5.3. O sistema viário deve seguir o disposto no Decreto n.º 38.047, de 09 de março de 2017
(h�p://www.segeth.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Decreto-38047-2017-Regula-art-20-LC803-normas-
vi%C3%A1rias.pdf), e na Nota Técnica n.º 02/2015-DAUrb/SUAT, disponível para download no site desta Secretaria
(www.segeth.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Nota-Tecnica-02-2015-Diretrizes-para-o-sistema-viário-de-
novos-parcelamentos.pdf);

5.4. O sistema viário deve considerar as orientações constantes no Guia de Urbanização, disponível para download no
site desta Secretaria (h�p://www.segeth.df.gov.br/guia-de-urbanizacao/);

5.5. O traçado do sistema viário e suas dimensões podem ser adequados a necessidades técnicas, tais como a
implantação de um sistema de transporte cole�vo e/ou a exigência de processo de licenciamento ambiental;

5.6. O sistema viário deve considerar a compa�bilização com projetos viários existentes na região;

5.7. A Via Transbrasília é categorizada como uma Via de A�vidades com parâmetros específicos de projeto. Deve ser
obrigatória a existência de ciclovias nas duas direções de fluxo, assim como calçadas acessíveis e con�nuas de cada lado
com pelo menos 3,00 metros ao longo de toda extensão da via. Nos trechos com lotes lindeiros com a�vidade prevista
para o pavimento térreo, a largura mínima para as calçadas é de 5,00 metros. O projeto urbanís�co pode definir trechos
de circulação em binário, assim como trechos com canteiro central, desde que man�da a con�nuidade das calçadas e
das ciclovias;

5.8. Por se tratar de uma via urbana, o projeto deve privilegiar a implantação de interseções em nível durante todo o
trecho da Via Transbrasília;

5.9. A Via Transbrasília não deve cons�tuir barreira à circulação nas conexões Norte-Sul elencadas nos Anexos III, IV, V e
VI destas Diretrizes. Quando necessário, estas interseções devem ser resolvidas com obras de arte especial que
contenham calçadas e ciclovias acessíveis. Em nenhuma hipótese, estas interseções devem configurar uma barreira
intransponível à mobilidade não motorizada;

5.10. As Vias Parque devem apresentar medidas moderadoras de tráfego (traffic-calming), contribuindo para a
apropriação do espaço público pela população;

5.11. As Vias de Pedestres devem ser conectadas a calçadas existentes, oferecendo um percurso pavimentado de pelo
menos 3 metros de largura com tratamento paisagís�co adequado e sombreamento;

5.12. As Vias para Requalificação devem ser readequadas de maneira a receber o mesmo tratamento urbanís�co que as
novas vias do parcelamento, com a implantação de calçadas, mobiliário urbano, arborização e sinalização, e melhoria
dos estacionamentos. Deve ser verificada a viabilidade de implantação de ciclovias/ciclofaixas acessíveis nessas vias,
sendo recomendada sua implantação sempre que possível;

5.13. Além das vias indicadas nestas Diretrizes, o projeto urbanís�co deve prever sistema viário complementar que
promova permeabilidade e integração ao tecido urbano, garan�ndo acesso, circulação e mobilidade. Recomenda-se o
estudo sintá�co (Sintaxe Espacial) da configuração urbana atual e da configuração urbana proposta pelo projeto
urbanís�co; 

5.14. O sistema viário deve considerar a compa�bilização com projetos viários existentes na região, com especial
atenção à conexão da Via Transbrasília com o sistema viário da Conjunto Urbanís�co de Brasília;

5.15. As novas vias devem configurar uma malha viária com intersecções, no máximo, a cada 250,00 metros, excetuando
novas vias nas Zonas C, D e H, conforme zoneamento dos Anexos I, III, IV, V e VI. Em caso de inviabilidade técnica, a
jus�fica�va para quarteirões maiores deve ser aprovada pelo órgão gestor de planejamento urbano e territorial do
Distrito Federal;

5.16. A rede cicloviária deve ser integrada à malha viária existente, aos polos geradores de viagem adjacentes e aos
espaços livres de uso público;

5.17. O sistema viário deve cons�tuir uma rede de calçadas e uma rede cicloviária que priorize a segurança, o conforto, a
mobilidade e a acessibilidade do usuário;

5.18. A implantação de calçadas e ciclovias/ciclofaixas deve ser feita em conjunto com a implantação das faixas de
rolamento, não devendo ser relegada a posterioridade;

5.19. Os estacionamentos públicos devem seguir o disposto no Decreto n.º 38.047, de 09 de março de 2017
(h�p://www.segeth.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Decreto-38047-2017-Regula-art-20-LC803-normas-
vi%C3%A1rias.pdf), disponível para download no site desta Secretaria;

5.20. Os estacionamentos privados devem conter paraciclos ou bicicletários, os quais não devem obstruir o passeio,
permi�ndo a livre circulação de pedestres;

5.21. Os bolsões de estacionamento públicos e privados devem ficar localizados nos fundos dos lotes, salvo mediante
jus�fica�va técnica aprovada pelo órgão gestor de planejamento urbano e territorial do Distrito Federal.
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5.22. Os estacionamentos devem atender a critérios de acessibilidade e de manutenção da permeabilidade do solo,
salvo mediante jus�fica�va técnica aprovada pelo órgão gestor de planejamento urbano e territorial do Distrito Federal;

 

6. Diretrizes de Densidade Populacional

6.1. Os Anexos VII e VIII destas Diretrizes Urbanís�cas define as porções territoriais de densidade, de acordo com
disposições do PDOT;

6.2. O Anexo IX destas Diretrizes Urbanís�cas apresenta a população es�mada por porção territorial de densidade, de
acordo com disposições do PDOT;

6.3. Admite-se que os projetos urbanís�cos apresentem densidades variadas dentro de uma mesma porção territorial de
densidade desde que tenham, como média, o valor de referência es�pulado pelo PDOT e que sejam observadas as
condicionantes ambientais;

6.4. O cálculo de população do parcelamento para fins de atendimento dos parâmetros estabelecidos de densidade deve
u�lizar valores de área priva�va e de relação entre área priva�va e construída caracterís�cos de empreendimentos
aprovados nas proximidades de cada trecho do parcelamento. Deve-se levar em conta indicadores de renda e tamanho
médio de unidade para que o cálculo de população seja o mais próximo possível da realidade;

6.5. Nas áreas definidas pelo PDOT como de densidade alta, a população pode ser maior que a prevista nestas Diretrizes
Urbanís�cas desde que atestada a capacidade de suporte do território no que concerne ao abastecimento de água,
esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais, como também outros aspectos urbanís�cos e ambientais que
vierem a ser iden�ficados na etapa de licenciamento ambiental e urbanís�co dos parcelamentos.

 

7. Diretrizes de Áreas Públicas

7.1. Pelo menos 15% da área dos novos parcelamentos deve ser des�nada a EPC, EPU e ELUP, de uso e domínio público,
conforme disposições do PDOT;

7.2. No cálculo do percentual mínimo de áreas públicas deve ser considerada a área passível de parcelamento dentro da
poligonal, que consiste na área total excluídas as APPs, as Unidades de Conservação e as faixas de domínio de rodovias e
redes de infraestrutura;

7.3. O percentual de EPU, assim como a localização e a dimensão das faixas de servidão para a implantação das redes,
podem ser alterados após consulta às concessionárias;

7.4. Os lotes des�nado a EPCs e a ELUPs devem estar localizados em vias acessíveis e próximos a rotas do transporte
cole�vo, além de serem integrados ao tecido urbano por meio de calçadas e ciclofaixas/ciclovias, favorecendo a
mobilidade a�va e garan�ndo o franco acesso da população;

7.5. Nos lotes des�nados a EPCs e a ELUPs devem ser implantados bicicletários ou paraciclos próximos ao acesso
principal e em locais acessíveis, sem obstruir o passeio e a livre circulação de pedestres e ciclistas;

7.6. O percentual de EPC deve ser proporcional às densidades estabelecidas pelo PDOT, levando em consideração a
efe�va ocupação de lotes des�nados a esses equipamentos no entorno da poligonal;

7.6.1. Os percentuais de EPC para cada porção territorial de densidade devem seguir o Anexo X;

7.6.2. O item 6.1. Equipamentos Públicos Comunitários (EPC) do Estudo Técnico 03/2018 apresenta os estudos
elaborados para a indicação da distribuição de EPCs ao longo da poligonal;

7.6.3. Recomenda-se que os lotes des�nados à EPC tenham dimensões variadas, com áreas de aproximadamente
700,00m², 1.200,00m² e 2.000,00m², com testada mínima de 30,00 metros, 2.500,00m² com testada mínima de 40,00
metros, 2.800,00m² com testada mínima de 50,00 metros, 3.000,00m² com testada mínima de 50,00 metros,
3.500,00m² com testada mínima de 50,00 metros, 7.000,00m² com testada mínima de 70,00 metros e 10.000,00m² com
testada mínima de 90,00 metros;

7.6.4. Recomenda-se que o projeto arquitetônico das edificações des�nadas a EPC deve ser objeto de concurso público
de arquitetura específico, salvo mediante jus�fica�va aprovada pelo órgão gestor do planejamento urbano e territorial
do Distrito Federal. O projeto vencedor deve prezar pela economicidade, pela cria�vidade e pela promoção da qualidade
do espaço público adjacente.

7.7. A distribuição de ELUP ao longo da poligonal visa minimizar a perda de recarga de aquífero devido ao processo de
urbanização;

7.7.1. Pelo menos 10% da área dos novos parcelamentos deve ser des�nada a ELUP, de uso e domínio público;

7.7.2. Os percentuais de ELUP para cada porção territorial de densidade devem seguir o Anexo XI;
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7.7.3. Recomenda-se que a distribuição de ELUPs, dentro da poligonal, siga o previsto no Anexo XII. No caso de
atendimento da recomendação, os percentuais definidos no Anexo XI devem ser aplicados ao restante da área des�nada
a ELUP (10% da poligonal menos as áreas recomendadas no Anexo XII). No caso de não atendimento, os percentuais
definidos no Anexo XI devem ser aplicados aos 10% da área da poligonal des�nada a ELUP;

7.7.4. O item 6.2. Espaços Livres de Uso Público (ELUP) do Estudo Técnico 03/2018 apresenta os estudos elaborados para
a indicação da distribuição e localização de ELUPs ao longo da poligonal;

7.7.5. São computáveis como ELUP apenas as nesgas de terra nas quais se possa inscrever um círculo com raio mínimo
de 10,0 metros;

7.7.6. Os ELUPs devem incorporar áreas de vegetação na�va existente quando possível;

7.7.7. Os ELUPs devem manter, no mínimo, 70% da super�cie permeável;

7.7.8. Não é permi�do nenhum �po de cercamento dos ELUPs, devendo ser garan�do o acesso público;

7.7.9. Os ELUPs devem caracterizar espaços públicos qualificados de lazer e recreação da população, com infraestrutura
e mobiliário urbano que proporcionem a�vidades diversificadas, incen�vando a sua apropriação pela população;

7.7.10. No entorno dos ELUPs, a des�nação dos lotes deve buscar a diversidade e complementaridade de usos, dando
preferência ao uso misto, a fim de contribuir para a vitalidade e para a segurança com pessoas circulando e a�vidades
acontecendo ao longo do dia e da semana;

7.7.11. Os ELUPs devem ser conectados entre si por meio de calçadas e ciclovias/ciclofaixas, caracterizando um sistema
de espaços livres públicos conectado às redes de transporte cole�vo e aos Parques e Unidades de Conservação;

7.7.12. A localização, a distribuição e a dimensão dos ELUPs devem ter como parâmetros a escala humana, ou seja, deve
ser considerada a capacidade de deslocamento das pessoas através da mobilidade a�va, além da proximidade de pontos
de embarque e desembarque do transporte público.

 

8. Diretrizes de Habitação

8.1. O projeto urbanís�co da área de influência da Via Transbrasília deve incluir a transferência de lotes urbanizados à
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB-DF) para a implantação de habitação de
interesse social, com uso misto não obrigatório;

8.3. A área de lotes urbanizados a serem transferidos à CODHAB-DF segue metodologia apresentada no Item 7.
Estratégia Habitacional do Estudo Técnico 03/2018 SEGETH/SUGEST/COINST/DIRUR;

8.4. Os lotes doados à CODHAB-DF devem estar dentro das Áreas de Oferta Habitacional A6, A9 e A11 determinadas
pelo art. 135 do PDOT, conforme Anexos XIV e XV;

8.5. O projeto arquitetônico das edificações dos lotes doados à CODHAB-DF deve ser objeto de concurso público de
arquitetura específico, salvo mediante jus�fica�va aprovada pelo órgão gestor de planejamento urbano e territorial do
Distrito Federal. O comitê julgador deve contar com representantes do órgão gestor de planejamento urbano e territorial
do Distrito Federal, da CODHAB-DF e de outras en�dades que possam ser convidadas pela CODHAB-DF. O projeto
vencedor deve prezar pela economicidade, pela cria�vidade e pela promoção da qualidade do espaço público adjacente.

 

9. Diretrizes de Projeto

9.1. Os projetos de edificações des�nadas aos usos residencial, comercial ou misto no interior da poligonal da área de
influência da Via Transbrasília devem ter como princípio norteador a cons�tuição de fachadas visualmente a�vas e
fisicamente permeáveis;

9.2. A fachada a�va deve ter, no mínimo, 50% de permeabilidade visual até a altura de 3,00 metros;

9.3. É proibido o cercamento entre a fachada a�va e o logradouro público;

9.4. Saída de emergência e acesso a depósitos e a estacionamentos de veículos motorizados não são considerados
permeabilidade visual ou acesso direto ao logradouro público;

9.5. É vedada fachada cega voltada para o logradouro público e localizada no nível da circulação dos pedestres, de modo
a promover a integração visual, a qualidade esté�ca e a segurança da comunidade;

9.6. A configuração do parcelamento deve evitar a cons�tuição de becos e vazios inters�ciais que podem resultar em
espaços públicos sem vitalidade e inseguros;

9.7. É proibido o cercamento de projeções, galerias e fachadas a�vas;

9.8. O projeto urbanís�co deve considerar as orientações constantes no Estudo Técnico n.º 03/2017 –
COINST/SUGEST/SEGETH – Fachada A�va (h�p://www.segeth.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Estudo-Técnico-
Fachada-A�va.pdf), disponível para download no site desta Secretaria;
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9.9. No interior da poligonal da área de influência da Via Transbrasília deve haver a combinação de usos residencial e não
residencial em, no mínimo, 50% dos quarteirões;

9.10. Lotes de uso misto com mais de 1.000,00m² que sejam lindeiros a mais de uma via devem obrigatoriamente ter
acessos voltados para as duas vias, a fim de não configurar fachadas cegas.

 

10. Diretrizes de Infraestrutura Urbana

10.1. Os projetos urbanís�cos devem considerar os princípios do Plano Diretor de Drenagem Urbana do Distrito Federal
(PDDU/2009), as disposições da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
(ADASA) e outras regulamentações per�nentes;

10.3. No interior da poligonal de abrangência destas Diretrizes, tanto a distribuição de energia elétrica para as
edificações quanto a alimentação de postes de iluminação pública devem ser feitas por via subterrânea. A fiação aérea
das redes de média tensão pode ser permi�da mediante jus�fica�va técnica apresentada ao órgão gestor do
planejamento urbano e territorial do Distrito Federal. Essa exigência também se aplica às vias existentes a serem
qualificadas dentro das Zonas A, E, G, H e I, sendo providenciado o aterramento da fiação;

10.4. O projeto do parcelamento deve atentar para a viabilidade de abastecimento de água por sistema operado pela
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB);

10.5. A solução de esgotamento sanitário deve ser definida pela CAESB, que avaliará as condições específicas de
atendimento à população de projeto, considerando os limites dos corpos d’água receptores e a proteção da bacia
hidrográfica.

 

11. Disposições finais

11.1. Os projetos urbanís�cos devem estar em conformidade com as legislações vigentes aplicáveis à poligonal destas
Diretrizes Urbanís�cas;

11.2. Os projetos urbanís�cos devem ser subme�dos à avaliação e à aprovação do órgão gestor do planejamento urbano
e territorial do Distrito Federal, a fim de apreciação do atendimento a estas Diretrizes;

11.3. Os projetos urbanís�cos devem ser subme�dos à apreciação do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do
Distrito Federal (CONPLAN);

11.4. Os projetos de infraestrutura devem ser subme�dos à avaliação e à aprovação dos órgãos setoriais e do órgão
gestor do planejamento urbano e territorial do Distrito Federal, caso haja conflito com quaisquer das disposições destas
Diretrizes;

11.5. Os projetos urbanís�cos devem atender diretrizes de endereçamento definidas pela Unidade de Tecnologia,
Informação e Controle (SEGETH/COSIT/UNTEC) para a região como um todo, tendo em vista a unidade no tratamento
deste território;

11.6. Os casos omissos devem ser analisados pelo órgão gestor do planejamento urbano e territorial do Distrito Federal,
com base nas disposições do PDOT e de estudos constantes do Estudo Técnico 03/2018 que embasa estas Diretrizes.

 

Anexo I. Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo da DIUR 03/2018.
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Anexo II. Tabela de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo para novos parcelamentos da DIUR 03/2018.

ZONA PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO

 Uso Coeficiente de
Aproveitamento Básico

Coeficiente de
Aproveitamento Máximo

Altura
Máxima (m)

Taxa de
Permeabilidade*

 
 
A
 

Residencial Mul�familiar 1 4 57,5 10%
Ins�tucional 1 3 43,5 15%

Comercial/Misto
Prestação de Serviços 1 5 71,5 10%

 
 
B
 

Residencial Mul�familiar 1 3 43,5 10%
Ins�tucional 1 2 29,5 15%

Comercial/Misto/
Prestação de Serviços 1 4 57,5 10%

Residencial Unifamiliar 1 2 10,5 -

 
C

Comercial/Ins�tucional/
Prestação de Serviços 1 3 15,5 15%

Industrial 1 3 15,5 15%

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

 
 
E
 

Residencial Mul�familiar 1 3 43,5 10%
Ins�tucional 1 2 29,5 15%

Comercial/Misto/
Prestação de Serviços 1 4 57,5 10%

 
 
F

Residencial Mul�familiar 1 2 15,5 10%
Ins�tucional 1 2 15,5 15%

Comercial/Misto/
Prestação de Serviços 1 2 15,5 10%

 
 
G

Residencial Mul�familiar 1 4 57,5* 10%
Ins�tucional/Comunitário 1 2 29,5* 15%

Comercial/Misto/ 1 4 57,5* 10%
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Prestação de Serviços

 
H

Ins�tucional 0,4 1,6 12,0* 40%
Comercial/Prestação de

Serviços 0,4 1,6 12,0* 40%

* Altura sujeita à aprovação do órgão de preservação do patrimônio.

 

Anexo III. Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e de Diretrizes de Sistema Viário da DIUR
03/2018 – trecho Samambaia Oeste.

 

Anexo IV. Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e de Diretrizes de Sistema Viário da DIUR
03/2018 – trecho Samambaia Leste.
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Anexo V. Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e de Diretrizes de Sistema Viário da DIUR
03/2018 – trecho Águas Claras e Arniqueira.
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Anexo VI. Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e de Diretrizes de Sistema Viário da DIUR
03/2018 – trecho Guará e Park Sul.
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Anexo VII. Mapa de Porções Territoriais de Densidade da DIUR 03/2018 – trecho Oeste.
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Anexo VIII. Mapa de Porções Territoriais de Densidade da DIUR 03/2018 – trecho Leste.
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Anexo IX. Tabela de População es�mada para as Porções Territoriais de Densidade da DIUR 03/2018.

Porção
Territorial

Densidade
(PDOT)

Densidade Mínima
(hab/ha)

Densidade Máxima
(hab/ha)

Área
(ha)

População
Mínima

População
Máxima

01 Média 50 150 448,30 22.415 67.245
02 Alta 150 600 8,23 1.235 4.938
03 Alta 150 600 153,03 22.955 91.818
04 Média 50 150 20,53 1.027 3.080
05 Baixa 15 50 5,09 76 255
06 Baixa 15 50 2,65 40 133
07 Alta 150 600 260,70 39.105 156.420
08 Baixa 15 50 11,26 169 563
09 Baixa 15 50 208,22 3.123 10.411
10 Média 50 150 340,93 17.047 51.140

Zona Rural - - - 28,85 - -
TOTAL 1.487,79 107.190 386.001

 

Anexo X. Tabela de Percentual de EPC por Porção Territorial de Densidade da DIUR 03/2018.

PORÇÕES TERRITORIAIS DE DENSIDADE PERCENTUAL DE ÁREA DESTINADO A EPC ÁREA MÍNIMA DESTINADA A EPC (ha)
06, 08 e 09 2% 4,44

01, 02, 03, 04 e 05 2% 12,70
10 4% 13,64
07 5% 13,04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Área total des�nada a EPC 43,82

Percentual des�nado a EPC dentro da poligonal 2,95%

 

Anexo XI. Tabela de Percentual de ELUP por Porção Territorial de Densidade da DIUR 03/2018.
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PORÇÕES TERRITORIAIS DE DENSIDADE PERCENTUAL DE ÁREA DESTINADAS À ELUP
06, 08 e 09 10,0%

01, 02, 03, 04 e 05 60,0%
10 5,0%
7 25,0%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Área total des�nada a ELUP 148,78 hectares

Percentual des�nado a ELUP dentro da poligonal 10,0%

 

Anexo XII. Mapa dos Locais Sugeridos para a Implantação de ELUPs da DIUR 03/2018.

 

Anexo XIII. Representação de recuo das edificações e de cercamento de lotes da DIUR 03/2018.
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Anexo XIV. Mapa de Áreas de Oferta Habitacionais da DIUR 03/2018.

 

Anexo XV. Tabela de área de lotes urbanizados a serem transferidos à CODHAB-DF da DIUR 03/2018.

ÁREA DE OFERTA HABITACIONAL (PDOT) ÁREA TOTAL DE LOTES URBANIZADOS A SEREM TRANSFERIDOS À CODHAB-DF (M²)
A6 28.501,11
A9 95.472,52
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INTRODUÇÃO 

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

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana (Lei Federal nº 

10.257/2010, Estatuto da Cidade), a Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

(SEGETH), órgão responsável pelo planejamento urbano e territorial do DF, tem a competência 

de definir Diretrizes Urbanísticas para novos parcelamentos urbanos. As Diretrizes são 

fundamentadas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT), Lei 

Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, alterado pela Lei Complementar nº 854, de 15 

de outubro de 2012, e em outras informações levantadas acerca da área em questão.  

De acordo com o PDOT, o uso e a ocupação do solo devem ser motivados pelas 

Diretrizes da Urbanização, do Uso e da Ocupação do Solo enumeradas no art. 37:   

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

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

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

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

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

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

de suporte socioeconômica e ambiental do território;  

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

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

no Distrito Federal;  

V – promover a integração dos parcelamentos residenciais distribuídos de forma 

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

vizinhos;  

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

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

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

custos de urbanização, observadas as condicionantes ambientais do território;  

VII – propor e admitir novas formas de urbanização;  

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

adaptação das edificações para novos usos;  

IX – reduzir progressivamente o déficit social urbano representado pela carência de 

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

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

Complementar (PDOT, 2009). 

Nesse sentido, as Diretrizes devem ordenar o uso e a ocupação do solo, de forma a 

constituir um espaço urbano integrado, composto por parcelamentos articulados e que se 

completam na oferta de habitação, comércio, serviço e lazer, aumentando a qualidade de vida 

da população. Cabe ressaltar que, além do Estudo Técnico e das Diretrizes, o projeto urbanístico 

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

parcelamento do uso do solo.  
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Este Estudo Técnico tem por objetivo embasar e complementar as Diretrizes 

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

Dinamização da Via Transbrasília, com área total de aproximadamente 1.490 hectares (ha). 

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

administrativas de Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Guará e Brasília – incluindo, 

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

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

Arniqueira, de Taguatinga e de Samambaia (Mapa 1). 

Mapa 1. Localização da Área de Estudo. 

 

Verifica-se que a proposta de adensamento da faixa de domínio do metrô do DF já estava 

prevista no PDOT/1997, sendo consolidada a vocação da Via Transbrasília como elemento de 

articulação dos núcleos urbanos adjacentes no PDOT/2009.  

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

depois da implantação da Via Transbrasília (Figura 1). A Integração Global é entendida como 

a função inversa da distância de cada segmento viário para todos os outros do sistema urbano, 

ou seja, mede o quanto um segmento está próximo, em média, em relação a todos os outros e, 
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portanto, sua maior ou menor probabilidade de ser o destino de deslocamentos. Verificou-se 

uma profunda alteração no potencial de deslocamentos e, consequentemente, no potencial de 

desenvolvimento econômico e imobiliário na área de influência da Via Transbrasília. Esse 

resultado preliminar nos indica o quão imprescindível é que o planejamento da área em questão 

considere as implicações metropolitanas.  

Figura 1. Análise de integração global antes e depois da implantação da Via Transbrasília. 

 

 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir do software DepthMap. 
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PARTE I. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A PARTE I desse Estudo Técnico traz informações que contribuem para a elaboração 

das Diretrizes Urbanísticas do Eixo de Dinamização da Via Transbrasília, como legislação, 

normas e outros estudos pertinentes a área. A partir da poligonal traçada, devem ser 

consideradas as disposições do PDOT para a área e seu entorno, da mesma forma como deve 

ser observado o contexto ambiental em que está inserida.  

1. DISPOSIÇÕES DO PDOT 

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

na Macrozona Urbana do PDOT (Mapa 2) (Zona Urbana do PDOT/1992 e Zona Urbana de 

Dinamização do PDOT/1997). Caracteriza-se pela predominância de glebas não urbanizadas 

de propriedade da TERRACAP, outrora parte das Fazendas Bananal, Vicente Pires, Taguatinga 

e Guariroba. 

Mapa 2. Zoneamento | PDOT. 

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

predominantemente, em Zona Urbana Consolidada, com trechos em Zona Urbana do Conjunto 
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Tombado e em Zona Urbana de Expansão e Qualificação, com pequena interferência na Zona 

Rural de Uso Controlado (Mapa 3).  

Mapa 3. Zoneamento | PDOT. 

 

De acordo com o PDOT, as diretrizes de ocupação para a Zona Urbana Consolidada 

são: 

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

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

integração com áreas vizinhas, respeitadas as seguintes diretrizes: 

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

de empregos; 

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

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

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

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

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

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

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

Complementar nº 854, de 2012.) 

Para a Zona Urbana do Conjunto Tombado, o PDOT define as seguintes diretrizes 

de ocupação: 

Art. 67. São diretrizes para a Zona Urbana do Conjunto Tombado: 
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I – zelar pelo Conjunto Urbanístico de Brasília, bem tombado em âmbito federal e 

distrital; 

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

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

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

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

funções; 

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

ambientais, de saneamento e de preservação da área tombada; 

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

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

gregária e a bucólica;  

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

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

Quanto a Zona Urbana de Expansão e Qualificação, o PDOT define: 

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

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

diretrizes: 

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

existentes; 

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

ocupação e regularização do solo; 

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

das áreas degradadas; 

IV – constituir áreas para atender às demandas habitacionais; 

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

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

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

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

contribuição do lago Paranoá. 

Por fim, para a Zona Rural de Uso Controlado, o PDOT define: 

Art. 87. A Zona Rural de Uso Controlado é composta, predominantemente, por áreas 

de atividades agropastoris, de subsistência e comerciais, sujeitas às restrições e 

condicionantes impostos pela sua sensibilidade ambiental e pela proteção dos 

mananciais destinados à captação de água para abastecimento público. 

Art. 88. A Zona Rural de Uso Controlado deve compatibilizar as atividades nela 

desenvolvidas com a conservação dos recursos naturais, a recuperação ambiental, a 

proteção dos recursos hídricos e a valorização de seus atributos naturais, de acordo 

com as seguintes diretrizes:  

I – garantir o uso agrossilvopastoril e agroindustrial, desde que compatível com a 

conservação dos recursos naturais e com a manutenção da qualidade dos mananciais 

destinados ao abastecimento público; 

II – incentivar o turismo rural;   

III – incentivar sistemas de produção orgânica;  

IV – respeitar as diretrizes quanto às fragilidades e potencialidades territoriais 

estabelecidas pela legislação referente às Unidades de Conservação nela inseridas, 

especialmente quanto aos respectivos zoneamentos ambientais e planos de manejo;   

V – coibir o parcelamento irregular de glebas rurais;   

VI – adotar medidas de controle ambiental, de preservação dos recursos hídricos, de 

conservação do solo e de estradas e de controle de erosões;   

VII – exigir que os Planos de Utilização das glebas rurais localizadas em Unidades 

de Conservação contemplem medidas de controle ambiental compatíveis com as 

diretrizes específicas dessas unidades;  
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VIII – respeitar a capacidade de suporte dos corpos hídricos no lançamento de 

efluentes e na captação de águas, conforme disposto no Plano de Gerenciamento 

Integrado de Recursos Hídricos – PGIRH;  

IX – incentivar a implantação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural como 

forma de ampliar a preservação das diferentes fitofisionomias e da fauna associada;  

X – preservar e revitalizar a cultura popular tradicional, presente nas festas, folguedos 

e folclore regional;  

XI – controlar o emprego de fertilizantes e agrotóxicos;   

XII – incentivar a implantação de sistemas agroflorestais como alternativa de 

produção e recuperação de áreas degradadas;   

XIII – fortalecer a região como polo de experimentação e disseminação de tecnologias 

associadas a atividades rurais. 

A Zona Rural de Uso Controlado se subdivide em cinco porções, sendo que estão 

inseridas na poligonal das Diretrizes Urbanísticas do Eixo de Dinamização da Via Transbrasília 

as porções IV e V, que compreendem as áreas rurais inseridas nas bacias do Baixo Rio 

Descoberto, do Rio Alagado e do Ribeirão Santa Maria, e as áreas rurais inseridas no Lago 

Paranoá, respectivamente. Para essas porções, o PDOT define as seguintes diretrizes: 

Art. 92. Na Zona Rural de Uso Controlado IV, que compreende áreas de sensibilidade 

ambiental como bordas de chapada, encostas e mananciais destinados ao 

abastecimento público, será incentivado o uso rural e atividades relacionadas, bem 

como a promoção da proteção das bordas de chapada e encostas com florestamento e 

recomposição da vegetação nativa para controle de processos erosivos.  

Art. 93. A Zona Rural de Uso Controlado V é constituída por parcelas de solo rural 

na bacia do lago Paranoá, que desempenham importante papel na manutenção de suas 

condições ecológicas, onde deve ser estimulada a preservação e a conservação da 

vegetação nativa das áreas institucionais e particulares. 

O PDOT define Diretrizes Setoriais para o Território voltadas ao Desenvolvimento 

Econômico de determinadas localidades. De acordo com o PDOT, as Áreas Econômicas têm 

“o objetivo de oferta de empregos, de qualificação urbana, de articulação institucional e de 

formação de parcerias público-privadas” (Art. 34, PDOT, 2009). São áreas que englobam “os 

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

programas governamentais de desenvolvimento” (Art. 34, § 1º, PDOT, 2009). 

Quanto as diretrizes para o Desenvolvimento Econômicos dessas áreas, o PDOT define 

no Art. 33: 

I – delimitar as Áreas Econômicas para a promoção do desenvolvimento e 

implementação da política de desenvolvimento econômico do Distrito Federal; 

II – promover ações integradas mediante articulação técnica, política e financeira 

entre agentes públicos e privados; 

III – fomentar a implantação de centros de negócios e polos de atividades econômicas 

que fortaleçam a posição do Distrito Federal no cenário econômico regional e 

nacional; 

IV – promover a diversificação de atividades econômicas em áreas já instituídas, 

como forma de ampliar a geração de trabalho e renda; 
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V – ampliar a cooperação e as parcerias entre as esferas públicas, associações 

empresariais locais, associações nacionais e organismos multilaterais; 

VI – apoiar o desenvolvimento de práticas de atividades produtivas solidárias e 

associativas e o desenvolvimento da agricultura urbana; 

VII – incentivar a produção industrial não poluente, com ênfase nas atividades 

intensivas do conhecimento e de inovação tecnológica; 

VIII – promover a instalação de empreendimentos de grande porte nos eixos de 

articulação e de integração com os municípios limítrofes do Distrito Federal; 

IX – revitalizar e renovar as áreas comerciais e industriais em processo de decadência 

ou de degradação, prevendo-se, onde couber, a flexibilização de usos e atividades; 

X – qualificar as áreas que exercem o papel de centralidades urbanas como polos de 

geração de trabalho e renda; 

XI – adotar o uso misto, à exceção dos lotes destinados aos programas de estímulo ao 

emprego e renda do Governo do Distrito Federal, como forma de consolidação e 

potencialização do desenvolvimento econômico e melhoria da escala de 

aproveitamento da infraestrutura instalada e da relação entre oferta de empregos e 

moradia (PDOT, 2009). 

A poligonal da área de influência Via Transbrasília abrange ou está bastante próxima 

das Áreas Econômicas Consolidadas do Setor de Oficinas Sul (SOF Sul), do Setor de 

Garagens e concessionárias de Veículos (SGCV) e do Setor de Áreas isoladas (SAIS) (Mapa 

4). São todas áreas consolidadas, o que significa que “apresentam infraestrutura urbana 

implantada, devendo ser adotadas ações objetivando o melhor aproveitamento das condições 

locacionais, edilícias e de acessibilidade disponíveis” (Art. 34, § 2º, PDOT, 2009). 

Mapa 4. Áreas Econômicas | PDOT. 
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Nas Áreas Econômicas devem ser implementadas ações que busquem (Art. 35): 

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

complementação ou implantação da infraestrutura urbana, dos equipamentos públicos 

e do sistema de transporte público coletivo; 

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

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

de empregos e moradia;  

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

IV – instituir programas de qualificação de mão de obra e capacitação gerencial;  

V – incentivar a renovação de edificações e promover a integração urbanística das 

Áreas Econômicas aos núcleos urbanos e rurais;  

VI – incentivar a oferta de serviços;  

VII – promover incentivos e parcerias com os beneficiários de programas 

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

projetos e programas de desenvolvimento urbano e rural (PDOT, 2009). 

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

compõem as Estratégias de Ordenamento Territorial. Na área de influência da Via 

Transbrasília incidem as Estratégias de Dinamização dos Espaços Urbanos, de Estruturação 

Viária, de Regularização Fundiária, de Oferta de Áreas Habitacionais, de Implantação de Polos 

Multifuncionais e de Integração Ambiental do Território (Mapa 5). 

Mapa 5. Estratégias de Ordenamento Territorial | PDOT. 
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Sobre a Estratégia de Dinamização de Espaços Urbanos, o PDOT define: 

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

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

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

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

acessibilidade, observada a capacidade de suporte socioeconômica e ambiental do 

território. 

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

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

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

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

abrangendo áreas de intervenção situadas ao longo dos grandes corredores de 

circulação da produção e dos fluxos. 

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

ou pretendem-se estabelecer atividades econômicas e fluxos regionais e 

metropolitanos com importância estratégica para o Distrito Federal. 

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

condicionado aos objetivos estratégicos a serem alcançados e às suas peculiaridades 

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

valores ambientais e culturais do território.  

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

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

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

Disposições Gerais e Transitórias desta Lei Complementar. 

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

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

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

equilíbrio ambiental; 

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

individual; 

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

atividades de comércio e de habitação;  

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

público e privado; 

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

desenvolvimento urbano. 

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

Dinamização instituída, contendo no mínimo: 

I – delimitação do perímetro da área de abrangência; 

II – programa básico; 

III – estudo de viabilidade econômica e ambiental; 

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

V – projeto urbanístico. 

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

de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN. 

§ 2º Os projetos específicos de cada Área de Dinamização deverão ser submetidos a 

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

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

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

de iniciativa do Poder Executivo. 

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

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

seguintes áreas: 

[...] 

IV – Eixo Interbairros, compreendendo as áreas lindeiras à via Interbairros; [...]. 
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A poligonal da área de influência da Via Transbrasília abrange a Área de Dinamização 

D004-Eixo Interbairros (Mapa 6), que compreende Samambaia, Taguatinga, Águas Claras, 

Park Way, Guará I e II, SAI e SPO. O PDOT define como objetivo para essa área a criação de 

alternativa de acessibilidade entre a região Oeste com o Plano Piloto. Deve abrigar os usos 

residencial, comercial de bens e serviços, institucional ou coletivo (ensino superior) e industrial, 

sendo o comércio e a prestação de serviços as atividades âncoras. Como diretrizes, o PDOT 

estabelece para essa área a articulação entre as centralidades e o Plano Piloto e a influência na 

base econômica do DF, mediante implantação de polos de serviços no espaço lindeiro (Anexo 

II, Tabela 3C, PDOT).  

Mapa 6. Estratégias de Dinamização de Espaços Urbanos | PDOT. 

 

Para a Estratégia de Estruturação Viária (Mapa 7), o PDOT estabelece: 

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

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

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

instalada, mediante as seguintes ações: 

I – revisão do desenho viário; 

II – execução de novos trechos viários; 

III – execução de melhorias nas vias existentes; 

IV – modificações na hierarquia viária; 

V – articulação entre as áreas urbanas em ambos os lados da via; 
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VI – otimização da ocupação na faixa de até 100m das vias, nos anéis de atividades. 

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

ambientais, conforme indicado no Anexo II, Mapa 3, desta Lei Complementar, deverá 

ser adotada: 

[...] 

IX – na implementação da Via Interbairros. 

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

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

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

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

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

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

Complementar nº 854, de 2012.) 

Mapa 7. Estruturação Viária | PDOT. 

 

Quanto a Estratégia de Regularização Fundiária, estão próximos ou inseridos na 

poligonal os Setores Habitacionais Primavera (ARIS-Primavera e ARINE-Primavera), 

Arniqueiras (ARINE Arniqueiras) e Bernardo Sayão (ARINE-Bernardo Sayão) (Mapa 8). 
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Mapa 8. Estratégia de Regularização Fundiária | PDOT. 

 

Para essa Estratégia, o PDOT define: 

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

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

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

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

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

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

Complementar nº 854, de 2012.)  

Parágrafo único. A regularização fundiária compreende as medidas jurídicas, 

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

interesse específico.  

[...] 

Art. 122. São metas, princípios, critérios e ações para a regularização fundiária:  

I – promover a regularização fundiária por meio do agrupamento dos assentamentos 

informais, sempre que possível, em áreas com características urbanas e ambientais 

semelhantes, observada a capacidade de suporte socioeconômico e ambiental;  

II – elaborar projetos integrados de regularização fundiária para os Setores 

Habitacionais, as Áreas de Regularização e os Parcelamentos Urbanos Isolados;  

III – assegurar nível adequado de habitabilidade e melhoria das condições de 

sustentabilidade urbanística, social, ambiental e de salubridade ambiental da área 

ocupada;  

IV – realizar a regularização fundiária em etapas, de acordo com as peculiaridades 

dos empreendimentos, viabilizando soluções concomitantes, sequenciais ou 

alternadas para questões urbanísticas, ambientais, fundiárias e cartorárias;  

V – viabilizar diferentes formas de parceria entre o Poder Público e os interessados, 

favorecendo maior integração dos órgãos do Distrito Federal e tornando mais ágil e 

eficaz o processo de regularização fundiária;  
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VI – priorizar a regularização fundiária de assentamentos informais de baixa renda 

consolidados;  

VII – adotar medidas de compensação por eventuais danos ambientais e prejuízos à 

ordem urbanística, diante da irreversibilidade das ocupações e constatada a 

possibilidade de sua permanência; 

VIII – promover a divisão das terras desapropriadas que estejam em comum com 

terceiros, por meio de ações divisórias;  

IX – promover a intervenção do Poder Público no processo de regularização fundiária 

sempre que os responsáveis não atenderem às exigências e restrições estabelecidas;   

X – adotar medidas de fiscalização, prevenção, combate e repressão à implantação de 

novos parcelamentos irregulares do solo;  

XI – viabilizar a regularização fundiária dos assentamentos informais consolidados 

na forma de loteamento fechado ou projetos urbanísticos com diretrizes especiais para 

unidades autônomas, ora denominados condomínios urbanísticos, de acordo com 

legislação específica;  

XII – promover articulação do processo de regularização dos assentamentos informais 

com a política habitacional;  

XIII – aprimorar os instrumentos e medidas jurídicas, urbanísticas e ambientais 

voltadas à regularização de assentamentos informais, visando aumentar a agilidade do 

processo e facilitar as eventuais intervenções do Poder Público; XIV – ajuizar ações 

discriminatórias e demarcatórias, objetivando a regularização fundiária das terras do 

Distrito Federal 

Os parâmetros urbanísticos para as áreas de Regularização devem seguir o disposto no 

PDOT: 

Art. 131. Na fixação dos índices urbanísticos das Áreas de Regularização, é 

considerada a situação fática da ocupação, assim como suas especificidades 

urbanísticas, ambientais e sociais, devendo ser considerado o seguinte:  

I – os usos permitidos, tamanho máximo e mínimo dos lotes residenciais, assim como 

os coeficientes de aproveitamento básico e máximo dos lotes de cada Área de 

Regularização, fixados no Anexo VI desta Lei Complementar;  

II – o percentual mínimo de áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos 

e comunitários, bem como de espaços livres de uso público, incluídas as áreas verdes, 

e a densidade demográfica calculados para os Setores Habitacionais de Regularização 

e fixados no Anexo VI desta Lei Complementar;  

III – os parâmetros urbanísticos para as Áreas de Regularização não inseridas em 

Setor Habitacional, definidos no Anexo VI desta Lei Complementar; 

IV – o dimensionamento do sistema viário deverá considerar a configuração das vias 

e edificações existentes, de modo a minimizar as realocações, desde que garantida a 

acessibilidade aos serviços públicos indispensáveis à qualidade de vida da população;  

Parágrafo único. Em situações especiais, considerando-se a realidade consolidada até 

a data de publicação desta Lei Complementar, os índices urbanísticos para as áreas de 

regularização definidos nesta Lei Complementar poderão ser ajustados, mediante 

estudos ambientais e urbanísticos específicos, existentes ou a serem definidos pelos 

órgãos afins, desde que aprovados pelos órgãos legalmente competentes. 

Sobre a Estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais, o PDOT estabelece: 

Art. 134. A estratégia de oferta de áreas habitacionais tem o objetivo de atender à 

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

a diferentes faixas de renda, buscando:  

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

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

comércios e equipamentos comunitários;  

III – a proximidade com os principais corredores de transporte;  

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

de água, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais.  
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Parágrafo único. A oferta de áreas habitacionais deverá ser promovida mediante a 

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

infraestrutura subutilizada, com vazios residuais ou com áreas obsoletas. 

O item 7. Estratégia Habitacional desse Estudo Técnico apresenta mais considerações 

acerca da Estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais.   

Quanto a Estratégia de Implantação de Polos Multifuncionais, o PDOT define: 

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

fomentar o desenvolvimento de subcentralidades no território vinculadas à 

acessibilidade decorrente da Rede Estrutural de Transporte Coletivo.   

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

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

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

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

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

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

da Rede Estrutural de Transporte Coletivo.  

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

instituído, contendo no mínimo:  

I – delimitação do perímetro do Polo;  

II – finalidade da intervenção;  

III – programa básico;  

IV – estudo de viabilidade econômica e ambiental;  

V – projeto urbanístico.  

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

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

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

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

implantação dos Polos Multifuncionais no território. 

Art. 140. A implantação de Polos Multifuncionais deverá ser adotada nas seguintes 

áreas:  

[...] 

VI – Polo Multifuncional Samambaia (PM 6); VII – Polo Multifuncional São 

Sebastião (PM 7);  

Parágrafo único. Todos os Polos Multifuncionais poderão ser objeto de implantação 

de equipamentos regionais conforme ações definidas nesta Lei Complementar 

 

De acordo com o art. 140 do PDOT, está inserido na poligonal da área de influência da 

Via Transbrasília o Polo Multifuncional Samambaia (Mapa 9), que tem o objetivo de “dotar 

Samambaia de centro urbano capaz de atender à demanda das cidades vizinhas de menor porte, 

como Recanto das Emas e Riacho Fundo” (Anexo II, Tabela 3B, PDOT).  

Devem ser destinados a esse Polo usos multifuncionais, com ênfase em equipamentos 

de cultura, esporte e lazer. As atividades devem prioritariamente atentar para a disponibilização 

de área para centros empresariais, comércio de bens e serviços associados a habitação coletiva 

(Anexo II, Tabela 3B, PDOT). 
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Mapa 9. Implantação de Polos Multifuncionais | PDOT. 

 
Por fim, quanto a Estratégia de Integração Ambiental do Território, o PDOT aponta: 

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

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

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

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

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

conectores ambientais e de corredores ecológicos. 

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

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

ZEE-DF. 

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

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

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

sistemas naturais. 

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

de: 

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

protegidas; 

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

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

de conexão; 

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

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

urbana; 

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

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

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

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

desses espaços; 

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

ambiente, tais como ecoturismo e agroecologia; 

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

melhor compreensão dos processos bióticos em curso e orientação de medidas 

necessárias à manutenção e recuperação da qualidade ambiental desses espaços; 

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

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

arborização urbana de áreas públicas e particulares;  

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

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

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

chácaras situadas em áreas urbanas;  

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

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

espécies nativas. 

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

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

ambiental. 

A poligonal da área de influência da Via Transbrasília atinge os Conectores Ambientais 

Reserva do Guará/Riacho Fundo e Taguatinga/Ipê (Mapa 10).  

Mapa 10. Integração Ambiental do Território | PDOT.  
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O primeiro segue da Reserva do Guará, ao longo dos cursos dos Córregos Guará e 

Riacho Fundo, até sua foz no Lago Paranoá. O segundo segue da Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE) Parque Juscelino Kubitschek até a ARIE da Granja do IPÊ. 

2. DISPOSIÇÕES AMBIENTAIS 

A poligonal da área de influência da Via Transbrasília está situada nas Bacias 

Hidrográficas do Descoberto e do Lago Paranoá. Na primeira, estão inseridas as Unidades 

Hidrográficas Buriti, Melchior/Belchior e Lago Descoberto e, na segunda, Riacho Fundo 

e Lago Paranoá – incidentes na poligonal (Mapa 11).   

Mapa 11. Bacias e Unidades hidrográficas.  

 

2.1. Área de Preservação Permanente | APP 

Ao longo dos cursos d’água e das nascentes delimitam-se as Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), definidas no art. 4° da Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012, que 

dispõe sobre o Código Florestal Brasileiro.  

Art. 3° [...] 

II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
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paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (Lei Federal 

nº 12.651/2012). 

O Mapa 12 apresenta a ocorrência de APPs na área de influência da Via Transbrasília: 

Mapa 12. Áreas de Preservação Permanente (APPs). 

 

Quanto ao Regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanente, a Lei define que: 

Art. 7° A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida 

pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou 

jurídica, de direito público ou privado. 

§ 1° Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação 

Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado 

a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos 

nesta Lei. 

§ 2° A obrigação prevista no §1° tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso 

de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. 

§ 3° No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 

2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto 

não cumpridas as obrigações previstas no §1°. 

Art. 8° A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 

Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social 

ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei. 

§ 1° A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas 

somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. 

§ 2° A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 

Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do Art. 4º poderá ser 
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autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja 

comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em 

projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas 

ocupadas por população de baixa renda. 

§ 3° É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em 

caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa 

civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. 

§ 4° Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções 

ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei. 

Art. 9º É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação 

Permanente para obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto 

ambiental (Lei Federal n°12.651/2012). 

2.2. Área de Proteção Ambiental (APA) 

Quanto às Áreas de Proteção Ambiental (APAs), incidem na poligonal da área de 

influência da Via Transbrasília trechos da APA do Planalto Central (Mapa 13). A APA 

corresponde à categoria de Unidade de Conservação de Uso Sustentável, de acordo com o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho 

de 2000, caracterizada como: 

Art. 2º [...] 

I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo 

as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção; 

[...] 

Art. 7º As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, 

com características específicas: 

I – Unidades de Proteção Integral; 

II – Unidades de Uso Sustentável. 

[...] 

§ 2° O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais 

(Lei Federal n° 9.985/2000). 

De acordo com o zoneamento do Plano de Manejo da APA do Planalto Central, 

aprovado pela portaria n° 28, de 17 de abril de 2015, mais de uma zona incidem na poligonal 

da área de influência da Via Transbrasília. Entre Samambaia e Taguatinga, está localizado um 

trecho da Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS). Mais a leste, na divisa do Guará 

com o Park Way, existe uma porção da Zona Urbana (ZU). A leste do Guará, abrangendo parte 

do Parque Ezechias Heringer, encontram-se trechos das Zonas Urbana de Uso Sustentável 

(ZUS) e de Preservação da Via Silvestre (ZPVS) (Mapa 13).   
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Mapa 13. Zoneamento da APA do Planalto Central. 

 

De acordo com o Plano de Manejo, a ZCVS corresponde à zona que “protege grandes 

remanescentes de vegetação nativa e outras áreas relevantes para a conservação da 

biodiversidade” e tem como objetivo “conservar os recursos naturais e restaurar a integridade 

dos ecossistemas naturais”. São normas para essa zona: 

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

poderão ser mantidas, desde que cumpridas as exigências legais; 

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

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

mamíferos; 

Ficam proibidos na ZCVS: 

 Depositar resíduos poluentes; 

 Suprimir vegetação nativa, em qualquer estágio de regeneração, sem 

autorização do órgão gestor da unidade de conservação. 

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

processos erosivos. 

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

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

da proposta. 

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

frigoríficos, charqueadas e de derivados de origem animal. 

 Realizar o parcelamento de solo urbano. 

 Realizar mineração. 
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 Fica proibida a instalação de indústrias poluentes e postos de combustíveis, 

sendo que os postos de combustíveis já instalados e devidamente licenciados 

devem adotar tecnologias para controle de poluição (Portaria n° 28/2015 – 

grifo nosso). 

Quanto a ZU, que “engloba as áreas urbanas consolidadas e em processo de 

regularização”, o Plano de Manejo estabelece que deve “contribuir com a promoção do uso 

sustentável da cidade, com a melhoria da qualidade ambiental urbana”. As normas para essa 

zona devem seguir os Planos Diretores dos municípios em que incide. 

A ZUS corresponde a áreas com ocupação do solo predominantemente rural, com 

especial importância para a conservação dos solos e da água, e tem como objetivo disciplinar o 

uso do solo, por meio de diretrizes de uso e de ocupação com vistas aos princípios do 

desenvolvimento sustentável. Para as áreas urbanas inseridas na ZUS, o Plano de Manejo define 

as seguintes normas gerais a serem seguidas: 

 A impermeabilização máxima do solo fica restrita a 50% da área total da 

gleba do parcelamento; 

 Os parcelamentos urbanos deverão adotar medidas de proteção do solo, de modo 

a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d’água; 

 As atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e 

artificial de aquíferos; 

 Fica proibido o corte de espécies arbóreas nativas existentes nas áreas verdes 

delimitadas pelos projetos de urbanismo de novos empreendimentos 

imobiliários (Portaria n° 28/2015 – grifo nosso). 

Para a ZPVS, que contempla as unidades de conservação de proteção integral e os 

parques, o Plano de Manejo determina a “preservação dos recursos ecológicos, genéticos e da 

integridade dos ecossistemas” a fim de “fortalecer a proteção das unidades de conservação e 

integrar as políticas preservacionistas de gestão do território”. Como normas, o Plano aponta 

que devem ser seguidas as normas das unidades de conservação sobrepostas, e onde não houver 

normas estabelecidas ou não for unidade de conservação devem ser seguidas as normas da 

ZCVS. 

2.3. Parques 

A poligonal da área de influência da Via Transbrasília compreende o Parque Ecológico 

Ezechias Heringer, criado pela Lei Complementar n° 1.826, de 13 de janeiro de 1998, cuja 

poligonal foi atualizada pela Lei Complementar n° 916, de 17 de outubro de 2016. Próximos à 

área de estudo estão os Parques Ecológicos Gatumé, Três Marias e Boca da Mata e os Parques 

Urbanos Areal e das Aves (Mapa 14).  



Estudo para Diretrizes Urbanísticas do Eixo de Dinamização da Via Transbrasília 
Estudo Técnico 03|2018 DIRUR/SUGEST/SEGETH 

32|91 

 

Mapa 14. Localização dos parques e das áreas de relevante interesse ecológico. 

 

2.4. Características do Sítio Físico 

Para a análise dos aspectos físicos da área de influência da Via Transbrasília foram 

consultadas publicações técnicas e científicas, em especial, o diagnóstico do Zoneamento 

Ecológico e Econômico do DF (ZEE, 2011). Referente ao meio físico e biótico, foi feito um 

diagnóstico acerca das condições pedológicas, hidrogeológicas e geomorfológicas da área de 

estudo que auxiliaram na compreensão da geodinâmica do local. Também foram consultadas 

as cartas de sensibilidade dos solos à erosão, de sensibilidade à contaminação, de sensibilidade 

dos aquíferos à redução de recarga e produção hídrica e da cobertura vegetal remanescente 

apresentadas no ZEE (2011). A avaliação integrada das informações supracitadas teve como 

objetivo auxiliar na elaboração das Diretrizes Urbanísticas para a área. 

Cabe ressaltar que os mapas de sensibilidade têm caráter preliminar, com escala 

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

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

sensíveis deve ser objeto de estudos próprios.  
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Assim, em relação a Geomorfologia (Mapa 15), a poligonal da área está inserida, 

predominantemente, na unidade geomorfológica da Chapada Elevada, com cerca de 46% da 

área (701 hectares), seguida da unidade do Plano Intermediário com aproximadamente 47% da 

poligonal da área (690 hectares). São identificadas também as unidades de Rebordo (5% da área 

da poligonal) e Vales Dissecados (2% da área da poligonal) em menores extensões. 

Mapa 15. Geomorfologia da área de estudo. 

 

As Chapadas Elevadas exibem padrão de relevo plano a suave ondulado com 

declividades inferiores a 10% e cotas superiores a 1.100 metros. A região da área de estudo, 

inserida nesta unidade geomorfológica, encontra-se recoberta, predominantemente, por 

Latossolos Vermelho (LV) e Vermelho-Amarelo (LVA), que associados com a baixa densidade 

de drenagem e as baixas declividades representa uma importante área de recarga natural. 

Os Planos Intermediários são caracterizados por um relevo plano a suave ondulado, mas 

difere do padrão anterior por apresentar declividades menores que 15%, cotas entre 950 e 1.050 

metros e com uma densidade de drenagem um pouco maior. Esta unidade também representa 

uma área de recarga natural dos aquíferos. 
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Os Rebordos são relevos do tipo ondulado com declividades entre 10 e 20% e cotas 

entre 950 e 1.100m. São áreas de média densidade de drenagem, com uma ocorrência de 

Latossolos. Devido às declividades superiores a 10%, apresentam um potencial de recarga 

menor que as unidades supracitadas. Esta unidade corresponde a 5% da área da poligonal. 

Os Vales Dissecados apresentam cotas inferiores a 1.050 m, padrão de relevo ondulado 

a forte ondulado, predomínio de erosão e transporte sobre a pedogênese. Considerando as altas 

declividades e os solos pouco espessos, o potencial de recarga dessa unidade é reduzido.  Esta 

unidade é a menos representativa, com apenas 2% da área de estudo. 

Pedologicamente, a área de estudo está recoberta predominantemente por Latossolos 

Vermelho (LV) e Vermelho-Amarelo (LVA) e localmente por Cambissolos (CX) e Solos 

Hidromórficos (Hi) (Mapa 16).  

Mapa 16. Pedologia da área de estudo. 

 
Os Latossolos são solos não hidromórficos, com alta permeabilidade e apresentam 

teores de silte chegando no máximo a 20%, e argila variando entre 15% e 80% (REATTO et 

al., 2004). Os LV e LVA apresentam espessuras ente 2 e 25 metros, com média de 15 metros, 

e o saprólito destes solos podem alcançar espessuras de até 25 metros (LOUSADA e CAMPOS, 

2005). Esses percentuais interferem em outras características como o potencial de drenagem do 
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solo que pode variar de excessivamente drenado, devido aos baixos teores de argila, a 

acentuadamente drenado no caso de solos muito argilosos (ALMEIDA, 2012). 

Os Plintossolos são solos minerais com séria restrição à percolação de água, encontrados 

em situações de alagamento temporário devido ao escoamento. Essa classe de solo, conhecida 

como Laterita Hidromórfica ou Concrecionários Lateríticos, apresenta morfologicamente 

horizontes com manchas avermelhadas (devido a concentração diferencial de ferro) chamadas 

de plintinita, que se submetida a ciclos de secagem e umedecimento a tornam endurecida 

transformando-se lentamente em petroplintinita (REATTO et al., 2004). Apesar deste tipo de 

solo não ser observado dentro da área de estudo, e sim próximo ao Córrego Taguatinga ao lado 

da poligonal, é possível que esta unidade pedológica tenha continuidade na área de estudo, 

possivelmente não identificado devido a escala de mapeamento. Logo, considerou-se relevante 

manter a descrição e posteriores recomendações relacionados a estes tipos de solos. 

Os Cambissolos são constituídos por solos pouco desenvolvidos, caracterizados por 

possuírem B câmbico, em que alguns minerais primários facilmente intemperizáveis ainda 

estão presentes. Apresentam teores elevados de silte, com espessuras variando entre 0,2 e 1,0 

metros (normalmente menor que 70 centímetros), textura bastante variada com ou sem presença 

de cascalho e material concrecionário e normalmente associados a relevos mais movimentados 

(REATTO et al., 2004). 

Os Solos Hidromórficos estão associados a depressões da paisagem sujeitas a 

inundação. São solos de textura variável, que quando apresentam alto teor de argila são bastante 

plásticos, mal drenados e frequentemente apresentam espessa camada escura de matéria 

orgânica sobreposta a uma camada acinzentada resultante da oxirredução (REATTO et al., 

2004). 

Hidrogeológicamente observa-se, na área de estudo, os sistemas de aquíferos porosos 

P1, P3 e P4, essencialmente representados pelos solos e pelo manto de alteração das rochas 

(Mapa 17). O Sistema P1 é caracterizado por Latossolos Arenosos e Neossolos Quartzarênicos 

(solos de textura arenosa, permeáveis, ou seja, com valores de condutividades hidráulica na 

faixa de 10-5 a 10-4 m/s) enquanto o Sistema P3 é composto predominantemente de Plintossolos 

e Argissolos (solos de textura argilosa, pouco permeáveis, ou seja, com valores de 

condutividades hidráulica na faixa de 10-8 a 10-9 m/s). O Sistema P4 é caracterizado por 

Cambissolos e Neossolos Litólico (solos de textura argilosa cascalhenta, pouco permeáveis e 

pouco espessos) (GONÇALVES, 2016). 
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Mapa 17. Hidrogeologia da área de estudo. 

 
Nas áreas inseridas no Sistema P1, sistema predominante na área de estudo, há 

predomínio da infiltração das águas e consequentemente maior sensibilidade à redução de 

recarga e disponibilidade hídrica e à contaminação. Nessas áreas recomenda-se que a ocupação 

deve buscar reduzir o nível de impermeabilização do solo e um maior cuidado com a 

implantação de usos com alto potencial poluidor. 

As baixas declividades associadas aos tipos de solos, a baixa densidade de drenagem e 

a morfologia dos terrenos ressaltam a importância da região entre o córrego Taguatinga e o 

Córrego Samambaia, inserida no Sistema P1, como uma área extremamente favorável para 

recarga dos aquíferos porosos da região.  

Pela carta sensibilidade à redução de recarga dos aquíferos (Mapa 18) essa região 

apresenta uma alta sensibilidade à redução de recarga dos aquíferos reforçando a necessidade 

de implantar medidas que auxiliem na infiltração de águas pluviométricas. As áreas dos vales 

dos cursos de água do Guará e do Taguatinga não favorecem a recarga devido a associação das 

declividades com os tipos de solos. 
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Mapa 18. Risco de perda de área de recarga de aquífero | ZEE. 

 
Com relação a vulnerabilidade à contaminação do subsolo, é importante a avaliação das 

características intrínsecas dos materiais superficiais e do substrato rochoso além da morfologia 

dos terrenos. O Mapa 19 mostra a carta de risco à contaminação elaborado pelo ZEE. 

O Sistema P1 é considerado de moderada vulnerabilidade à contaminação por apresentar 

maior espessura, nível freático a mais de 3 metros (na ampla maioria da área de ocorrência), 

pela presença de argilominerais, além de óxidos e hidróxidos, e por estar associada com áreas 

de menor declividade (ZEE, 2011). Por esse motivo deve-se ter maior cuidado com a 

implantação de parcelamentos na região e de usos com alto potencial poluidor.  

O Sistema P3, representado predominantemente pelos Gleissolos, é considerado como 

um sistema de extrema vulnerabilidade à contaminação por apresentar restrita espessura da zona 

não saturada e em muitos casos por representar áreas de exutórios dos aquíferos. As demais 

classes de solos que compõem este sistema apresentam valores mais reduzidos de 

vulnerabilidade à contaminação (ZEE, 2011).  

O Sistema P4 é considerado como um sistema de muito baixa vulnerabilidade à 

contaminação por ocorrer em áreas de elevada declividade, apresentar superfície 
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potenciométrica muito profunda (maior que 10 metros) e de ser confinado em inúmeros casos 

(ZEE, 2011). 

Mapa 19. Risco de contaminação do subsolo | ZEE. 

 
Dentro da área de estudo, nas regiões próximas aos córregos do Samambaia, Taguatinga, 

Vicente Pires e Guará são observados solos hidromórficos com possível nível freático raso. As 

baixas declividades associadas ao tipo de solo e o nível freático raso indicam uma alta 

vulnerabilidade a contaminação. A instalação de atividades produtivas com médio a alto 

potencial poluidor no entorno desses córregos ocasionaria em uma alta suscetibilidade à 

contaminação das águas subterrâneas. Sendo assim, torna-se necessário restringir o tipo de uso 

no entorno desses córregos.  

Quanto a sensibilidade dos solos à erosão, as áreas com baixa sensibilidade 

correspondem a solos bem estruturados com um relevo menos acidentado, enquanto a média a 

alta sensibilidade à erosão está associada com as declividades elevadas e os tipos de solos 

(Cambissolos). O Mapa 20 mostra a carta de risco à perda de solo por erosão elaborado pelo 

ZEE. 

A remoção da cobertura vegetal de cerrado, independente da sensibilidade à erosão, 

pode desencadear processos erosivos, principalmente associados lançamento de águas oriundas 
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de escoamento superficial em áreas cuja cobertura vegetal foi removida. Nesse sentido, o ZEE-

DF recomenda a adoção de a implantação de sistemas de drenagem pluvial em áreas urbanas e 

práticas relacionadas à conservação do solo em áreas rurais. Sempre que possível a remoção da 

cobertura vegetal e do solo superficial deve ser realizada somente antes do início da implantação 

dos empreendimentos, preferencialmente em época de seca. 

Mapa 20. Risco de perda de solo por erosão | ZEE. 

 
 

A infiltração forçada em solos que apresentem horizontes iluviais em subsuperfície 

podem acarretam na geração de um fluxo subsuperficial que ao atingir solos com baixas 

espessuras, em áreas próximas a quebras de relevo, que pode deflagrar processos erosivos 

tubulares regressivos (piping). Sendo assim, torna-se necessário avaliar com atenção o tipo de 

método de infiltração escolhido para o caso supracitado.  

A área de estudo está localizada predominantemente em área de baixo risco de perda de 

cerrado nativo com fragmentos de muito alto risco em APP e áreas de ainda não parceladas 

irregularmente como próximo a rodoviária interestadual e na área entre a Furnas e o Córrego 

Taguatinga (Mapa 21).  
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Mapa 21. Risco de perda de área de cerrando nativo | ZEE. 

 
 

As declividades dentro da área de estudo são inferiores a 30% (Mapa 22), limite definido 

no art. 3° inciso III da Lei Federal n° 6.766/1979, não implicando em exigências específicas 

(geotécnicas) por parte das autoridades competentes para execução do parcelamento do solo 

para fins urbanos.  

A associação das baixas declividades (Mapa 22) com os tipos de solos e a morfologia 

dos terrenos (Mapa 23) garantem uma estabilidade natural aos terrenos da área, entretanto a 

interferência humana, principalmente em relação à retirada da cobertura vegetal e modificação 

do relevo natural (cortes para abertura de vias e movimentação de terra para aplainamento de 

terrenos) pode causar um desequilíbrio na estabilidade física original dos solos. 
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Mapa 22. Declividade da área de estudo. 

 
Mapa 23. Curvatura de terreno da área de estudo. 
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PARTE II. ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DAS 

DIRETRIZES 

A PARTE II desse Estudo Técnico apresenta orientações para elaboração das Diretrizes 

Urbanísticas do Eixo de Dinamização da Via Transbrasília. São traçadas orientações para as 

Diretrizes de Sistema Viário, de Uso e Ocupação do Solo – com o Zoneamento para a área –, 

de Densidade Populacional, de Áreas Públicas e de Infraestrutura Urbana, que devem ser 

seguidas para a elaboração dos projetos urbanísticos a serem desenvolvidos para a área.  

3. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

As Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo foram elaboradas em concordância com as 

disposições do PDOT1 acerca do Zoneamento (Zona Urbana Consolidada, Zona Urbana do 

Conjunto Tombado, Zona Urbana de Expansão e Qualificação e Zona Rural de Uso Controlado) 

e das Estratégias de Ordenamento Territorial (Dinamização de Espaços Urbanos, Estruturação 

Viária, Regularização Fundiária, Oferta de Áreas Habitacionais, Implantação de Polos 

Multifuncionais e Integração Ambiental do Território).  

Além das disposições do PDOT, o uso e a ocupação do solo também devem respeitar a 

capacidade de suporte ambiental da região2, considerando as APPs, as APAs, as APMs e os 

Parques que estão inseridos na poligonal ou próximos a ela, além do ZEE-DF.   

As diretrizes devem definir alguns parâmetros de uso e ocupação do solo, como 

Coeficientes de Aproveitamento Básico e Máximo, Altura Máxima, Taxa de Permeabilidade, 

dentre outros. (Quadro 1).  

De acordo com o §5º do art. 42 do PDOT, os valores dos Coeficientes de 

Aproveitamento para novos projetos urbanísticos devem ser definidos pelas Diretrizes 

Urbanísticas, podendo ficar abaixo do limite máximo estabelecido pelo PDOT-DF para a zona 

em que se inserem. Ainda em conformidade com o PDOT, a definição do Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo deve considerar “a hierarquia viária, a infraestrutura urbana 

disponível, a localização dos centros e subcentros locais, praças e áreas econômicas, além dos 

condicionantes ambientais e a política de desenvolvimento urbano” (art. 40 § 3º, PDOT-DF).  

                                                           
1 Ver item 1. DISPOSIÇÕES DO PDOT deste Estudo Técnico.  
2 Ver item 2. DISPOSIÇÕES AMBIENTAIS deste Estudo Técnico. 
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Quadro 1. Parâmetros de uso e ocupação do solo – definições. 

PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO 
DEFINIÇÃO 

Coeficiente de Aproveitamento (CA) 

Relação entre a área edificável e a área do terreno; é o 

número que, multiplicado pela área do lote, indica a área 

que pode ser construída no lote, somando-se a área de 

todos os pavimentos. 

CA Básico: potencial 

construtivo definido 

para o lote, outorgado 

gratuitamente. 

CA Máximo: limite máximo 

edificável dos lotes ou 

projeções, podendo a diferença 

entre os coeficientes máximo e 

básico ser outorgada 

onerosamente.  

Altura Máxima 

Medida vertical máxima permitida para uma edificação, 

não incluindo a caixa d’água e antenas, contada a partir do 

ponto definido como cota de soleira. 

Cota de soleira 

Cota ou nível altimétrico do 

lote ou da projeção que 

determina o pavimento térreo – 

medida no perfil natural do 

terreno, de acordo com o 

levantamento planialtimétrico 

cadastral –, a partir do qual se 

define a altura máxima e o 

número de pavimentos.  

Taxa de Permeabilidade Relação entre a área permeável e a área do lote. 

Considerando a área em questão, o PDOT define os Coeficientes de Aproveitamento 

Máximo para as cada Zona (art. 42, PDOT, 2009) (Tabela 1): 

Tabela 1. Coeficiente de Aproveitamento Máximo por Zona conforme PDOT. 

MACROZONA 
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 

MÁXIMO 

Zona Urbana Consolidada 9  

Zona Urbana do Conjunto Tombado A ser definido pelo PPCUB 

Zona Urbana de Expansão e Qualificação 6 

O projeto urbanístico do parcelamento estabelece os Coeficientes de Aproveitamento 

Máximos para os diferentes usos dentro do intervalo definido no Quadro de Usos e Ocupação 

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

situações em que incidirá a Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODIR). Nos casos de 

oferta de unidades habitacionais que visam atender a Política de Habitação de Interesse Social 

do Distrito Federal não será recomendada a aplicação da ODIR.  

O Quadro 2 apresenta a simulação desenvolvida para auxiliar a definição dos 

Coeficientes de Aproveitamento Máximo permitidos pelas Diretrizes para a área de influência 

da Via Transbrasília: 
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Quadro 2. Simulação de configuração urbana para coeficientes de aproveitamento máximos.  

COEFICIENTES DE APROVEITAMENTO MÁXIMO 

CA1 

 

 
 

CA2 

 

 
 

CA3 
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CA4 

 

 
 

CA5 

 

 
 

 

A área de influência da Via Transbrasília irá se configurar como um eixo de dinamização 

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

desconexos, e promovendo a mobilidade sustentável através do melhor aproveitamento da 

infraestrutura de transporte público existente e da implantação de uma rede de calçadas e de 

ciclovias. A requalificação e a consolidação desta área estão inseridas no contexto da Estratégia 

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

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

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

Agrupando porções territoriais com condicionantes urbanísticas e ambientais 

semelhantes dentro da poligonal, foram definidas oito zonas para o estudo das Diretrizes de 

Uso e Ocupação do Solo (Mapa 24). O zoneamento da área de influência da Via Transbrasília 

considerou a ocupação dos núcleos urbanos adjacentes às áreas a serem parceladas, as conexões 

no sentido norte-sul e a proximidade a estações de metrô.  
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Mapa 24. Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo. 

 

3.1. Zona A 

Seguindo princípios do Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT), a Zona A 

corresponde a trechos mais acessíveis por transporte público de massa, configurando áreas de 

uso mais intenso. Sua localização estratégica propicia a implantação de empreendimentos 

multifamiliares e atividades econômicas, proporcionando maior oferta de moradia e emprego. 

Devem ser permitidos os usos residencial multifamiliar, comercial, prestação de serviço, 

institucional e misto. 

O projeto urbanístico deverá prever, predominantemente, a criação de lotes com áreas 

entre 1.000,00m² e 5.000,00m², de modo a evitar pequenas edificações e/ou grandes 

condomínios residenciais. Não serão permitidos lotes acima de 5.000,00m², com exceção de 

centros comerciais vinculados a estações de metrô ou de lotes institucionais existentes. 

Recomenda-se a reconfiguração desses lotes – institucionais existentes – acima de 15.000m² 

mediante compensação de área, a fim de manter a continuidade do eixo de atividades e de 

edificações da área de influência da Via Transbrasília.  



Estudo para Diretrizes Urbanísticas do Eixo de Dinamização da Via Transbrasília 
Estudo Técnico 03|2018 DIRUR/SUGEST/SEGETH 

47|91 

 

Pelo menos 50% dos lotes inseridos na Zona A deverão ser destinados ao uso misto e 

10% ao uso comercial e prestação de serviços. Nessa Zona, a fim de configurar uma caixa viária 

de qualidade é permitido o recuo das edificações, desde que não ultrapasse 50% da testada do 

lote. Sendo esse recuo facultado a partir de 12,00 metros de altura da edificação. É recomendado 

a implantação de áreas livres nessa Zona, a fim de garantir uma maior permeabilidade do solo 

e complementar o caráter dinâmico e ativo do espaço urbano.  

Nessa zona há predomínio da infiltração das águas e consequentemente maior 

sensibilidade à redução de recarga e disponibilidade hídrica e para a contaminação. Nessas áreas 

recomenda-se que a ocupação deve buscar reduzir o nível de impermeabilização do solo e um 

maior cuidado com a implantação de usos com alto potencial poluidor. 

3.2. Zona B 

A Zona B, localizada na porção oeste da poligonal, caracteriza-se pela oferta 

habitacional e por ser uma zona complementar à Zona A. A Zona B deve ser destinada, 

predominantemente, aos usos misto e residencial multifamiliar, permitindo também os usos 

institucional, comercial, prestação de serviço e residencial unifamiliar. O projeto urbanístico 

não deve criar lotes com área acima de 5.000,00m². 

Nessa zona também há predomínio da infiltração das águas e consequentemente maior 

sensibilidade à redução de recarga e disponibilidade hídrica e para a contaminação. Nessas áreas 

recomenda-se que a ocupação deve buscar reduzir o nível de impermeabilização do solo e um 

maior cuidado com a implantação de usos com alto potencial poluidor. 

3.3. Zona C 

A Zona C, situada no extremo oeste da poligonal da área de influência da Via 

Transbrasília, deve ser destinada a atividades econômicas, prioritariamente, a indústrias de bens 

de consumo e nunca a indústrias de bens de produção ou indústrias de base. Devem ser 

permitidos os usos industrial, comercial, prestação de serviços e institucional. Trata-se de um 

trecho mais afastado da dinâmica urbana e de considerável acessibilidade a importantes eixos 

de transporte rodoviário interestadual.  
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Os novos lotes devem ter área de, no mínimo, 700,00m², podendo ser remembrados. O 

cercamento dos lotes deve ser permitido desde que não exceda 3,00 metros de altura, e que 

tenha pelo menos 50% de permeabilidade visual em sua fachada frontal. 

Nesta zona são observados solos hidromórficos próximos ao curso de água com possível 

nível freático raso, que associado as baixas declividades indicam uma alta vulnerabilidade a 

contaminação. Sendo assim, nesta zona só devem ser instaladas atividades produtivas com 

baixo potencial poluidor. 

3.4. Zona D 

A Zona D, situada ao longo do Córrego Taguatinga, Samambaia, Vicente Pires e Guará, 

e entre a Zona C, no extremo oeste da poligonal, caracteriza-se como um dos trechos de maior 

sensibilidade ambiental ao parcelamento do solo, exercendo a função de amortecimento das 

Unidades de Conservação e das APPs dos córregos, e de grande importância para a implantação 

da estratégia do PDOT de Conectores Ambientais. Nessa Zona o uso e a ocupação do solo 

devem ser compatíveis com a proteção do meio ambiente e, em especial, do solo e dos recursos 

hídricos, observadas as recomendações e restrições provenientes do licenciamento ambiental. 

 Nessa Zona não devem ser permitidos os usos residencial, comercial, prestação de 

serviço ou industrial. O projeto de parcelamento localizado na Zona D deve priorizar a 

manutenção e a criação de ELUPs, visando a preservação da vegetação nativa existente e a 

recomposição da vegetação natural. Caso a área não esteja dentro de unidades de conservação 

mais restritivas ou com restrição ambiental, poderá haver a implantação de atividades com 

propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos 

hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais, 

entre outras. 

3.5. Zona E 

A Zona E, situada entre o Guará I e o Guará II, tem como princípio a criação de uma 

centralidade. Dessa forma, deve proporcionar maior oferta de moradia e emprego. Devem ser 

permitidos os usos residencial multifamiliar, comercial, prestação de serviço, institucional e 

misto. 

O projeto urbanístico deve prever, predominantemente, a criação de lotes com áreas 

entre 1.000,00m² e 5.000,00m², de modo a evitar grandes condomínios residenciais. Não devem 
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ser permitidos lotes acima de 10.000,00m², com exceção de centros comerciais vinculados a 

estações de metrô ou de lotes institucionais existentes.  

Pelo menos 30% dos lotes inseridos na Zona E devem ser destinados ao uso misto. Nessa 

Zona, a fim de configurar uma caixa viária de qualidade é permitido o recuo das edificações, 

desde que não ultrapasse 50% da testada do lote. Sendo esse recuo facultado a partir de 12,00 

metros de altura da edificação. 

Essa Zona se encontra próxima ao Conjunto Urbanístico de Brasília e sujeita-se, 

portanto, a restrições específicas do IPHAN. Também se encontra próximo ao Parque Ecológico 

Ezechias Heringer, devendo o uso e a ocupação do solo ser compatíveis com a proteção do meio 

ambiente e, em especial, do solo e dos recursos hídricos, observadas as recomendações e 

restrições provenientes do licenciamento ambiental. 

3.6. Zona F 

A Zona F abrange áreas do Setor Habitacional Bernardo Sayão, no trecho do Guará, 

além do Park Way e uma pequena porção em Taguatinga. Essa Zona caracteriza-se por ser uma 

área de amortecimento da urbanização em relação às áreas de preservação. Dessa forma, seus 

parâmetros de uso e ocupação do solo devem estar de acordo com uma ocupação menos intensa, 

com menores Coeficientes de Aproveitamento e maiores Taxas de Permeabilidade. 

Devem ser admitidos nessa Zona os usos do tipo residencial multifamiliar, comercial, 

prestação de serviço, institucional e misto. Na Zona F, no mínimo, 30% da área deve ser de 

espaços livres de uso público (ELUP). 

3.7. Zona G 

A Zona G, localizadas nos limites do Parque Ecológico Ezechias Heringer e da área 

tombada, deve ser destinada à implantação de empreendimentos multifamiliares e atividades 

econômicas, proporcionando maior oferta de moradia e de emprego. Devem ser admitidos os 

usos residencial multifamiliar, comercial, prestação de serviços, institucional e misto. Deve ser 

facultada a existência de galerias de acesso ao público no pavimento térreo das edificações. 

O projeto urbanístico deve prever, predominantemente, a criação de lotes com áreas 

entre 1.500,00m² e 5.000,00m², de modo a evitar grandes condomínios residenciais. Não devem 

ser permitidos lotes acima de 5.000,00m² com exceção de centros comerciais vinculados a 

estações de metrô ou de lotes institucionais existentes. Pelo menos 30% dos lotes inseridos na 



Estudo para Diretrizes Urbanísticas do Eixo de Dinamização da Via Transbrasília 
Estudo Técnico 03|2018 DIRUR/SUGEST/SEGETH 

50|91 

 

Zona G devem ser destinados ao uso misto. Nessa Zona, a fim de configurar uma caixa viária 

de qualidade é permitido o recuo das edificações, desde que não ultrapasse 50% da testada do 

lote. Sendo esse recuo facultado a partir de 12,00 metros de altura da edificação. 

A Zona G compõe o entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília e sujeita-se a 

legislação específica, devendo ser consultado órgão de preservação do patrimônio. Também se 

encontra próxima a áreas encharcadas, ou seja, regiões de APPs, devendo o uso e a ocupação 

do solo ser compatíveis com a proteção do meio ambiente e, em especial, do solo e dos recursos 

hídricos, observadas as recomendações e restrições provenientes do licenciamento ambiental. 

3.8. Zona H 

A Zona H abrange uma região tombada pela UNESCO como Patrimônio Cultural da 

Humanidade e sujeita-se a legislação específica, devendo ser consultado órgão de preservação 

do patrimônio. A Zona H está sujeita a restrições específicas de Gabarito e de Taxas de 

Permeabilidade, a fim de manter a continuidade urbana e a mobilidade ativa, sem comprometer 

o caráter da Escala Bucólica de Brasília. Devem ser admitidos os usos comercial, prestação de 

serviços e institucional.  

A Tabela 2 apresenta os parâmetros urbanísticos que devem ser aplicados aos novos 

parcelamentos. Nas áreas onde o PDOT já define parâmetros urbanísticos, ou nas áreas com 

parcelamento registrado, os parâmetros apresentados nessa Tabela devem ser instituídos por lei 

específica de iniciativa do Poder Executivo, conforme previsto pelo PDOT 

O cercamento deve ser permitido apenas entre lotes, ao redor de áreas de lazer 

condominial e em áreas de garagem privativa, não excedendo 2,80 metros de altura. No caso 

do cercamento de área de lazer condominial ou de garagem voltada para o logradouro público, 

o cercamento deve permitir pelo menos 70% de permeabilidade visual. O cercamento em 

alvenaria deve ser proibido, a fim de promover a segurança do espaço público. A Zona C deve 

ter regra específica para o cercamento.  

Para as Zonas localizadas próximas a parques, devem ser observadas as áreas de 

amortecimento e respeitado o Plano de Manejo e legislações ambientais. É importante ter um 

cuidado com a remoção da cobertura vegetal e do solo superficial, independente da 

sensibilidade à erosão, pois pode desencadear processos erosivos, principalmente associados 

lançamento de águas oriundas de escoamento superficial em áreas cuja cobertura vegetal foi 

removida. Recomenda-se a implantação de sistemas de drenagem pluvial em áreas urbanas 
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antes da implantação dos empreendimentos e de práticas relacionadas à conservação do solo 

em áreas rurais, preferencialmente em período de seca. 

Tabela 2. Parâmetros urbanísticos para novos parcelamentos da área de influência da Via Transbrasília.   

ZONA 

PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO 

Uso 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Básico 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Máximo 

Altura 

Máxima 

(m) 

Taxa de 

Permeabilidade* 

 

 

A 
 

 

Residencial Multifamiliar 1 4 57,5 10% 

Institucional 1 3 43,5 15% 

Comercial/Misto 

Prestação de Serviços 
1 5 71,5 10% 

 

 

B 
 

 

Residencial Multifamiliar 1 3 43,5 10% 

Institucional 1 2 29,5 15% 

Comercial/Misto/ 

Prestação de Serviços 
1 4 57,5 10% 

Residencial Unifamiliar 1 2 10,5 - 

 

C 
 

Comercial/Institucional/ 

Prestação de Serviços 
1 3 15,5 15% 

Industrial 1 3 15,5 15% 

D 
Unidade de 

Conservação/ELUP 
- - - N/A 

 

 

E 
 

 

Residencial Multifamiliar 1 3 43,5 10% 

Institucional 1 2 29,5 15% 

Comercial/Misto/ 

Prestação de Serviços 
1 4 57,5 10% 

 

 

F 
 

Residencial Multifamiliar 1 2 15,5 10% 

Institucional 1 2 15,5 15% 

Comercial/Misto/ 

Prestação de Serviços 
1 2 15,5 10% 

 

 

G 
 

Residencial Multifamiliar 1 3 43,5 10% 

Institucional/Comunitário 1 2 29,5 15% 

Comercial/Misto/ 

Prestação de Serviços 
1 4 57,5 10% 

 

H 
 

Institucional 0,4 1,6 12,0 40% 

Comercial/Prestação de 

Serviços 
0,4 1,6 12,0 40% 

* Ajustável de acordo com estudo ambiental ou indicações da ADASA. 
*  N/A – Não se aplica. 

 

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

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

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



Estudo para Diretrizes Urbanísticas do Eixo de Dinamização da Via Transbrasília 
Estudo Técnico 03|2018 DIRUR/SUGEST/SEGETH 

52|91 

 

insolação, acústica e percepção visual. Nesse sentido, os projetos urbanísticos devem definir 

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

faixas livres, fachadas, alturas de galerias, entre outros, respeitando a legislação e as normas 

vigentes para a área.  

4. SISTEMA VIÁRIO E MOBILIDADE 

A ocupação urbana deve proporcionar mobilidade e acessibilidade à população, 

mediante o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, de forma segura e socialmente 

inclusiva. O PDOT define o sistema viário e de circulação como a “infraestrutura física que 

compõe uma malha definida e hierarquizada, necessária à estruturação e operação do sistema 

de transporte” (art. 17, inciso II). Nesse sentido, apresenta-se indispensável um sistema viário 

e de circulação que proporcione permeabilidade, fluidez e integração ao espaço urbano.  

Dessa forma, o PDOT estabelece diretrizes para o sistema viário e de circulação: 

Art. 20. São diretrizes setoriais para o sistema viário e de circulação: 

I – garantir a segurança, a fluidez e o conforto na circulação de todos os modos de 

transporte; 

II – destinar vias ou faixas, preferenciais ou exclusivas, priorizando os modos não 

motorizados e coletivos de transporte; 

III – destinar espaços urbanos no sistema viário para a implantação de infraestrutura 

de apoio a todos os modos de transporte; 

IV – compatibilizar a classificação hierárquica do sistema viário com o uso do solo; 

V – promover a acessibilidade de pedestres e ciclistas ao sistema de transporte; 

VI – promover a implantação do sistema viário de forma ambientalmente sustentável; 

VII – promover medidas reguladoras para o transporte de cargas pesadas e cargas 

perigosas na rede viária do Distrito Federal; 

Além do PDOT, o parcelamento do solo urbano deve observar o Decreto nº 38.047, de 

09 de março de 2017, que regulamenta o art. 20 “no que se refere às normas viárias e aos 

conceitos e parâmetros para o dimensionamento de sistema viário urbano do Distrito Federal, 

para o planejamento, elaboração e modificação de projetos urbanísticos, e dá outras 

providências”. Deve considerar também a Nota Técnica NT 02/2015-DAUrb/SUAT3, que 

orienta “a elaboração de projetos urbanísticos quanto ao sistema viário, apresentando a 

classificação de vias de acordo com o contexto urbano e diretrizes gerais para o planejamento 

do sistema viário urbano” e o Guia de Urbanização4 (SEGETH, 2017).  

                                                           
3 Disponível em: http://www.segeth.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Nota-Tecnica-02-2015-Diretrizes-

para-o-sistema-vi%C3%A1rio-de-novos-parcelamentos.pdf  
4 Disponível em: http://www.segeth.df.gov.br/guia-de-urbanizacao/  

http://www.segeth.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Nota-Tecnica-02-2015-Diretrizes-para-o-sistema-vi%C3%A1rio-de-novos-parcelamentos.pdf
http://www.segeth.df.gov.br/guia-de-urbanizacao/
http://www.segeth.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Nota-Tecnica-02-2015-Diretrizes-para-o-sistema-vi%C3%A1rio-de-novos-parcelamentos.pdf
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De acordo com o uso e a ocupação do solo, o Decreto nº 38.047 classifica as vias urbanas 

em Vias de Atividades, de Circulação e Parque, conforme descrição a seguir: 

● Via de Atividades: sistema viário estruturante que proporciona alta acessibilidade ao 

bairro em áreas com concentração de atividades de lazer, comércio, cultura, serviços, e 

ao uso misto, que privilegia o transporte coletivo, o tráfego de pedestres e de ciclistas, 

e se configura como uma área de confluência das pessoas que pode estar associada, em 

seu percurso, à Via de Circulação; 

● Via de Circulação: sistema viário estruturante que visa à circulação intraurbana de 

setores ou bairros, para conferir, inclusive, conectividade às centralidades, e que pode 

se constituir como continuidade de uma via de atividades, com desenho distinto, 

adaptado às características do uso do solo lindeiro; 

● Via Parque: sistema viário de contorno de espaços livres públicos, parques urbanos e 

áreas protegidas, que se constitui acesso e elemento de delimitação desses espaços e de 

sua integração ao contexto urbano. 

Complementarmente, a Nota Técnica também apresenta a caracterização dessas vias 

urbanas (Quadro 3): 

Quadro 3. Caracterização de vias urbanas. Fonte: Adaptado da Nota Técnica NT 02/2015 DAUrb-SUAT. 

VIA DE ATIVIDADES 

Abrangência  Bairro/Centralidade 

Uso do solo 

 Densidade de ocupação e 

diversidade de usos (comercial, 

serviços, institucional, 

residencial); 

 Uso misto recomendável, com 

uso residencial somente nos 

pavimentos superiores da 

edificação; 

 Acesso à edificação direto por 

meio de fachadas frontais 

abertas. 

Modais de transporte 

Equilíbrio entre os modais 

motorizados e não motorizados: 

 Transporte coletivo; 

 Pedestres; 

 Ciclistas; 

 Veículo particular. 

VIA DE CIRCULAÇÃO 

Abrangência  Bairro/Centralidades 

Uso do solo 

 Áreas lindeiras às Vias de 

Atividades; 

 Uso do solo menos intenso e 

diversificado. 
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Modais de transporte 

Equilíbrio entre os modais 

motorizados e não motorizados: 

 Transporte coletivo; 

 Pedestres; 

 Ciclistas; 

 Veículo particular. 

VIA PARQUE 

Abrangência Bairro/Vizinhança 

Uso do solo 

 Proximidade/contorno de 

espaços livres de uso público, 

parques urbanos ou áreas 

protegidas; 

 Delimitação clara dos espaços 

públicos e privados; 

 Acesso a atividades de lazer, 

recreativas e esportes previstas 

na área de parque, praças e 

bosques lindeiros à via parque; 

 Permitir visibilidade aos espaços 

verdes e áreas ambientalmente 

protegidas; 

 Abrir as fachadas das 

edificações, preferencialmente, 

para as vias, de forma a garantir 

a sua apropriação e segurança.  

Modais de transporte 

Prioridade aos modos não 

motorizados: 

 Pedestres; 

 Ciclistas; 

 Transporte coletivo; 

 Veículo particular. 

 

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

Federal (PDTU), Lei n° 4.566, de 04 de maio de 2011, a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), a 

Estrada Parque Ceilândia (EPCL), trecho da EPCT correspondente ao Pistão Sul e Norte, e a 

Via Transbrasília compõem o Sistema de Transporte do Eixo Oeste (Figura 2).  

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

do BRT na EPTG e de melhorias no sistema viário para o transporte coletivo na EPCL e na Via 

Transbrasília. Conforme o Relatório Técnico do PDTU, a Via Transbrasília deve ser uma “via 

de atividades com polos de atração de pessoas e viagens ao longo de sua extensão, constituindo-

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

Cinco importantes rodovias cruzam a poligonal da área de influência da Via 

Transbrasília, caracterizando seus principais acessos: DF-180, BR-060, DF-001 (Estrada 

Parque Contorno – EPCT), DF-079 (Estrada Parque Vicente Pires) e DF-003 (Estrada Parque 
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Indústria e Abastecimento – EPIA).  Portanto, são importantes eixos viários que devem ser 

considerados no projeto urbanístico da área.  

Figura 2. Eixo Oeste conforme PDTU. 

Fonte: PDTU, 2011. 

 

O Sistema Viário da área de influência da Via Transbrasília, incluindo a rede de calçadas 

e de ciclovias acessíveis, deve promover a integração entre Samambaia Norte, Samambaia Sul, 

Taguatinga, Águas Claras, Areal, Arniqueiras, Park Way, Guará, Park Sul, SMAS e Asa Sul. 

Os novos parcelamentos urbanos devem contribuir para os deslocamentos motorizados e não 

motorizados e para a continuidade das atividades e da dinâmica urbana.  

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

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

viário existente, conectando com novas áreas a serem parceladas, devem ser criadas Vias de 

Atividades, Vias de Circulação de Vizinhança, Vias Parque, Vias de Pedestres e Vias para 

Requalificação. As vias indicadas (Mapas 25, 26, 27 e 28) devem ser as principais vias de 

circulação da região, destinando-se à implantação de uma rede contínua de calçadas e ciclovias.  

 

 



Estudo para Diretrizes Urbanísticas do Eixo de Dinamização da Via Transbrasília 
Estudo Técnico 03|2018 DIRUR/SUGEST/SEGETH 

56|91 

 

Mapa 25. Diretrizes Viárias do trecho de Samambaia do Oeste. 

 
Mapa 26. Diretrizes Viárias do trecho de Samambaia do Leste. 
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Mapa 27. Diretrizes Viárias do trecho de Águas Claras. 

 
Mapa 28. Diretrizes Viárias do trecho do Guara e Park Sul. 
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A Via Transbrasília deve ser uma Via de Atividades com parâmetros específicos de 

projeto. Deve ser obrigatória a existência de ciclovias nas duas direções de fluxo, assim como 

calçadas acessíveis e contínuas de cada lado da via, conforme a Nota Técnica Nº 02/2015 - 

DAUrb/SUAT. A implantação de ciclovias e calçadas deve ser feita antes ou em conjunto com 

a implantação das faixas de rolamento veicular, não devendo ser relegada a um segundo 

momento.  

O projeto urbanístico da Via Transbrasília pode definir trechos de circulação em binário, 

assim como trechos com canteiro central ajardinado. O projeto deve privilegiar a implantação 

de Interseções em Nível durante todo o trecho da via por se tratar de uma via urbana e não uma 

via expressa.  

As interseções de nível (obras de arte) da Via Transbrasília devem ser permitidas 

apenas a fim de não prejudicar o fluxo nas conexões Norte-Sul. De qualquer forma, estas 

interseções e obras de arte devem obrigatoriamente prever calçadas e ciclovias acessíveis e, em 

nenhuma hipótese, devem configurar em barreira à mobilidade não motorizada.  

As Vias de Atividades, eixos de comércio e de prestação de serviços, devem propiciar 

a distribuição de atividades na área de influência da Via Transbrasília, permitindo a integração 

do tecido urbano. O uso misto nos lotes voltados para as Vias de Atividades deve ser 

incentivado, assim como devem ser garantidas aberturas (portas e janelas) das edificações para 

o logradouro público, contribuindo para a vitalidade e a animação do espaço público. Não deve 

ser permitido o uso residencial unifamiliar nos lotes com acesso voltado para as Vias de 

Atividades.  

As Vias Parque devem garantir o acesso da população a áreas com sensibilidade 

ambiental e valorizá-las como elemento da paisagem urbana. Devem ser criadas Vias Parque 

que delimitam áreas protegidas e áreas com cobertura vegetal de formação florestal. As Vias 

Parque devem comportar tráfego lento e propiciar atividades de lazer ativo e contemplativo em 

suas margens. Devem apresentar pavimentação diferenciada, vias exclusivas para pedestres e 

ciclovias, medidas moderadoras de tráfego (traffic-calming) e abertura das edificações para o 

logradouro público, de forma a contribuir para a apropriação pela população das áreas verdes e 

públicas que delimitam.  

As Vias de Circulação de Vizinhança devem garantir a conexão interna, a articulação 

com os núcleos urbanos existentes e a circulação do transporte coletivo. O projeto urbanístico 

deve priorizar o desenho de quarteirões pequenos e contemplar um traçado viário que garanta 
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a conectividade, prevendo distâncias curtas entre as interseções viárias que configuram o 

quarteirão. Esta dimensão pode ser alterada desde que apresentada justificativa técnica no 

Memorial Descritivo do Plano De Ocupação da gleba.  

As Vias de Pedestres devem ser conectadas a calçadas existentes, oferecendo um 

percurso pavimentado com largura mínima de 3,00 metros e garantindo um percurso agradável 

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

O traçado e suas dimensões podem ser adequados a necessidades técnicas, tais como a 

implantação de um sistema de transporte coletivo e/ou a exigência de processo de licenciamento 

ambiental. Além do Sistema Viário Principal indicado nesse estudo, o projeto urbanístico deve 

prever o Sistema Viário Complementar. As vias planejadas devem conferir permeabilidade 

viária ao tecido urbano, garantindo acesso, circulação e mobilidade para toda a população. 

O tamanho das quadras é um fator de extrema importância para a qualidade do percurso 

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

consequentemente, para a vitalidade urbana. Considerando a importância de garantir um tecido 

urbano integrado com o existente, deve ser permitida a ocorrência de tamanhos variados de 

quadras com dimensões entre 100 e 250 metros, a depender do uso e da ocupação do solo, da 

topografia, da conexão com as vias existentes etc. Garantir quadras curtas é fundamental para 

a qualidade do espaço público, uma vez que configuram um tecido urbano mais permeável, 

possibilitando alternativas de percursos e distribuição de fluxos. Quadras extensas, por outro 

lado, dificultam o acesso de pedestres a outras ruas, deixando algumas muito movimentadas, 

enquanto outras permanecem vazias, além de desencorajar o deslocamento a pé (JACOBS, 

2009). 

Na direção do conforto do pedestre, e buscando incentivar esses deslocamentos, 

apresenta-se necessário ao projeto urbanístico o desenho de calçadas com larguras adequadas 

ao tipo de uso e ocupação previstos para a área, e que garanta mobilidade e acessibilidade 

universais de acordo com legislação e normas vigentes. Torna-se imprescindível a criação de 

percursos agradáveis com infraestrutura adequada, como pavimentação, arborização, 

mobiliário urbano, iluminação pública, atendendo a critérios estéticos, e também, funcionais, 

valorizando o pedestre e o ciclista enquanto usuários do espaço público e aumentando as 

possibilidades de transporte não motorizado. 

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

indispensável garantir que os acessos aos lotes, como rampas ou escadas, ocorram no interior 



Estudo para Diretrizes Urbanísticas do Eixo de Dinamização da Via Transbrasília 
Estudo Técnico 03|2018 DIRUR/SUGEST/SEGETH 

60|91 

 

dos lotes, a fim de não configurarem barreiras que interrompem a livre circulação de pedestres 

e ciclistas (Figura 3). O passeio deve, portanto, permanecer livre de obstáculos para garantir a 

acessibilidade e a continuidade do percurso (Figura 4).  

Figura 3. Esquerda: acesso de pedestres à edificação configurando barreira à livre circulação da calçada, SRTVS, 

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

Brasília. 

  
 

Figura 4. Composição das calçadas. Fonte: Guia de Urbanização, SEGETH, 2017. 

 

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

ciclovias conectadas, capaz de garantir a articulação de todos os elementos que compõem um 
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sistema de espaços livres públicos e que se complementam. Da mesma forma, deve-se ter em 

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

coletivo. 

5. DENSIDADE POPULACIONAL 

De acordo com o parágrafo único do art. 39 do PDOT, a densidade demográfica definida 

para cada porção do território pode variar de acordo com as diretrizes urbanísticas estabelecidas 

pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial do Distrito Federal, desde que seja preservado, 

como média, o valor de referência estipulado e que sejam observadas as condicionantes 

ambientais:  

Parágrafo único. A densidade demográfica definida para cada porção territorial 

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

estabelecidas pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito 

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

artigo e que sejam observadas as condicionantes ambientais. 

De acordo com o PDOT, a densidade demográfica da área de estudo enquadra-se, 

predominantemente, nas categorias de alta (acima de 150 hab/ha) e média densidade (de 50 a 

150 hab/ha), com trechos de baixa densidade (de 15 a 50 hab/ha), como ilustrado no Mapa 29.  
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Mapa 29. Densidades definidas pelo PDOT. 

 

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

vista as disposições do PDOT quanto à densidade demográfica, admite-se que os projetos 

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

que tenham, como média, o valor da densidade máxima estabelecida pela Diretriz da Via 

Transbrasília para a respectiva porção do território.  

O projeto urbanístico deve prever uma população mínima de 107.332 habitantes para a 

área, podendo chegar a 386.525 habitantes (Tabela 3). Esse cálculo de população foi feito de 

acordo com as densidades previstas no PDOT para as respectivas porções e considerando-se 

uma densidade máxima de 600 habitantes/hectare para as porções de alta densidade (Tabela 3). 

Tabela 3. Estimativa populacional. 

DENSIDADE ÁREA (ha) 
POPULAÇÃO (hab) 

Mínima Máxima 

Baixa (de 15 a 50 hab/ha) 227,22 3.408 11.361 

Média (de 50 a 150 hab/ha) 809,76 40.488 121.464 

Alta (de 150 a 600 hab/ha) 421,96 63.294 253.176 

Zona Rural de Uso 

Controlado 
28,85 - - 

TOTAL 1.487,79 107.190 386.001 
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Nas áreas de densidade alta, a população pode ser maior que a prevista neste estudo, 

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

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

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

urbanístico do parcelamento.  

6. ÁREAS PÚBLICAS 

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

circulação, à implantação de Equipamento Público Comunitário (EPC) e Urbano (EPU), bem 

como aos Espaços Livres de Uso Público (ELUP), conforme definido pela Lei Federal n° 

6.766/1979 e pelo PDOT. O PDOT não estabelece percentual mínimo para o sistema de 

circulação, sendo esse percentual decorrente dos projetos urbanísticos a serem elaborados.  

Os EPCs correspondem aos equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e 

similares. Quanto aos EPUs, são aqueles equipamentos referentes ao abastecimento de água, 

serviços de esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, gás canalizado, 

etc. Já os ELUPs são áreas destinadas a praças, jardins, parques, áreas de recreação e outras 

áreas verdes, onde não é permitido qualquer tipo de cercamento, garantindo o acesso público.  

O PDOT estabelece que novos parcelamentos urbanos devem destinar, no mínimo, 15% 

de sua área parcelável a EPC, EPU e ELUP (art. 43, inciso I): 

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

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

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

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

parcelamentos de características industriais, que terão parâmetros próprios 

estabelecidos pelo órgão de planejamento urbano do Distrito Federal. 

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

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

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

que mantido o somatório de, no mínimo, 15% da área parcelável. O cálculo das áreas públicas 

destinadas a EPC, EPU e ELUP devem considerar os seguintes critérios: 

● O cálculo do percentual mínimo destinado ao uso público deve ser previsto dentro da 

área passível de parcelamento da gleba, que neste caso consiste em: área total da gleba, 
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excluídos APPs, Parques, unidades de conservação e faixas de domínio de rodovias e 

de redes de infraestrutura; 

● Não são computados como ELUP (praças, jardins públicos, áreas de lazer, recreação e 

áreas verdes) as nesgas de terra onde não seja possível inscrever um círculo de raio 

mínimo de 10,00 metros. 

Os 15% de áreas públicas a serem parceladas devem ser destinados à criação de EPC, 

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

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

áreas.  

6.1. Equipamento Público Comunitário | EPC 

A quantidade mínima de área destinada à criação de lotes destinados a EPC foi pensada 

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

levantamento de lotes de EPC existentes no entorno imediato da Via Transbrasília. As porções 

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

de habitantes, consequentemente, demandam maior quantidade de serviços públicos. Nesse 

sentido, é importante garantir a localização e a proximidade dos lotes de EPC às regiões de 

maiores densidades. 

O estudo desenvolvido para a definição do percentual mínimo de áreas públicas também 

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

a Via Transbrasília e a situação desses lotes, se vazios ou ocupados. O objetivo desse 

levantamento é adequar a situação existente às porções de densidades, buscando equilibrar a 

distribuição dos novos lotes de EPC a serem criados no interior da poligonal. Os mapas 30, 31 

e 32 apresentam a distribuição de lotes vazios e ocupados destinados a EPC existentes nos 

projetos urbanísticos dos núcleos urbanos lindeiros a Via Transbrasília.  

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

observar uma quantidade relevante de lotes destinados a EPC vazios na região de Samambaia 

(48% – 121 lotes desocupados e 133 lotes ocupados). Desse modo, a definição do percentual 

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

situação existente. Procurou-se assim, reduzir o percentual de lotes com essa destinação ao 
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longo desse trecho no sentido de evitar a criação de áreas públicas ociosas no interior da área a 

ser parcelada.  

Mapa 30. Lotes destinados à EPC vazios e ocupados no Guará. 
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Mapa 31. Lotes destinados à EPC vazios e ocupados em Taguatinga. 
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Mapa 32. Lotes destinados à EPC vazios e ocupados em Samambaia. 

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

estabelecidas no PDOT, com exceção das porções territoriais de Samambaia. A Tabela 4 

apresenta os percentuais que devem ser destinados a EPC por Porção Territorial de Densidade.  

Tabela 4. Estimativa populacional. 

PORÇÕES TERRITORIAIS 

DE DENSIDADE 

PERCENTUAL DE ÁREA 

DESTINADO A EPC 

ÁREA MÍNIMA DESTINADA 

A EPC (ha) 

06, 08 e 09 2% 4,44 

01, 02, 03, 04 e 05 2% 12,70 

10 4% 13,64 

07 5% 13,04 
 

Área total destinada a EPC 43,82 

Percentual destinado a EPC dentro da poligonal 2,95% 

É importante que o projeto de novos EPCs dentro da poligonal da área de influência da 

Via Transbrasília deve ser objeto de concurso público de arquitetura específico. O comitê 

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

economicidade, pela criatividade e pela promoção da qualidade do espaço público adjacente.   

6.2. Espaços Livres de Uso Público | ELUP 

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

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

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

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

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

aspectos, como condições socioeconômica, formação, idade, origem ou etnia, por exemplo, o 

espaço público apresenta-se como ambiente democrático capaz de promover a identidade local 

e onde a população pode exercer sua cidadania. 

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

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

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

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

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

entre si (MACEDO, 2007). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5). 
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Figura 5. Resumo da trajetória das atividades no espaço público (GEHL).  

 

Fonte: TENORIO, 2014, p. 38. 

Ao pensar nos espaços públicos, é preciso ter em mente as diversas atividades que esses 

podem abrigar (Quadro 4), devendo ser levadas em consideração no planejamento, no projeto 

e na gestão do parcelamento, uma vez que são todas de grande interesse para a apropriação e, 

consequentemente, para a vitalidade do espaço público (Figura 6). 

Quadro 4. Tipos de atividades no espaço público. 

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

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

para que ocorram 

SOCIAIS Todo tipo de interação entre pessoas 

Fonte: GEHL, 2013. 
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Figura 6. Representação gráfica da ligação entre a qualidade de ambientes externos e atividades ao ar livre. 

 

Fonte: GEHL, 2013, p. 21. 

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

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

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

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

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

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

vida terão as cidades e, portanto, mais segurança. É preciso desenhar as cidades para as pessoas 

– para se caminhar e pedalar. É preciso pensar na escala humana e não mais na escala do 

automóvel (Figura 7). 

Figura 7: Pirâmide hierárquica de mobilidade urbana. 

 

Fonte: ITDP Brasil. 
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Nesse sentido, torna-se necessário pensar desde a rua, que tem papel fundamental e 

muitas vezes ignorado enquanto espaço livre público de permanência, sendo qualificada apenas 

como espaço livre público de passagem. A rua é o primeiro contato do indivíduo com a cidade, 

sendo da maior importância a consideração dos deslocamentos dos pedestres e dos ciclistas no 

processo de planejamento, de projeto e de gestão urbana (Figura 8). 

Figura 8: Esquerda: calçada em péssimo estado de conservação no SRTVS, Brasília. Direita: ciclovia 

interrompida, sem conexão, Sudoeste.  

  

 Fonte: Direita. Google StreetView. 

Torna-se, portanto, indispensável a criação de uma rede de calçadas e de uma rede 

cicloviária, que considere as conexões com a malha viária existente de forma estratégica, 

integrando o tecido urbano, como mencionado no Item 4. Sistema Viário e Mobilidade. Deve-

se garantir as conexões entre as Regiões Administrativas, tanto no sentido leste/oeste quanto 

norte/sul, que são essenciais para a “costura” do tecido urbano ao longo de toda a Via 

Transbrasília. Essas redes devem conectar os ELUPs entre si, caracterizando um verdadeiro 

Sistema de Espaços Livres Públicos, além de conectar e integrar também os EPCs, os Parques 

e as Unidades de Conservação, e as redes de transporte coletivo. 

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

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

ELUPs áreas destinadas a praças, jardins, parques, áreas de recreação e outras áreas verdes etc., 

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

qualquer tipo de cercamento desse espaço e sendo garantido o acesso público.   
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Assim, voltando a atenção também para outros espaços livres públicos, como praças e 

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

incentivo à Fachada Ativa no pavimento térreo das edificações com acesso livre à população 

(Figura 9). Quanto maior a diversidade de usos nos arredores do espaço público, maior tende a 

ser a diversidade de usuários, e de não-moradores, além de potencializar e criar novos fluxos 

de pessoas. Para tanto, deve ser prevista a aplicação do Coeficiente de Aproveitamento Máximo 

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

Figura 9. Esquerda: Fachada inativa (nenhuma porta abrindo para o espaço público) no SRTVS, Brasília. Direita: 

Fachada ativa, Florianópolis.  

  

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

espaço público, buscando sempre atender à necessidade de Fachadas Ativas (Quadro 5). A 

permeabilidade física entre o espaço público e o privado é essencial para a vitalidade urbana, 

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

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

também para a segurança: são os chamados “olhos da rua” (JACOBS, 2009).    

Quadro 5. Classificação da fachada térrea ao nível dos olhos.  

 

A – ativo 
Pequenas unidades (lojas), muitas portas 
(15-20 portas a cada 100m) 
Ampla variedade de funções 
Nenhuma unidade cega e poucas unidades passivas 
Muitos detalhes no relevo da fachada 
Predominância de articulação vertical na fachada 
Bons detalhes e materiais 
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B – convidativo 
Unidades (lojas) relativamente pequenas 
(10-14 portas a cada 100m) 
Alguma variação de funções 
Poucas unidades cegas e passivas 
Relevo na fachada 
Muitos detalhes 

 

C – misto  
Unidades (lojas) grandes e pequenas 
(6-10 portas a cada 100m) 
Modesta variação de funções 
Algumas unidades passivas e cegas 
Relevo modesto na fachada 
Poucos detalhes 

 

 
 
D – monótono 
Grandes unidades (lojas), poucas portas 
(2-5 portas a cada 100m) 
Variação de função quase inexistente 
Muitas unidades cegas ou desinteressantes 
Poucos (ou nenhum) detalhes 
 

 

E – inativo  
Grandes unidades (lojas), poucas (ou sem) portas  
(0-2 portas a cada 100m) 
Nenhuma variação visível de função 
Unidades passivas ou cegas 
Fachadas uniformes, nenhum detalhe, nada para se ver 

Fonte: adaptado de Gehl (2013). 

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

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

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

cegas para o espaço público (Figura 10). Em caso de remembramento, somente quando o 

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

para o espaço livre público.  
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Figura 10. Relação de edifícios de equipamentos públicos com o espaço público. Esquerda: Unidade Básica de 

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

  

Fonte: Google StreetView. 

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

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

rampas), tanto para a circulação no espaço público, como para o acesso ao lote (Figura 11). A 

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

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

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

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

calçada, criando acessos indiretos à edificação. 

Figura 11. Esquerda: SRTVS, Brasília. Direita: Nova York.  

  

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

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



Estudo para Diretrizes Urbanísticas do Eixo de Dinamização da Via Transbrasília 
Estudo Técnico 03|2018 DIRUR/SUGEST/SEGETH 

75|91 

 

parques urbanos (Figura 12). Neste sentido, ao tratar da arborização, por exemplo, deve-se levar 

em conta que isso não significa a disposição aleatória de árvores no espaço público, mas incluir 

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

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

a iluminação pública, que não deve ser pensada apenas para os veículos, mas, principalmente, 

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

urbano que contribua para a vitalidade dos espaços públicos, como mesas, lixeiras e lugares 

para as pessoas sentarem, afinal as pessoas sentam onde há lugares para elas sentarem 

(WHYTE, 2009). 

Figura 12: Esquerda: Praça Tiradentes, Curitiba. Direita: Bryant Park, Nova York.  

  

Fonte: Esquerda: https://goo.gl/KzCAqt. 

Deve-se, portanto, pensar na infraestrutura na escala humana, com espaços públicos 

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

mobiliário urbano e outros equipamentos que permitam às pessoas permanecerem no local pela 

possibilidade de realizar diversas atividades, contribuindo para o uso do espaço público, seja 

de passagem ou de permanência, ao longo de todo o dia (Figura 13).  

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

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

quantitativos, a localização é fundamental para a qualidade desse Sistema. Deve-se realizar o 

planejamento, buscando evitar que esses espaços resultem de áreas residuais, sub ou 

superdimensionados e desconectadas do tecido urbano.  

 

https://goo.gl/KzCAqt
https://goo.gl/KzCAqt
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Figura 13: Esquerda: Rua XV durante o dia, Curitiba. Direita: Rua XV ao anoitecer, Curitiba.  

  

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

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

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

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

articuladores, capazes de promover a identidade local ao longo da Via Transbrasília e de atender 

tanto à população que irá habitar e usufruir do novo parcelamento, quanto à população que já 

habita em áreas próximas, e que passarão a ter novos espaços livres públicos qualificados para 

se apropriarem, contribuindo fortemente para a vitalidade da região. 

Dessa forma, os ELUPs devem ser localizados em áreas de franco acesso, articuladas 

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

e acessibilidade para toda a população. 

Quanto à quantidade ideal de espaços livres públicos, é preciso muito cuidado para que 

não ocorra o sub ou o superdimensionamento. O espaço público é essencial para a vitalidade 

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

para ocupá-lo. Portanto, essa é uma questão fundamental a ser levada em consideração ainda 

no projeto. Neste sentido, é imprescindível alinhar a oferta de espaços públicos a densidade 

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

A área de intervenção está em sua maior extensão inserida no Sistema P1, considerado 

uma região com alto potencial de perda de área de recarga de aquífero segundo ZEE. Desse 

modo, as áreas destinadas a ELUP devem manter, no mínimo, 70% da superfície permeável.  

Visando auxiliar na escolha dos locais à serem utilizados como ELUP foi elaborado um 

mapa de potencial de recarga (PR) utilizando a metodologia proposta por Gonçalves (2007) que 

https://goo.gl/G4dluf
https://goo.gl/xNqvcs
https://goo.gl/G4dluf
https://goo.gl/xNqvcs
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considera o uso e cobertura da terra, a pluviometria, a declividade e a classificação hidrológica 

dos solos, que se baseia na profundidade, textura e condutividade hidráulica (Mapa 33). É 

importante ressaltar que tem caráter de orientação e que estudos específicos devem ser 

elaborados para quantificar o valor de PR dessas áreas. 

Mapa 33. Potencial de recarga da área da poligonal. 

 
Quanto maior o valor de PR, mais adequado é o local para a implantação de um ELUP. 

Os valores mais elevados estão relacionados com a vegetação remanescente, as baixas 

declividades e com solos mais permeáveis enquanto os menores valores estão associados com 

altas declividades, tipo de uso e cobertura ou o tipo de solo.  

A Zona A inserida na região das Chapadas Elevadas apresenta as condições mais 

favoráveis para a implantação de ELUPs tendo em vista as baixas declividades, elevado 

potencial de recarga (entre 25 e 30%) e as grandes espessuras de solos, classificados 

hidrológicamente como um solo do tipo A, ou seja, solos com alta capacidade de infiltração.  

Inserido na Zona A, recomenda-se a área próximo de Furnas, entre a linha de metrô e o 

Córrego Taguatinga, que com a recuperação da vegetação pode atingir valores de PR de até 

50% (Ver Mapa 34). A Zona B também exibe condições favoráveis para a implantação de 
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ELUPs, mas não possui áreas livres de grandes dimensões para a implantações de grandes 

parques. 

Mapa 34. Locais sugeridos para implantação de ELUPs. 

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

territorial de densidade populacional (Tabela 5): 

Tabela 5. Percentual de ELUP por Porção Territorial de Densidade. 

PORÇÕES TERRITORIAIS DE DENSIDADE 
PERCENTUAL DE ÁREA DESTINADAS À 

ELUP 

06, 08 e 09 10,0% 

01, 02, 03, 04 e 05 60,0% 

10 5,0% 

7 25,0% 
 

Área total destinada a ELUP 148,78 hectares 

Percentual destinado a ELUP dentro da poligonal 10,0% 

Os percentuais apresentados na Tabela 5 devem ser aplicados na área restante (10% da 

área total menos as áreas recomendadas), no caso da adoção das sugestões apresentadas na 

Mapa 34. No caso da não utilização das áreas recomendadas, os percentuais devem ser 

aplicados nos 10% da área total. 



Estudo para Diretrizes Urbanísticas do Eixo de Dinamização da Via Transbrasília 
Estudo Técnico 03|2018 DIRUR/SUGEST/SEGETH 

79|91 

 

7. ESTRATÉGIA HABITACIONAL 

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

grande importância que o parcelamento da região da Via Transbrasília contemple a oferta de 

lotes para habitação de interesse social. De acordo com os artigos 134 e 135 do PDOT: 

Art. 134. A estratégia de oferta de áreas habitacionais tem o objetivo de atender à 

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

a diferentes faixas de renda, buscando: 

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

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

comércios e equipamentos comunitários; 

III – a proximidade com os principais corredores de transporte; 

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

de água, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais. 

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

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

infraestrutura subutilizada, com vazios residuais ou com áreas obsoletas. 

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

2 e Tabela 2D: 

[...]  

VI – Área adjacente ao Bairro Águas Claras, na Região Administrativa de Águas 

Claras; [...] 

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

Samambaia;  

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

Samambaia; 

XI – Subcentro Oeste, na Região Administrativa de Samambaia; 

[...] 

A tabela 2D do Anexo II do PDOT/2009 define a Densidade e o Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo para as áreas habitacionais (Tabela 6). 

Tabela 6. Densidade e Coeficiente de Aproveitamento Máximo para as Áreas Habitacionais abrangidas ou 

próximas à poligonal. 

OFERTA DE ÁREAS 

HABITACIONAIS 
DENSIDADE 

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 

MÁXIMO 

A6 – área adjacente ao Bairro Águas 

Claras, na Região Administrativa de 

Águas Claras 

Alta 2 

A9 – Subcentro Leste (Complexo de 

Furnas), na Região Administrativa de 

Samambaia 

Alta 4 

A10 – Quadras 100 (QR 103 a 115 e 

121 a 127), na Região Administrativa 

de Samambaia 

Alta 3 

A11 – Subcentro Oeste, na Região 

Administrativa de Samambaia 
Alta 4  

A12 – ADE Oeste, na Região 

Administrativa de Samambaia 
Alta 3 

A30 – Quadra QE 60 do Guará II 

(antiga área da TASA), na Região 

Administrativa do Guará 

Alta 4 
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É importante ressaltar que a estratégia de oferta de novas áreas habitacionais do PDOT 

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

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

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

2010). 

As informações do Censo Demográfico (IBGE, 2010) estão divididas espacialmente e 

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

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

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

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

Ponderação (APs), por sua vez, agrupam Setores Censitários contíguos e contém informações 

mais detalhadas sobre algumas variáveis do Censo.  

Nos Setores Censitários é realizada a Pesquisa Universo, caracterizada por ser um 

Questionário Básico “aplicado em todas as unidades domiciliares, exceto naquelas selecionadas 

para a amostra, e que contém a investigação das características do domicílio e dos moradores” 

(IBGE, 2010). Quanto à Pesquisa Amostral, aplicada nas Áreas de Ponderação, caracteriza-se 

por ser um Questionário Amostral, “aplicado em todas as unidades domiciliares selecionadas 

para a amostra. Além da investigação contida no Questionário Básico, abrange outras 

características do domicilio e pesquisa importantes informações sociais, econômicas e 

demográficas dos seus moradores” (IBGE, 2010).    

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

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

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

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

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

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

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

Nesse contexto, é imprescindível que o parcelamento resultante da Via Transbrasília 

concilie as Estratégias de Dinamização e de Oferta de Áreas Habitacionais do PDOT, 

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

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

doação de lotes urbanizados à CodHAB/DF, que deve ser responsável pela realização de 
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concursos públicos de arquitetura e captação de recursos para entrega das unidades 

habitacionais. 

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

CodHAB/DF seguiu a metodologia exposta a seguir: 

1. Mapeamento das Áreas de Oferta Habitacional inseridas nas Áreas de Ponderação 

abrangidas pela poligonal das Diretrizes Urbanísticas da Via Transbrasília (Mapa 

34): 

Mapa 35. Déficit habitacional por Áreas de Ponderação. 

 

2. Soma do Déficit Habitacional das Áreas de Ponderação inseridas (ou adjacentes) 

na poligonal das Diretrizes Urbanísticas da Via Transbrasília de acordo com estudo 

desenvolvido pela DIHAB/COPLAN/SUPLAN/SEGETH (Tabela 7): 

Tabela 7. Déficit nas áreas de ponderação atingidas pela poligonal. 

RA ÁREA DE PONDERAÇÃO DÉFICIT HABITACIONAL* 

Samambaia Quadras 100, 300 e 500 Ímpares 2.622 

Samambaia Quadras 100, 300 e 500 Pares 2.606 
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Samambaia Quadras 200, 400 e 600 Ímpares 3.553 

Samambaia Quadras 200, 400 e 600 Pares 1.558 

Taguatinga Taguatinga Sul 3.045 

Águas Claras Águas Claras 407 

Águas Claras Arniqueiras e Park Way 1.357 

Guará Guará I 1.124 

Guará Guará II e Park Sul 2.399 

TOTAL 18.671 

* O Déficit Habitacional corresponde a número de unidades habitacionais (UH).  

3. Cálculo da área de lotes urbanizados correspondentes ao Déficit Habitacional do 

item 2:  

𝑨𝑼 =
𝑛𝑈𝐻  ×  𝐴𝑈𝐻

𝑘 ×  𝐶
 

Onde:  

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

à poligonal da oferta de áreas habitacionais de acordo com estudo da DIHAB/COPLAN/SUPLAN/SEGETH; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Urbanísticas. 

a. A6 – área adjacente ao Bairro Águas Claras, na Região Administrativa de Águas Claras: 

𝑨𝑼 =
(407 + 1.357)  ×  47,0129 𝑚²

0,88747 ×  2
 ⇒  𝑨𝑼 =

82.930,76 𝑚²

1,77494
 ⇒  𝑨𝑼 = 46.723,13 𝑚² 

 

b. A9 – Subcentro Leste (Complexo de Furnas), na Região Administrativa de Samambaia: 

 𝑨𝑼 =
(3.045 + 2.606 + 1.558)  ×  47,0129 𝑚²

0,88747 ×  4
 ⇒  𝑨𝑼 =

338.915,99 𝑚²

3,54988
 ⇒  𝑨𝑼 = 95.472,52 𝑚² 
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c. A10 – Quadras 100 (QR 103 a 115 e 121 a 127), na Região Administrativa de 

Samambaia: 

 𝑨𝑼 =
2.622 ×  47,0129 𝑚²

0,88747 × 3
 ⇒  𝑨𝑼 =

123.267,82 𝑚²

2,66241
 ⇒  𝑨𝑼 = 46.299,34 𝑚² 

 

d. A11 – Subcentro Oeste, na Região Administrativa de Samambaia: 

𝑨𝑼 =
(2.622 + 3.553) ×  47,0129 𝑚²

0,88747 ×  4
 ⇒  𝑨𝑼 =

290.304,66 𝑚²

3,54988
 ⇒  𝑨𝑼 = 81.778,72 𝑚² 

 

e. A12 – ADE Oeste, na Região Administrativa de Samambaia: 

𝑨𝑼 =
3.553 ×  47,0129 𝑚²

0,88747 × 3
 ⇒  𝑨𝑼 =

167.036,84 𝑚²

2,66241
 ⇒  𝑨𝑼 = 62.738,96 𝑚² 

 

f. A30 – Quadra QE 60 do Guará II (antiga área da TASA), na Região Administrativa do 

Guará: 

 𝑨𝑼 =
2.399 ×  47,0129 𝑚²

0,88747 ×  4
 ⇒  𝑨𝑼 =

112.783,95 𝑚²

3,54988
 ⇒  𝑨𝑼 = 31.771,20 𝑚² 

 

4. Cálculo do percentual da poligonal de Oferta de Áreas Habitacionais abrangida por 

cada Área de Ponderação inserida na poligonal da Via Transbrasília (Tabela 8): 
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Tabela 8. Cálculo do percentual da poligonal de Oferta de Áreas Habitacionais. 

OFERTA DE ÁREAS 

HABITACIONAIS INSERIDAS 

NAS ÁREAS DE PONDERAÇÃO 

DA POLIGONAL * 

TOTAL DE 

ÁREA DE 

OFERTA 

HABITACIONAL 

(m²) 

TOTAL DE ÁREA 

DE OFERTA 

HABITACIONAL 

DENTRO DA 

POLIGONAL (m²) 

TOTAL DE 

ÁREA DE 

OFERTA 

HABITACIONAL 

FORA DA 

POLIGONAL 

(m²) 

A6 – área adjacente ao Bairro Águas 

Claras, na Região Administrativa de 

Águas Claras 

929.550 563.911 365.639 

Área dentro da poligonal 61% 

A9 – Subcentro Leste (Complexo de 

Furnas), na Região Administrativa de 

Samambaia 

1.531.150 1.531.150 0 

Área dentro da poligonal 100 % 

A10 – Quadras 100 (QR 103 a 115 e 

121 a 127), na Região Administrativa 

de Samambaia 

441.223 0 441.223 

Área dentro da poligonal 0 

A11 – Subcentro Oeste, na Região 

Administrativa de Samambaia 
400.560 82.365 318.195 

Área dentro da poligonal 21% 

A12 – ADE Oeste, na Região 

Administrativa de Samambaia 
600.836 0 600.836 

Área dentro da poligonal 0,00 

A30 – Quadra QE 60 do Guará II 

(antiga área da TASA), na Região 

Administrativa do Guará 

339.239 0 339.239 

Área dentro da poligonal 0 

 

5. Multiplicação da área encontrada no item 3 pela proporção encontrada no item 4: 

a. A6 – área adjacente ao Bairro Águas Claras, na Região Administrativa de Águas Claras: 

Área de Lotes Urbanizados destinados à CodHAB/DF  ⇒  46.723,13   𝑚2 ×  0,61 ⇒  28.501,11 𝑚² 

 

b. A9 – Subcentro Leste (Complexo de Furnas), na Região Administrativa de Samambaia: 

Área de Lotes Urbanizados destinados à CodHAB/DF  ⇒  95.472,52   𝑚2 ×  1 ⇒  95.472,52 𝑚² 
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c. A11 – Subcentro Oeste, na Região Administrativa de Samambaia: 

Área de Lotes Urbanizados destinados à CodHAB/DF  ⇒  81.778,72   𝑚2 ×  0,21 ⇒  17.173,53 𝑚² 

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

(Tabela 9 e Mapa 35): 

 

Tabela 9. Cálculo de área total de lotes a serem transferidos à CodHAB/DF. 

CÓDIGO DA 

OFERTA DE ÁREAS 

HABITACIONAIS 

TOTAL DE ÁREA 

DE OFERTA 

HABITACIONAL 

(m²) 

TOTAL DE ÁREA DE 

OFERTA 

HABITACIONAL 

DENTRO DA 

POLIGONAL (m²) 

ÁREA TOTAL DE 

LOTES URBANIZADOS 

A SEREM 

TRANSFERIDOS À 

CODHAB/DF (m²) 

A6 929.550 563.911 28.501,11 

A9 1.531.150 1.531.150 95.472,52 

A11 400.560 82.365 17.173,53 

TOTAL 2.861.260 2.177.426 141.147,16 

 

Mapa 36. Déficit habitacional por Áreas de Ponderação 

 

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

CodHAB-DF para fins de construção de empreendimentos multifamiliares de habitação de 
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interesse social devem respeitar as Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo para a região da Via 

Transbrasília.  

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

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

as Diretrizes Urbanísticas e representado no Mapa 35.  

8. ORIENTAÇÕES DE PROJETO  

Os acessos para pedestres às unidades imobiliárias devem ser dispostos nas divisas do 

lote voltadas para esses espaços, tendo em vista a animação e a maior segurança dos usuários 

dos espaços públicos.  

Ao longo das divisas dos lotes com as vias principais, praças e outros espaços livres de 

uso público devem ser proibidas fachadas cegas, de forma a garantir a integração, a visibilidade, 

a qualidade estética do parcelamento e a segurança dos usuários. 

A configuração formal do parcelamento deve conter uma disposição de lotes e quadras 

de modo a não permitir a constituição de becos e vazios intersticiais, uma vez que constituem 

espaços sem vitalidade e inseguros, que não se articulam com o tecido urbano. 

Os Estacionamentos devem atender aos critérios de acessibilidade e de manutenção de 

áreas de permeabilidade do solo, sempre que aplicável e possível, além de demarcação de vagas 

para idosos, pessoas com deficiência, para motos e bicicletas. Os estacionamentos devem se 

localizar sempre atrás das edificações, e não entre a fachada e as vias de acesso. 

O projeto urbanístico deve considerar as seguintes diretrizes de desenho a serem 

avaliadas quando da aprovação do projeto: 

● Permitir o recuo das edificações, desde que não ultrapasse 50% da testada do lote, sendo 

facultado o recuo a partir da altura de 12,00 metros da edificação (Figura 14). No caso 

de lotes com mais de duas testadas, a limitação do recuo deve ocorrer na testada voltada 

para o logradouro público de maior concentração de atividades; 

● Determinar alturas máximas das edificações sem definir o número de pavimentos; 

● Garantir fachadas com permeabilidade visual e física no nível da circulação do pedestre; 

● Criar uma rede de calçadas e uma rede cicloviária integrada à malha existente e a polos 

geradores de viagem; 

● Garantir estacionamentos de bicicletas nas edificações, assim como acesso de bicicletas; 

● Combinar usos residenciais e não residenciais no mesmo quarteirão; 
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● A norma pode flexibilizar a exigência quanto ao quantitativo de vagas de 

estacionamento no interior dos lotes para habitação social. 

Figura 14. Representação de recuo de edificações e cercamento de lotes. 

 

9. INFRAESTRUTURA URBANA 

O projeto urbanístico deve atentar para a viabilidade de abastecimento de água por 

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

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

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

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

O manejo das águas pluviais para a área compreende a captação, a coleta, o transporte, 

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

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

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

(Distrito Federal, 2009) e a Resolução da ADASA n° 009, de 08 de abril de 2011. O projeto 

deve, ainda, identificar as erosões existentes e incluir proposta de recuperação, bem como 

apontar locais críticos de escoamento que possam desencadear processos erosivos. 

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

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

dos resíduos sólidos do Distrito Federal, dispostos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 
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(Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010), pelo Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito 

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

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

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

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

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

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

edificações quanto a alimentação de postes de iluminação pública devem ser feitas por via 

subterrânea. A fiação aérea das redes de média tensão será permitida mediante expressa 

autorização do órgão de ordenamento territorial do Distrito Federal tendo em vista excepcional 

inviabilidade técnica.  

10. CONCLUSÃO 

A partir do Estudo Técnico da área de influência da Via Transbrasília, verifica-se o 

potencial desse novo parcelamento para a dinâmica urbana da Região Metropolitana do DF e, 

portanto, o quão imprescindível são o planejamento, o projeto e a gestão.  

Considerando a inserção da poligonal em Área de Dinamização prevista pelo PDOT, 

verifica-se a importância de promover a integração dos núcleos urbanos adjacentes a Via 

Transbrasília. Garantir a integração do tecido urbano é estratégico para a dinâmica da região, 

criando conexões viárias entre a malha existente e a proposta, com uma rede de calçadas e uma 

rede cicloviária que busque incentivar os deslocamentos não motorizados (pedestres e ciclistas) 

e a integração com as redes de transportes coletivos, além de conferir a continuidade de 

atividades. Dessa forma, a Via Transbrasília não deve configurar barreiras para os principais 

fluxos Norte-Sul, tanto para o transporte motorizado como para o não motorizado.  

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

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

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

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

pelo transporte coletivo.  

Os ELUPs devem ser pensados como elementos articuladores do tecido urbano, 

localizados em áreas de franco acesso, promovendo as conexões entre si e entre outros 

elementos, como EPC, EPU, Parques e Unidades de Conservação, rede de calçadas, rede 
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cicloviária, rede de transporte coletivo, configurando um verdadeiro Sistema de Espaços Livres 

Públicos. 

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

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

se fundamental incentivar o uso misto e as Fachadas Ativas e evitar, sempre que possível, as 

fachadas cegas, buscando conferir vitalidade e segurança ao parcelamento e à população que 

irá vivenciar e usufruir esses novos espaços.  

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

habitação de interesse social para a região, que atualmente possui um déficit habitacional 

crescente. O parcelamento dessa área deve ser um contraponto à segregação socioespacial e à 

falta de unidades habitacionais para as faixas de menor renda no DF. 

O parcelamento da área de influência da Via Transbrasília apresenta, portanto, um 

grande potencial de integrar os núcleos urbanos adjacentes, além de contribuir para a política 

habitacional do DF. O projeto urbanístico deve também garantir espaços públicos qualificados 

a serem apropriados por toda a população, promovendo a vitalidade urbana e, 

consequentemente, contribuindo para a segurança da região.  

Ao mesmo tempo, deve-se garantir a conformidade com questões ambientais e de 

suporte do território, além de questões de patrimônio.  
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