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PORTARIA Nº 164, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017
Aprova o Projeto de Sistema Viário para requalificação das Quadras 1 a 6 do Setor Hoteleiro
Sul, na Região Administrativa do Plano Piloto, 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 são conferidas pelo art. 105, V, da Lei
Orgânica do Distrito Federal; pelo Decreto nº 29.576, de 7 de outubro de 2008; pelo Decreto
nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015; pelo Decreto nº 37.224, de 31 de março de 2016; pelo
art 5º do Decreto nº 38.247, de 1º de junho 2017 e tendo em vista a Decisão nº37/2017 do
Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN e o que
consta no Processo nº 390.000.162/2012, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar Projeto de Sistema Viário para requalificação das Quadras 1 a 6 do Setor
Hoteleiro Sul, na Região Administrativa do Plano Piloto, RA I, consubstanciado no Projeto
de Sistema Viário SIV 097/2017 e no Memorial Descritivo - MDE 097/2017.
Art. 2º O Projeto de Sistema Viário SIV-MDE 097/2017 substitui todas as plantas do Setor
Hoteleiro Sul, exclusivamente no que se refere a sistema viário e acessibilidade, e não
contempla a criação de unidades imobiliárias ou alteração de parâmetros de uso e ocupação
do solo.
Art. 3º Os documentos urbanísticos referentes à aprovação do projeto encontram-se dis-
poníveis no endereço eletrônico http://www.sisduc.segeth.df.gov.br/, conforme determina a
Portaria nº 06, de 8 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre os procedimentos para divulgação
de documentos urbanísticos e sua disponibilização no Sistema de Documentação Urbanística
e Cartográfica - SISDUC, da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do
Distrito Federal - SEGETH.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

PORTARIA Nº 167, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017
Aprova as Diretrizes Urbanísticas DIUR 11/2017, aplicáveis à Região do Setor JK, nas
Regiões Administrativas do Núcleo Bandeirante - RA VIII e do Guará - RA X, 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, 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°0390-000530/2015,
R E S O LV E :
Art. 1º Aprovar as Diretrizes Urbanísticas aplicáveis à Região do Setor JK, nas Regiões
Administrativas do Núcleo Bandeirante - RA VIII e do Guará - RA X, na forma do
documento DIUR 11/2017 e respectivos Anexos: Anexo I. Mapa de Localização da Poligonal
da DIUR 11/2017; Anexo II. Mapa de Diretrizes de Sistema Viário da DIUR 11/2017; Anexo
III. Representação da continuidade do traçado viário proporcionado pela passagem de pe-
destres da DIUR 11/2017; Anexo IV. Representação da faixa necessária para a implantação
da passagem de pedestres da DIUR 11/2017; Anexo V. Mapa de Zoneamento das Diretrizes
de Uso e Ocupação do Solo da DIUR 11/2017; Anexo VI. Tabela de Parâmetros de Uso e
Ocupação do Solo para os novos parcelamentos da DIUR 11/2017; Anexo VII. Novos lotes
da Zona A que devem ter seus acessos voltados para a Via de Atividades 1 da DIUR
11/2017; Anexo VIII. Conexão entre o Parque e o Museu e transição entre a ocupação
existente e a poligonal da DIUR 11/2017; Anexo IX. Recomendação para o Plano de Uso e
Ocupação do Museu Vivo da Memória Candanga da DIUR 11/2017; Anexo X. Área onde
devem estar localizados os lotes urbanizados a serem transferidos à Companhia de De-
senvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF da DIUR 11/2017; Anexo
XI. Mapa das Porções Territoriais de Densidade da DIUR 11/2017; Anexo XII. Tabela de
estimativa populacional da DIUR 11/2017; Anexo XIII. Mapa da Rede de Distribuição de
Energia da DIUR 11/2017;.
Parágrafo único. O Estudo Técnico nº 11/2017 que subsidiou a elaboração das Diretrizes
Urbanísticas DIUR 11/2017, bem como as próprias Diretrizes Urbanísticas, Anexos I a XIII,
encontram-se disponíveis no endereço eletrônico http://www.sisduc.segeth.df.gov.br/, con-
soante dispõe a Portaria nº 06, de 08 de fevereiro de 2017.
Art. 2ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

PORTARIA Nº 168, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017
Aprova o Projeto de Paisagismo PSG 094/2017 e respectivo Memorial Descritivo MDE
094/2017 para a Praça Internacional, localizada no Setor de Clubes Esportivos Sul, na Região
Administrativa do Plano Piloto - 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 da Lei Orgânica
do Distrito Federal, o Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, combinado com o art. 5º
do Decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017 e tendo em vista o que dispõe o Processo n.º
429.000.210/2017, RESOLVE:
Art. 1º Ficam aprovados o Projeto de Paisagismo PSG 094/2017 e respectivo Memorial
Descritivo MDE 094/2017 que tratam da urbanização da Praça Internacional, localizada no
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES - Trecho 03 - Polo 08 - Região Administrativa do
Plano Piloto (RA-I).

Art. 2º Os documentos urbanísticos referentes à aprovação dos projetos encontram-se dis-
poníveis no endereço eletrônico http://www.sisduc.segeth.df.gov.br, de acordo com a Portaria
nº 06 da SEGETH, de 08 de fevereiro de 2017, e em respeito ao princípio de publicidade
assegurado pela Constituição Federal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO

DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Às nove horas do décimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, na
Sala de Reuniões do Segundo Andar do Edifício-Sede da Secretaria de Estado de Gestão do
Território e Habitação - SEGETH, foi aberta a 146ª Reunião Ordinária do Conselho de
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN, pelo Secretário de
Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Thiago Teixeira de
Andrade, que neste ato substitui Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal,
Rodrigo Rollemberg, contando com a presença dos Conselheiros relacionados ao final desta
Ata, para deliberar sobre os assuntos constantes de a pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do
dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Verificação do quórum; 1.3. Informes do Presidente;
1.4. Ratificação de Posse: 1.4.1. Argileu Martins da Silva, como Conselheiro Titular, Re-
presentante SEAGRI; 1.4.2. Alessandra do Valle Abrahão Soares, como Conselheira Su-
plente, Representante SEPLAG; 1.5. Apreciação e aprovação da Ata da 145ª Reunião Or-
dinária realizada no dia 21/09/2017 e Ata da 62ª Reunião Extraordinária realizada no dia
10/10/2017. 2. Processo para Deliberação: 2.1. Processo Nº: 429.000.539/2016; Interessado:
Condomínio Conjunto Nacional; Assunto: Projeto de Paisagismo - PSG 60/16 - Praça de
Pedestre Norte - Plataforma Rodoviária, em frente ao Setor de Diversões Norte - Plano Piloto
- RA I; Relator: Reinaldo Teixeira Vieira - FNE. 2.2. Processo Nº: 390-000.162/2012;
Interessado: COPROJ/SUPLAN; Assunto: Projeto de Sistema Viário - SIV-MDE 097/17
Projeto de Sistema Viário para requalificação do Setor Hoteleiro Sul - SHS Quadras 1 a 6 -
Plano Piloto-RA I; Relatora: Ana Flávia Bittencourt de Lima - ÚNICA/DF. 2.3. Processo

Nº: 390-000.665/2016; Interessado: COPROJ/SUPLAN; Assunto: Projeto de Sistema Viário
SIV-MDE 028/17 para o Setor de Autarquias Norte - Plano Piloto-RA I; Relatora: Ana
Flávia Bittencourt de Lima - ÚNICA/DF. 2.4. Processo Nº: 00390-00005285/2017-67; In-
teressado: SEGETH/SUPLAN Assunto: Projeto de Requalificação do Setor de Rádio e
Televisão Sul (SRTVS), na Região Administrativa do Plano Piloto RA I; Relatora: Ana
Flávia Bittencourt de Lima - ÚNICA/DF. 2.5 Processo Nº: 00390-00005496/2017-08; In-
teressado: SEGETH/SUPLAN/COPROJ; Assunto: Projeto de Requalificação da Quadra 5 do
Setor Comercial Sul (SCS), Projeto de Sistema Viário - SIV-MDE 096/2017; Relatora: Ana
Flávia Bittencourt de Lima - ÚNICA/DF. 2.6 Processo Nº: 00390-00010063/2017-66; In-
teressado: SEGETH/SUPLAN/COPROJ; Assunto: Projeto de Paisagismo - PSG/MDE
051/2016, relativo ao projeto de Revitalização da Praça do Povo, Localizada no Setor
Comercial Sul - SCS, e o Projeto de Sistema Viário - SIV/MDE 144/2017, relativo ao Projeto
de Requalificação da Quadra 3 do Setor Comercial Sul - SCS; Relatora: Ana Flávia Bit-
tencourt de Lima - ÚNICA/DF. 3. Assuntos Gerais. 4. Encerramento. Os trabalhos foram
iniciados com o Item 1. Ordem do Dia, 1.1 Abertura dos trabalhos, quando o Secretário de
Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Thiago Teixeira de
Andrade saudou a todos os Conselheiros e Conselheiras. Seguiu-se para o subitem 1.2.
Verificação do quórum, onde foi verificada a existência de quorum. Prosseguiu os trabalhos,
quando foi tratado o Subitem 1.3. Informes do Presidente: O Secretário Thiago Teixeira de
Andrade parabenizou os Conselheiros pelo profícuo debate realizado na reunião anterior, os
quais aprovaram o texto da LUOS por unanimidade, contabilizados 30 votos. Ainda nos
informes, o Secretário ratificou o convite para Audiência Pública referente ao Zoneamento
Ecológico Econômico - ZEE, dia 28 de outubro de 2017, frisando a importância da le-
gislação, que é caracterizada como base da pirâmide de leitura do território que evocará a
revisão do PDOT. Pontuou, ainda, que os debates concernentes ao PDOT estão avançados,
com o intuito de serem principiológicos, no período do 2º semestre de 2018, ainda no 1º
semestre do próximo ano será lançado calendário com as instituições, semelhante ao que foi
feito com o Código de Obras, buscando interagir com cada uma das instituições mais afetas
para debater a estrutura, a principiologia e os pilares do PDOT, enfatizando que a ideia
fundamental é estabelecer um PDOT depois do ZEE, após a LUOS, e posterior, inclusive de
várias discussões do PPCUB, pronto e aprovado para que possa ser mais conciso. Em
seguida, prosseguiu ao Subitem 1.4. Ratificação de Posse: Senhora Alessandra Valle Abrahão
Soares na qualidade de Conselheira Suplente da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Gestão do Distrito Federal - SEPLAG; e ao Senhor Argileu Martins da Silva na qualidade de
Conselheiro Titular da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEAGRI, os
saudando no vindouro trabalho. Assim, passou para o Subitem 1.5. Apreciação e aprovação
da Ata da 145ª Reunião Ordinária realizada no dia 21/09/2017 e Ata da 62ª Reunião
Extraordinária realizada no dia 10/10/2017: o Secretário Thiago Teixeira de Andrade sub-
meteu as referidas Atas para apreciação e aprovação, as quais foram aprovadas por una-
nimidade, sem alterações. Prosseguiu os trabalhos, passando ao Item 2 Processo para De-
liberação. Subitem 2.1. Processo Nº: 429.000.539/2016; Interessado: Condomínio Conjunto
Nacional; Assunto: Projeto de Paisagismo - PSG 60/16 - Praça de Pedestre Norte - Pla-
taforma Rodoviária, em frente ao Setor de Diversões Norte - Brasília - RA I; Relator:
Reinaldo Teixeira Vieira - FNE: A palavra foi franqueada ao autor do projeto, Fábio
Camargo, do Conjunto Nacional que procedeu com a apresentação do Processo explicando
que o motivo principal é revitalizar a praça em área pública localizada em frente ao Shopping
Conjunto Nacional, que tem autoria do arquiteto Lúcio Costa, mas que a proposta é tentar
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DIRETRIZES URBANÍSTICAS 11/2017

Região do Setor JK

 

Processo SEI Processo SEI 0390-000530/2015

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

Coordenação
Técnica

Denise Mara Guarieiro e Carvalho – Diretora de Diretrizes Urbanís cas
(DIRUR/COINST/SUGEST/SEGETH)

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

Supervisão Cláudia Varizo Cavalcante - Subsecretária de Gestão Urbana (SUGEST/SEGETH)

 

1. Disposições Iniciais

1.1. A Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal (SEGETH), órgão
responsável pelo planejamento urbano e territorial do Distrito Federal (DF), tem a competência de
definir Diretrizes Urbanís cas para novos parcelamento urbanos, nos termos da Lei Federal N° 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° 803, de 25 de abril de 2009, e sua
atualização, Lei Complementar N° 854, de 15 de outubro de 2012;

1.2. Estas Diretrizes têm prazo de validade de 4 (quatro) anos, conforme estabelece o Parágrafo único
do Art. 7º da Lei Federal Nº 6.766/79, podendo ser reavaliadas em prazo inferior, de acordo com
interesse público ou salvo mudanças de legislação que impliquem alteração de uso e ocupação do
solo;

1.3. Os arquivos georreferenciados referentes às Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e às Diretrizes
de Sistema Viário serão disponibilizados no Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do DF
(SITURB) em até 30 (trinta) dias após a publicação destas Diretrizes no Diário Oficial do DF (DODF);

1.4. Estas Diretrizes Urbanís cas constam no Processo SEI 0390-000530/2015 e estão embasadas no
Estudo Técnico 11/2017 DIRUR/COINST/SUGEST/SEGETH (Documento SEI 2815736). Tanto as
Diretrizes quanto o Estudo Técnico serão disponibilizados, na íntegra, na página da SEGETH e no
Sistema de Documentação Cartográfica - SISDUC;

1.5. As tabelas e mapas dos Anexos são partes integrantes destas Diretrizes Urbanís cas: Anexo I.
Mapa de Localização da Poligonal da DIUR 11/2017; Anexo II. Mapa de Diretrizes de Sistema Viário da
DIUR 11/2017; Anexo III. Representação da con nuidade do traçado viário proporcionado pela
passagem de pedestres da DIUR 11/2017; Anexo IV. Representação da faixa necessária para a
implantação da passagem de pedestres da DIUR 11/2017; Anexo V. Mapa de Zoneamento das
Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo da DIUR 11/2017; Anexo VI. Tabela de Parâmetros de Uso e
Ocupação do Solo para os novos parcelamentos da DIUR 11/2017; Anexo VII. Novos lotes da Zona A
que devem ter seus acessos voltados para a Via de A vidades 1 da DIUR 11/2017; Anexo VIII.
Conexão entre o Parque e o Museu e transição entre a ocupação existente e a poligonal da DIUR
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11/2017; Anexo IX. Recomendação para o Plano de Uso e Ocupação do Museu Vivo da Memória
Candanga da DIUR 11/2017; Anexo X. Área onde devem estar localizados os lotes urbanizados a
serem transferidos à CODHAB/DF da DIUR 11/2017; Anexo XI. Mapa das Porções Territoriais de
Densidade da DIUR 11/2017; Anexo XII. Tabela de es ma va populacional da DIUR 11/2017; Anexo
XIII. Mapa da Rede de Distribuição de Energia da DIUR 11/2017;

1.6. Estas Diretrizes Urbanís cas têm como área de abrangência a Região do Setor JK, delimitada
pela poligonal apresentada no Anexo I. Mapa de Localização da Poligonal da DIUR 11/2017;

1.7. O projeto urbanís co deve obrigatoriamente incluir 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 garantir a qualidade do espaço público e a urbanidade do parcelamento;

1.8. A delimitação territorial da poligonal pode ser alterada no projeto urbanís co na proporção de até
5%, 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. A delimitação territorial da zona 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.

 

2. Definições

2.1. Altura Máxima: medida ver cal máxima permi da para uma edificação, não incluindo caixa
d’água e antenas, contada a partir da cota de soleira;

2.2. Coeficiente de Aproveitamento: relação entre a área edificável e a área do terreno.

2.3. Coeficiente de Aproveitamento Básico: potencial constru vo definido para o lote, outorgado
gratuitamente;

2.4. Coeficiente de Aproveitamento Máximo: limite máximo edificável dos lotes ou projeções, podendo
a diferença entre os coeficientes máximo e básico ser outorgada onerosamente nos termos da lei;

2.5. Cota de Soleira: cota ou nível al métrico do lote ou projeção, medida no perfil natural do terreno,
de acordo com o levantamento planial métrico cadastral, a par r da qual se define a altura máxima e
o número de pavimentos. Pode ser determinada em conformidade com um dos seguintes métodos, a
não ser que especificado o contrário em norma ou no zoneamento destas Diretrizes:

2.5.1. Ponto médio da edificação: cota altimétrica do ponto médio da edificação;

2.5.2. Ponto médio da testada frontal: cota al métrica medida no meio da testada frontal do lote ou
projeção;

2.6. DIUR: Diretrizes Urbanís cas. Ferramenta de planejamento urbano e territorial que orienta a
elaboração de projetos urbanís cos, sendo elaboradas de acordo com estratégias de ocupação do
território do DF, legislação vigente e caracterização ambiental;

2.7. ELUP: Espaço Livre de Uso Público. Áreas des nadas a praças, jardins, parques, áreas de
recreação e outras áreas verdes;

2.8. EPC: Equipamentos Públicos Comunitários. Equipamentos públicos de lazer, cultura, educação,
saúde, segurança e similares;

2.9. EPU: Equipamentos Públicos Urbanos. Equipamentos públicos de abastecimento de águas,
serviços de esgotamentos sanitário, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, gás
canalizado e outros serviços públicos;

2.10. Fachada a va: extensão horizontal da fachada com acesso direto e abertura para o logradouro
público com o obje vo de evitar a formação de planos fechados na interface entre as construções e as
áreas públicas;

2.11. Fachadas cegas: muros ou fachadas de edificações sem janelas, entradas ou permeabilidade
visual;

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

2.13. Mobilidade ativa: conjunto de meios de locomoção não-motorizados;
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2.14. PDOT: Plano Diretor de Ordenamento Territorial, aprovado pela Lei Complementar N° 803, de 25
de abril de 2009, atualizada pela Lei Complementar N° 854, de 15 de outubro de 2012;

2.15. Poligonal: área de aplicação das Diretrizes Urbanísticas, definida no Anexo I;

2.16. Porção territorial: áreas de mesma faixa de densidade definidas no Anexo XI, conforme
disposições do PDOT;

2.17. Testada: linha que separa uma propriedade particular do logradouro público;

2.18. Taxa de ocupação: relação percentual entre a projeção da edificação e a área do lote, ou seja,
percentual do lote sobre o qual há edificação;

2.19. 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 da Região do Setor JK deve promover a integração com núcleos urbanos
adjacentes (Guará, Núcleo Bandeirante e Setor de Postos e Motéis Sul) através da con nuidade do
tecido urbano, com percursos conectados para todos os meios de locomoção, priorizando a mobilidade
ativa;

3.2. Os Parâmetros Urbanísticos destas Diretrizes Urbanísticas estão de acordo com o PDOT.

 

4. Diretrizes de Sistema Viário e de Circulação

4.1. O sistema viário e de circulação principal do parcelamento deve seguir o traçado definido no
Anexo II destas Diretrizes, podendo ser ajustado mediante jus fica va técnica aprovada pelo órgão
responsável pelo planejamento urbano e territorial do Distrito Federal;

4.2. O sistema viário e de circulação deve ser complementar às disposições previstas no PDOT e no
PDTU;

4.3. O sistema viário e de circulação deve seguir os parâmetros e orientações constantes no Decreto
N° 38.047, de 09 de março de 2017;

4.4. O sistema viário e de circulação deve seguir orientações constantes na Nota Técnica N° 02/2015
– DAUrb/SUAT e no Guia de Urbanização, disponíveis para download no site desta Secretaria;

4.5. Além das vias indicadas nestas Diretrizes, o projeto urbanís co deve prever sistema viário
complementar que promova permeabilidade e integração ao tecido urbano;

4.6. O sistema viário e de circulação deve considerar a compa bilização com projetos viários
existentes na poligonal de projeto;

4.7. Nos lotes com acessos voltados para as Vias de A vidades 1 e 2, o uso residencial não é
permitido no pavimento localizado no nível da circulação dos pedestres;

4.8. A Via Parque deve apresentar medidas moderadoras de tráfego (traffic-calming), promovendo a
apropriação do espaço público pela população;

4.9. As novas vias devem configurar uma malha viária com intersecções, no máximo, a cada 200
metros, salvo mediante jus fica va técnica aprovada pelo órgão responsável pelo planejamento
urbano e territorial do Distrito Federal;

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

4.11. Os projetos urbanís cos dos novos parcelamentos devem contar com calçadas acessíveis e
con nuas nos dois lados da via com largura mínima de 3,00 metros, salvo mediante jus fica va
técnica aprovada pelo órgão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Distrito Federal;

4.12. Nas Vias de A vidades, as calçadas devem ter, no mínimo, 5,00 metros de largura, salvo
mediante jus fica va técnica aprovada pelo órgão responsável pelo planejamento urbano e territorial
do Distrito Federal;

4.13. Conforme Anexos III e IV, o projeto urbanís co deve prever a desapropriação de faixas dos lotes
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do SPMS, permi ndo a livre circulação de pedestres e ciclistas entre o novo parcelamento e a EPIA.
Essas passagens devem ter, no mínimo, 5,00 metros de largura, sendo permi do galerias, desde que
garantido a livre circulação de pedestres e ciclistas;

4.14. 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;

4.15. Lotes com área superior a 1.500m² devem prever acesso de bicicletas e bicicletários ou
paraciclos próximos ao acesso principal de pedestres;

4.16. Os estacionamentos públicos devem atender a critérios de acessibilidade e garan r a
permeabilidade do solo, salvo mediante jus fica va técnica aprovada pelo órgão responsável pelo
planejamento urbano e territorial do Distrito Federal;

4.17. Os estacionamentos públicos e privados devem prever a instalação de bicicletários;

4.18. Os estacionamentos públicos e privados devem demarcar as vagas de idosos e pessoas com
deficiência, motos e bicicletas, conforme legislação vigente;

4.19. Os bolsões de estacionamento públicos e privados devem ficar localizados atrás das edificações,
salvo mediante jus fica va técnica aprovada pelo órgão responsável pelo planejamento urbano e
territorial do Distrito Federal.

 

5. Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo

5.1. O Anexo V apresenta o zoneamento destas diretrizes: Zona A, Zona B, Zona C e Parque;

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

5.3. A Zona A abrange uma ocupação, predominantemente, consolidada, onde está localizado o Setor
de Postos e Motéis Sul (SPMS);

5.3.1. Na Zona A, são permitidos os usos comercial, de prestação de serviços, institucional e industrial
de baixa incomodidade;

5.3.2. Na Zona A, o projeto urbanís co deve prever novos lotes com acessos voltados para a Via de
A vidades 1 a fim de não permi r os fundos dos lotes do SPMS voltados para essa Via, conforme
Anexo VII;

5.4. A Zona B abrange o núcleo central da Região do Setor JK, onde o novo parcelamento deve atender
a Estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais;

5.4.1. Na Zona B, são permi dos os usos residencial mul familiar, comercial, prestação de serviços,
industrial, institucional e o uso misto;

5.4.3. Na Zona B, os novos lotes devem ter entre 500m² e 2.000m² de área;

5.5. A Zona C abrange uma área de transição entre as quadras do Guará e o novo parcelamento da
Região do Setor JK, além de conectar o Parque Ezechias Heringer, ao norte da poligonal, e o Museu
Vivo da Memória Candanga, ao sul, conforme Anexo VIII;

5.5.1. Na Zona C, são permitidos os usos institucional destinados a atividades de lazer e esporte;

5.5.2. Na Zona C, o projeto urbanístico deve priorizar a manutenção e a criação de áreas verdes;

5.5.3. Conforme Anexo IX, para o Plano de Uso e Ocupação do Museu Vivo da Memória Candanga,
localizado na Zona C, é recomendado a integração do Museu com a região circundante, des nando
áreas para a implantação de equipamentos de lazer e espor vos de uso da comunidade, com calçadas
e ciclofaixas, além de manter o uso institucional para o funcionamento do Museu;

5.6. O Parque corresponde ao Parque Ecológico Ezechias Heringer, localizado ao norte da Região do
Setor JK;

5.6.1. O uso e a ocupação do Parque devem respeitar a legislação ambiental e as normas específicas
vigentes, com prévia anuência dos órgãos responsáveis.

 

6. Diretrizes de Habitação de Interesse Social
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6.1. O projeto urbanís co para a Região do Setor JK deve incluir a transferência de lotes urbanizados à
CODHAB/DF para a implantação de projetos de habitação de interesse social;

6.2. Os lotes transferidos à CODHAB/DF devem ter entre 500m² e 2.000m², devendo ser previsto a
possibilidade de remembramento ou desmembramento no projeto urbanís co mediante solicitação da
CODHAB/DF ao órgão responsável pelo planejamento urbano e territorial do DF;

6.3. A área de lotes urbanizados a serem transferidos à CODHAB/DF segue metodologia apresentada
no item 6 do Estudo Técnico 11/2017 DIRUR/COINST/SUGEST/SEGETH, totalizando 22.005,08 m²;

6.4. Os lotes doados à CODHAB/DF devem estar dentro da poligonal da Estratégia de Oferta de Áreas
Habitacionais A30 determinada pelo Art. 135 do PDOT, conforme Anexo X;

6.5. Os projetos arquitetônicos das edificações nos lotes doados à CODHAB/DF devem ser objeto de
concurso público de arquitetura específico, salvo mediante jus fica va aprovada pelo órgão
responsável pelo planejamento urbano e territorial do DF. O Comitê julgador deve contar com
representantes do órgão de planejamento urbano e territorial do DF, da CODHAB/DF e de outras
en dades que possam ser convidadas pela CODHAB/DF. O projeto vencedor deve prezar pela
economicidade, pela criatividade e pela promoção da qualidade do espaço público adjacente.

 

7. Diretrizes de Densidade Populacional

7.1. O Anexo XI destas Diretrizes Urbanís cas define as porções territoriais de densidade, de acordo
com disposições do PDOT;

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

7.3. 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 da densidade máxima
estabelecida no PDOT;

7.4. 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 urbanístico dos parcelamentos.

 

8. Diretrizes de Áreas Públicas

8.1. Pelo menos 15% da área parcelável deve ser cons tuída de EPC, EPU e ELUP, de uso e domínio
público, conforme disposições do PDOT;

8 .2 . Os EPC, EPU e ELUP devem ser integrados ao tecido urbano por meio de calçadas e
ciclovias/ciclofaixas, além de ser garan da a sua proximidade a rotas de transporte cole vo,
favorecendo o acesso da população;

8.3. O percentual de EPU, assim como a sua localização e a dimensão das faixas de servidão para a
sua implantação, pode ser alterado após consulta às concessionárias, tendo em vista o princípio de
aproveitamento do território;

8.4. As áreas des nadas a EPC e a ELUP devem estar localizadas em áreas de franco acesso e
ar culadas aos eixos mais integrados do sistema viário, considerando princípios de mobilidade e
acessibilidade para toda a população;

8.5. As áreas des nadas a ELUP devem estar conectadas entre si por meio de calçadas e
ciclovias/ciclofaixas, cons tuindo um sistema de espaços livres públicos conectado às redes de
transporte coletivo e aos Parques e Unidades de Conservação;

8.6. As áreas des nadas a ELUP devem proporcionar áreas de lazer e recreação para a população e
estar associadas à presença de vegetação nativa;

8.7. As áreas destinadas a ELUP devem manter, no mínimo, 70% da superfície permeável;

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

8.9. Não é permi do nenhum po de cercamento de áreas des nadas a ELUP, devendo ser garan do o
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acesso público;

8.10. Os EPC e ELUP devem prever a implantação de bicicletários ou paraciclos próximos ao acesso
principal e em locais acessíveis;

8.11. No cálculo do percentual mínimo de EPC e ELUP, deve ser considerada a área passível de
parcelamento dentro da poligonal, que consiste na área total excluídas as APP, as Unidades de
Conservação e as faixas de domínio de rodovias e redes de infraestrutura.

 

9. Diretrizes de Projeto

9.1. As fachadas cegas devem ser evitadas nas testadas do lote voltadas para o logradouro público, de
modo a promover a integração visual, a qualidade estética e a segurança da comunidade;

9.2. Nas testadas de lotes voltadas para o logradouro público é permi do o cercamento desde que
garan da a permeabilidade visual mínima de 70%, de modo a promover a integração visual, a
qualidade estética e a segurança da comunidade;

9.3. Lotes de uso ins tucional podem ter disposições de cercamento específicas mediante anuência
do órgão responsável pelo planejamento urbano do Distrito Federal;

9.4. A configuração urbana do parcelamento deve evitar a cons tuição de becos e vazios inters ciais
que podem resultar em espaços públicos sem vitalidade e inseguros, sem ar culação com o tecido
urbano;

9.5. Estudos e condicionantes ambientais podem determinar alterações nas taxas de permeabilidade
previstas nos Anexo VI;

9.6. O remembramento é permi do desde que a área final do lote não exceda o tamanho máximo do
lote permi do para a zona em que es ver inserido e não resulte em prejuízo à urbanidade, mediante
prévia anuência do órgão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Distrito Federal.

 

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), o Plano de Drenagem Urbana do Distrito Federal (2009), as disposições da
ADASA e outras regulamentações pertinentes;

10.2. O projeto urbanís co deve iden ficar as erosões existentes e incluir proposta de recuperação,
bem como apontar locais críticos de escoamento que possam desencadear processos erosivos;

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

10.4. 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;

10.5. O projeto urbanís co deve prever a realocação do poste da rede de distribuição aérea de
energia, indicado no Anexo XIII, viabilizando a implantação da Via de A vidades 1, indicada no Anexo
II.

 

11.Disposições Finais

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

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

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 ao órgão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Distrito Federal, caso haja
conflito com quaisquer das disposições destas Diretrizes Urbanísticas;
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11.5. Os projetos urbanís cos de novos parcelamentos devem atender diretrizes de endereçamento
definidas pela Unidade de Tecnologia, Informação e Controle (UNTIC/SEGETH) 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 responsável pelo planejamento urbano e
territorial do Distrito Federal, com base nas disposições do PDOT e de estudos constantes no Estudo
Técnico 11/2017 que embasa estas Diretrizes Urbanísticas.

 

Anexo I. Mapa de Localização da Poligonal da DIUR 11/2017.

 

 

Anexo II. Mapa de Diretrizes de Sistema Viário da DIUR 11/2017.
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Anexo III. Representação da con nuidade do traçado viário proporcionado pela passagem de
pedestres da DIUR 11/2017.

 

 

 

 

 

Anexo IV. Representação da faixa necessária para a implantação da passagem de pedestres da DIUR
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11/2017.
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Anexo V. Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo da DIUR 11/2017.

 

Anexo VI. Tabela de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo para os novos parcelamentos da DIUR
11/2017.

Zona Uso

Coeficiente de

Aproveitamento
Básico

Coeficiente de

Aproveitamento
Máximo

Altura

Máxima
(m)

Taxa de

Permeabilidade

A

 

Comercial/

Prestação de
Serviço

1,0 1,5 12,00 10%

Industrial 1,0 1,5 12,00 10%

Institucional 1,0 1,5 12,00 10%

B

Residencial

Multifamiliar
1,0 2 19,00 10%

Misto 1,0 3 22,50 10%

Industrial 1,0 2 19,00 10%

Institucional 1,0 2 19,00 10%

C Institucional 1,0 1,5 12,00 10%
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*para lotes com áreas superior a 10.000m², o coeficiente básico é 0,7.

 

 

Anexo VII. Novos lotes da Zona A que devem ter seus acessos voltados para a Via de A vidades 1 da
DIUR 11/2017.

Anexo VIII. Conexão entre o Parque e o Museu e transição entre a ocupação existente e a poligonal da
DIUR 11/2017.
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Anexo IX. Recomendação para o Plano de Uso e Ocupação do Museu Vivo da Memória Candanga da
DIUR 11/2017.

Anexo X. Área onde devem estar localizados os lotes urbanizados a serem transferidos à CODHAB/DF

Diretrizes Urbanísticas - DIUR 11 (2838849)         SEI 0390-000530/2015 / pg. 12



da DIUR 11/2017.

 

Anexo XI. Mapa das Porções Territoriais de Densidade da DIUR 11/2017.
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Anexo XII. Tabela de estimativa populacional da DIUR 11/2017.

Densidade (hab/ha) Área (ha) População

Baixa (15 a 50 hab/ha) 47,00 2.350

Média (50 a 150 hab/ha) 8,63 1.294

Alta (150 hab/ha a 500 hab/ha) 30,33 15.165

TOTAL 85,96 18.809

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII. Mapa da Rede de Distribuição de Energia da DIUR 11/2017.
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Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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pelo código 50012017122200046

PORTARIA Nº 164, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017
Aprova o Projeto de Sistema Viário para requalificação das Quadras 1 a 6 do Setor Hoteleiro
Sul, na Região Administrativa do Plano Piloto, 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 são conferidas pelo art. 105, V, da Lei
Orgânica do Distrito Federal; pelo Decreto nº 29.576, de 7 de outubro de 2008; pelo Decreto
nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015; pelo Decreto nº 37.224, de 31 de março de 2016; pelo
art 5º do Decreto nº 38.247, de 1º de junho 2017 e tendo em vista a Decisão nº37/2017 do
Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN e o que
consta no Processo nº 390.000.162/2012, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar Projeto de Sistema Viário para requalificação das Quadras 1 a 6 do Setor
Hoteleiro Sul, na Região Administrativa do Plano Piloto, RA I, consubstanciado no Projeto
de Sistema Viário SIV 097/2017 e no Memorial Descritivo - MDE 097/2017.
Art. 2º O Projeto de Sistema Viário SIV-MDE 097/2017 substitui todas as plantas do Setor
Hoteleiro Sul, exclusivamente no que se refere a sistema viário e acessibilidade, e não
contempla a criação de unidades imobiliárias ou alteração de parâmetros de uso e ocupação
do solo.
Art. 3º Os documentos urbanísticos referentes à aprovação do projeto encontram-se dis-
poníveis no endereço eletrônico http://www.sisduc.segeth.df.gov.br/, conforme determina a
Portaria nº 06, de 8 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre os procedimentos para divulgação
de documentos urbanísticos e sua disponibilização no Sistema de Documentação Urbanística
e Cartográfica - SISDUC, da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do
Distrito Federal - SEGETH.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

PORTARIA Nº 167, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017
Aprova as Diretrizes Urbanísticas DIUR 11/2017, aplicáveis à Região do Setor JK, nas
Regiões Administrativas do Núcleo Bandeirante - RA VIII e do Guará - RA X, 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, 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°0390-000530/2015,
R E S O LV E :
Art. 1º Aprovar as Diretrizes Urbanísticas aplicáveis à Região do Setor JK, nas Regiões
Administrativas do Núcleo Bandeirante - RA VIII e do Guará - RA X, na forma do
documento DIUR 11/2017 e respectivos Anexos: Anexo I. Mapa de Localização da Poligonal
da DIUR 11/2017; Anexo II. Mapa de Diretrizes de Sistema Viário da DIUR 11/2017; Anexo
III. Representação da continuidade do traçado viário proporcionado pela passagem de pe-
destres da DIUR 11/2017; Anexo IV. Representação da faixa necessária para a implantação
da passagem de pedestres da DIUR 11/2017; Anexo V. Mapa de Zoneamento das Diretrizes
de Uso e Ocupação do Solo da DIUR 11/2017; Anexo VI. Tabela de Parâmetros de Uso e
Ocupação do Solo para os novos parcelamentos da DIUR 11/2017; Anexo VII. Novos lotes
da Zona A que devem ter seus acessos voltados para a Via de Atividades 1 da DIUR
11/2017; Anexo VIII. Conexão entre o Parque e o Museu e transição entre a ocupação
existente e a poligonal da DIUR 11/2017; Anexo IX. Recomendação para o Plano de Uso e
Ocupação do Museu Vivo da Memória Candanga da DIUR 11/2017; Anexo X. Área onde
devem estar localizados os lotes urbanizados a serem transferidos à Companhia de De-
senvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF da DIUR 11/2017; Anexo
XI. Mapa das Porções Territoriais de Densidade da DIUR 11/2017; Anexo XII. Tabela de
estimativa populacional da DIUR 11/2017; Anexo XIII. Mapa da Rede de Distribuição de
Energia da DIUR 11/2017;.
Parágrafo único. O Estudo Técnico nº 11/2017 que subsidiou a elaboração das Diretrizes
Urbanísticas DIUR 11/2017, bem como as próprias Diretrizes Urbanísticas, Anexos I a XIII,
encontram-se disponíveis no endereço eletrônico http://www.sisduc.segeth.df.gov.br/, con-
soante dispõe a Portaria nº 06, de 08 de fevereiro de 2017.
Art. 2ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

PORTARIA Nº 168, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017
Aprova o Projeto de Paisagismo PSG 094/2017 e respectivo Memorial Descritivo MDE
094/2017 para a Praça Internacional, localizada no Setor de Clubes Esportivos Sul, na Região
Administrativa do Plano Piloto - 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 da Lei Orgânica
do Distrito Federal, o Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, combinado com o art. 5º
do Decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017 e tendo em vista o que dispõe o Processo n.º
429.000.210/2017, RESOLVE:
Art. 1º Ficam aprovados o Projeto de Paisagismo PSG 094/2017 e respectivo Memorial
Descritivo MDE 094/2017 que tratam da urbanização da Praça Internacional, localizada no
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES - Trecho 03 - Polo 08 - Região Administrativa do
Plano Piloto (RA-I).

Art. 2º Os documentos urbanísticos referentes à aprovação dos projetos encontram-se dis-
poníveis no endereço eletrônico http://www.sisduc.segeth.df.gov.br, de acordo com a Portaria
nº 06 da SEGETH, de 08 de fevereiro de 2017, e em respeito ao princípio de publicidade
assegurado pela Constituição Federal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO

DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Às nove horas do décimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, na
Sala de Reuniões do Segundo Andar do Edifício-Sede da Secretaria de Estado de Gestão do
Território e Habitação - SEGETH, foi aberta a 146ª Reunião Ordinária do Conselho de
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN, pelo Secretário de
Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Thiago Teixeira de
Andrade, que neste ato substitui Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal,
Rodrigo Rollemberg, contando com a presença dos Conselheiros relacionados ao final desta
Ata, para deliberar sobre os assuntos constantes de a pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do
dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Verificação do quórum; 1.3. Informes do Presidente;
1.4. Ratificação de Posse: 1.4.1. Argileu Martins da Silva, como Conselheiro Titular, Re-
presentante SEAGRI; 1.4.2. Alessandra do Valle Abrahão Soares, como Conselheira Su-
plente, Representante SEPLAG; 1.5. Apreciação e aprovação da Ata da 145ª Reunião Or-
dinária realizada no dia 21/09/2017 e Ata da 62ª Reunião Extraordinária realizada no dia
10/10/2017. 2. Processo para Deliberação: 2.1. Processo Nº: 429.000.539/2016; Interessado:
Condomínio Conjunto Nacional; Assunto: Projeto de Paisagismo - PSG 60/16 - Praça de
Pedestre Norte - Plataforma Rodoviária, em frente ao Setor de Diversões Norte - Plano Piloto
- RA I; Relator: Reinaldo Teixeira Vieira - FNE. 2.2. Processo Nº: 390-000.162/2012;
Interessado: COPROJ/SUPLAN; Assunto: Projeto de Sistema Viário - SIV-MDE 097/17
Projeto de Sistema Viário para requalificação do Setor Hoteleiro Sul - SHS Quadras 1 a 6 -
Plano Piloto-RA I; Relatora: Ana Flávia Bittencourt de Lima - ÚNICA/DF. 2.3. Processo

Nº: 390-000.665/2016; Interessado: COPROJ/SUPLAN; Assunto: Projeto de Sistema Viário
SIV-MDE 028/17 para o Setor de Autarquias Norte - Plano Piloto-RA I; Relatora: Ana
Flávia Bittencourt de Lima - ÚNICA/DF. 2.4. Processo Nº: 00390-00005285/2017-67; In-
teressado: SEGETH/SUPLAN Assunto: Projeto de Requalificação do Setor de Rádio e
Televisão Sul (SRTVS), na Região Administrativa do Plano Piloto RA I; Relatora: Ana
Flávia Bittencourt de Lima - ÚNICA/DF. 2.5 Processo Nº: 00390-00005496/2017-08; In-
teressado: SEGETH/SUPLAN/COPROJ; Assunto: Projeto de Requalificação da Quadra 5 do
Setor Comercial Sul (SCS), Projeto de Sistema Viário - SIV-MDE 096/2017; Relatora: Ana
Flávia Bittencourt de Lima - ÚNICA/DF. 2.6 Processo Nº: 00390-00010063/2017-66; In-
teressado: SEGETH/SUPLAN/COPROJ; Assunto: Projeto de Paisagismo - PSG/MDE
051/2016, relativo ao projeto de Revitalização da Praça do Povo, Localizada no Setor
Comercial Sul - SCS, e o Projeto de Sistema Viário - SIV/MDE 144/2017, relativo ao Projeto
de Requalificação da Quadra 3 do Setor Comercial Sul - SCS; Relatora: Ana Flávia Bit-
tencourt de Lima - ÚNICA/DF. 3. Assuntos Gerais. 4. Encerramento. Os trabalhos foram
iniciados com o Item 1. Ordem do Dia, 1.1 Abertura dos trabalhos, quando o Secretário de
Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Thiago Teixeira de
Andrade saudou a todos os Conselheiros e Conselheiras. Seguiu-se para o subitem 1.2.
Verificação do quórum, onde foi verificada a existência de quorum. Prosseguiu os trabalhos,
quando foi tratado o Subitem 1.3. Informes do Presidente: O Secretário Thiago Teixeira de
Andrade parabenizou os Conselheiros pelo profícuo debate realizado na reunião anterior, os
quais aprovaram o texto da LUOS por unanimidade, contabilizados 30 votos. Ainda nos
informes, o Secretário ratificou o convite para Audiência Pública referente ao Zoneamento
Ecológico Econômico - ZEE, dia 28 de outubro de 2017, frisando a importância da le-
gislação, que é caracterizada como base da pirâmide de leitura do território que evocará a
revisão do PDOT. Pontuou, ainda, que os debates concernentes ao PDOT estão avançados,
com o intuito de serem principiológicos, no período do 2º semestre de 2018, ainda no 1º
semestre do próximo ano será lançado calendário com as instituições, semelhante ao que foi
feito com o Código de Obras, buscando interagir com cada uma das instituições mais afetas
para debater a estrutura, a principiologia e os pilares do PDOT, enfatizando que a ideia
fundamental é estabelecer um PDOT depois do ZEE, após a LUOS, e posterior, inclusive de
várias discussões do PPCUB, pronto e aprovado para que possa ser mais conciso. Em
seguida, prosseguiu ao Subitem 1.4. Ratificação de Posse: Senhora Alessandra Valle Abrahão
Soares na qualidade de Conselheira Suplente da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Gestão do Distrito Federal - SEPLAG; e ao Senhor Argileu Martins da Silva na qualidade de
Conselheiro Titular da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEAGRI, os
saudando no vindouro trabalho. Assim, passou para o Subitem 1.5. Apreciação e aprovação
da Ata da 145ª Reunião Ordinária realizada no dia 21/09/2017 e Ata da 62ª Reunião
Extraordinária realizada no dia 10/10/2017: o Secretário Thiago Teixeira de Andrade sub-
meteu as referidas Atas para apreciação e aprovação, as quais foram aprovadas por una-
nimidade, sem alterações. Prosseguiu os trabalhos, passando ao Item 2 Processo para De-
liberação. Subitem 2.1. Processo Nº: 429.000.539/2016; Interessado: Condomínio Conjunto
Nacional; Assunto: Projeto de Paisagismo - PSG 60/16 - Praça de Pedestre Norte - Pla-
taforma Rodoviária, em frente ao Setor de Diversões Norte - Brasília - RA I; Relator:
Reinaldo Teixeira Vieira - FNE: A palavra foi franqueada ao autor do projeto, Fábio
Camargo, do Conjunto Nacional que procedeu com a apresentação do Processo explicando
que o motivo principal é revitalizar a praça em área pública localizada em frente ao Shopping
Conjunto Nacional, que tem autoria do arquiteto Lúcio Costa, mas que a proposta é tentar
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1. 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 n° 

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. 

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 (DIUR) que se aplicam ao parcelamento do solo com fins urbanos de glebas 

situadas na Região do Setor JK – Quadra QE 60 do Guará II (antiga área da TASA) e Setor 

JK, onde está situado o Museu Vivo da Memória Candanga. A Região do Setor JK está 

localizada na Unidade de Planejamento Territorial Central Adjacente 2 (Mapa 1).  

Mapa 1. Localização da área de estudo. 

 

A Região do Setor JK está inserida em duas Regiões Administrativas (RAs): a maior 

parte da porção norte (antiga TASA) e um pequeno trecho a sudoeste da poligonal está 

localizada no Guará (RA X) e a maior parte da porção sul e um trecho a nordeste da poligonal 

está localizada no Núcleo Bandeirante (RA VIII) (Mapa 2).  
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Mapa 2. Localização da área de estudo: Regiões Administrativas.

 

A poligonal de estudo está limitada ao norte pelo Parque Ecológico Ezechias Heringer, 

a leste pelo Setor de Postos e Motéis Sul (SPMS), ao sul pela Área de Regularização de Interesse 

Específico (ARINE) Bernardo Sayão e a oeste pelas Quadras QE 58 e QE 46 do Guará (Figura 

1). Dessa forma, a poligonal desse Estudo abrange aproximadamente 84 hectares de área.  

Figura 1. Fotos das visitas técnicas na região: a) b) c) limites com o SPMS a leste; d) limites com a quadra QE 

46 do Guará a oeste; e) área situada ao sul da TASA (antiga loja da Mercedes Benz); f) área situada ao sul da 

TASA (Nosso Lar); g) h) Museu Vivo da memória Candanga. Fonte: a) b) c) arquivo; e) f) g) Google 

StreetView; h) https://goo.gl/VFrcN5. 

  a) b) 
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A Região do Setor JK possui uma localização estratégica na estruturação viária do 

Distrito Federal (DF), muito próxima a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) – a 

via mais integrada do DF, de acordo com a Sintaxe Espacial (Figura 2) – e a Estrada Parque 

Guará (EPGU), e a pouco mais de 10 Km da Rodoviária do Plano Piloto. Dessa forma, a área 

de estudo está localizada em uma região altamente acessível por meio de eixos viários bastante 

integrados ao tecido urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) d) 

e) f) 

g) h) 
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Figura 2. Mapa de Integração do DF com ampliação na Região do Setor JK. 
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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 da Região do Setor JK, 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.  

2. DISPOSIÇÕES DO PDOT 

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

inserida na Zona Urbana Consolidada (Mapa 3).  

Mapa 3. Zoneamento do PDOT.

 

Os Artigos 72 e 73 apresentam a definição e diretrizes de ocupação para a Zona Urbana 

Consolidada: 

Art. 72. A Zona Urbana Consolidada é composta por áreas predominantemente 

urbanizadas ou em processo de urbanização, de baixa, média e alta densidade 
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demográfica, conforme Anexo III, Mapa 5, deste Lei Complementar, servidas de 

infraestrutura e equipamentos comunitários. 

Parágrafo único. Integram esta Zona, conforme Anexo I, Mapa 1ª: 

[...] 

IX – áreas urbanas do Guará; 

[...] 

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; 

[...] 

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

constituem as Estratégias de Ordenamento Territorial. Na Região do Setor JK incide apenas na 

porção norte a estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais (Mapa 4).  

Mapa 4. Estratégias de Ordenamento do Território.

 

Sobre a Estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais, o PDOT define que: 

Art. 134. A Estratégia de Oferta de Novas 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; 
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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. 

Próximo à Região do Setor JK, ao norte da poligonal deste Estudo, encontra-se o 

Conector Ambiental Reserva Guará/Riacho Fundo que segue da Reserva do Guará, ao longo 

dos cursos dos córregos do Guará e Riacho Fundo até a sua foz no lago Paranoá (Mapa 5).  

Mapa 5. Conectores Ambientais.

 

O PDOT traz a definição de conectores ambienteis e apresenta suas diretrizes setoriais 

nos Artigos 13 e 15, respectivamente: 

Art. 13. [...] 

IV – conectores ambientais: porções de ecossistemas naturais, parques e 

equipamentos urbanos como vias públicas, calçadas, canteiros centrais, praças e 

playgrounds, providos de arborização e áreas verdes, utilizados como elementos de 

conexão entre espaços naturais preservados e demais unidades de conservação e áreas 

protegidas, possibilitando maior fluxo genético entre as espécies vegetais e o trânsito 

da fauna local.  

[...] 

Art. 15. São diretrizes setoriais para as Unidades de Conservação e os Parques 

Ecológicos:  
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I – criar, implantar e consolidar unidades de conservação para a proteção de amostras 

representativas de ecossistemas locais e a manutenção dos recursos genéticos e 

processos ecológicos, necessários ao equilíbrio do território;  

II – criar, implantar e consolidar os Parques Ecológicos, dotando-os de equipamentos 

comunitários e de lazer;  

III – dotar as unidades de conservação de planos de manejo e, se cabível, definir as 

respectivas zonas de amortecimento e, quando conveniente, os corredores ecológicos, 

de forma compatível com os objetivos gerais da unidade, observada a legislação 

ambiental vigente;  

IV – incentivar a gestão integrada do conjunto de unidades de conservação.  

Os conectores ambientais fazem parte da Estratégia de Integração Ambiental do 

Território, a qual está definida no PDOT: 

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

articulação entre 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. 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 e 

manutenção desses espaços; 

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 urbanos 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. 
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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.  

3. DISPOSIÇÕES AMBIENTAIS 

A área de estudo está situada na Unidade Hidrográfica do Riacho Fundo, que faz parte 

da Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá (Região Hidrográfica do Paraná) (Mapa 6).  

Mapa 6. Unidades Hidrográficas.

 

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

Permanente (APPs) definidas no Art. 4º da Lei Federal Nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que 

dispõe sobre o Código Florestal Brasileiro (Mapa 7). 
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Mapa 7. Área de Preservação Permanente (APP). 

 

Quanto às Áreas de Proteção Ambiental (APAs), a poligonal de estudo encontra-se 

próxima à APA do Planalto Central (Mapa 8). A APA corresponde à categoria de Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000, com plano de manejo e 

zoneamento aprovados pela Portaria Nº 28, de 17 de abril de 2015.  
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Mapa 8. Áreas de Proteção Ambiental (APAs).

 

Próximos à Região do Setor JK estão localizados os Parques Ecológicos Ezechias 

Heringer e Candangolândia, e os Parques Urbanos Bosque dos Eucaliptos, Núcleo Bandeirante 

e das Aves (Mapa 9). 
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Mapa 9. Parques.

 

3.1. ZEE – Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal 

De acordo com o Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF), a 

área de estudo está localizada na Zona Ecológica-Econômica de Dinamização Produtiva com 

Equidade (ZEEDPE), que abrange 30% do território do DF com espaços urbanos, ambientes 

rurais e áreas protegidas (Mapa 10).  
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Mapa 10. Zoneamento ZEE-DF – Zonas.

 

A ZEEDPE tem como foco a geração de emprego e renda, visando a justa distribuição 

dos direitos e do acesso aos recursos e serviços, ou seja, o crescimento e o desenvolvimento da 

região com a redução das desigualdades.  

Quanto as subzonas definidas pelo ZEE-DF para a ZEEDPE, a Região do Setor JK está 

localizada na Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 3 (SZDPE 3) (Mapa 11).  
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Mapa 11. Zoneamento ZEE-DF – Subzonas.

 

O ZEE-DF aponta a vocação e algumas diretrizes para cada uma dessas subzonas, onde 

a SZDPE 3 destina-se: 

[...] à promoção da funcionalidade ecológica do Lago Paranoá e de seus córregos 

tributários, com a garantia da quantidade e qualidade de suas águas para usos 

múltiplos, por meio da manutenção da permeabilidade do solo, da proteção de 

nascentes, do aporte de infraestrutura de saneamento ambiental e do desenvolvimento 

de atividades produtivas, prioritariamente, de naturezas N1, N2 e N3 (ZEE-DF).  

Quanto às diretrizes para a SZDPE 3, o ZEE-DF estabelece: 

 Conferir prioridade máxima ao monitoramento, controle e fiscalização com vistas 

ao combate aos parcelamentos irregulares do solo nas áreas de contribuição de 

reservatórios e Áreas de Proteção de Mananciais; 

 Assegurar o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compatível com 

riscos ecológicos, os padrões e a intensidade de ocupação humana; 

 Observar, no estabelecimento de empreendimentos a manutenção dos níveis de 

permeabilidade do solo, a compatibilização com os riscos ecológicos e a 

harmonização com os elementos da paisagem no qual se inserem (e os serviços 

ecossistêmicos a eles associados), assegurando soluções à capacidade de suporte 

do território; 

 Garantir a implantação de atividades produtivas de natureza N3, de modo a não 

sobrecarregar a área central de Brasília e minimizar o fluxo de transporte; 

 Assegurar, na implantação de empreendimentos e nos processos de regularização 

de parcelamento do solo, a infraestrutura de saneamento ambiental compatível 

com os riscos ecológicos e com a garantia de preservação dos usos múltiplos do 

lago Paranoá. 
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Quadro 1. Classificação de naturezas de atividades produtivas – ZEE-DF. 

ATIVIDADES PRODUTIVAS DE 
NATUREZA 1 (N1) 

Atividades que promovam a Economia da Conservação 

Trata-se da produção, distribuição e consumo de bens e serviços por meio 

da utilização sustentável dos recursos naturais, garantindo a renovação e a 

autossustentabilidade dos ecossistemas. Ou seja, geração de emprego e 

renda sem prejuízo à preservação do meio ambiente. 

ATIVIDADES PRODUTIVAS DE 
NATUREZA 2 (N2) 

Atividades do setor primário da econômica, respeitada a legislação de uso 

e ocupação do solo e a capacidade de suporte ecológica do território. 

São atividades relacionadas à produção agropecuária e ao processamento 

de produtos visando à agregação de valor. Trata-se da estruturação de 

cadeias produtivas e verticalização da produção para exportar produtos e 

serviços agropecuários de alto valor agregado.  

ATIVIDADES PRODUTIVAS DE 
NATUREZA 3 (N3) 

Atividades do setor terciário e secundário de pequeno porte da economia, 

não segregadas dos demais usos e respeitada a legislação de uso e 

ocupação do solo e a capacidade de suporte ecológica do território. 

São atividades tipicamente urbanas de comércio, serviço e industrial de 

pequeno porte passíveis de realização em áreas da malha urbana e não 

segregadas dos demais usos. 
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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 da Região do Setor JK. São traçadas orientações para as Diretrizes de Sistema 

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

Interesse Social, 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.  

4. DIRETRIZES DE SISTEMA VIÁRIO E DE CIRCULAÇÃO 

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 
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providências”. Deve considerar também a Nota Técnica NT 02/2015-DAUrb/SUAT1, 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 Urbanização2 (SEGETH, 2017).  

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 2): 

Quadro 2. 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. 

                                                           
1 Disponível em: http://www.segeth.df.gov.br/images/diretrizes_urbanisticas/nt02-2015-diretrizes-sist-viario-

novos-parcelamentos.pdf.  
2 Disponível em: http://www.segeth.df.gov.br/images/guia_urbanizacao/Guia_de_Urbanizacao_Revisao.pdf.  
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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. 

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. 

A partir do disposto na legislação e nas normas técnicas vigentes, as Diretrizes do 

Sistema Viário e de Circulação consideram a articulação das novas vias com as vias existentes 

e a localização estratégia da região no contexto urbano do DF (proximidade da EPIA). Dessa 

forma, buscando configurar um espaço urbano integrado ao tecido circundante, o sistema viário 

e de circulação principal foi traçado e classificado conforme o Mapa 12.  
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Mapa 12. Diretrizes de Sistema Viário.

 

O traçado viário da Região do Setor JK deve buscar configurar um espaço urbano 

integrado ao existente, garantindo a continuidade dos fluxos e proporcionando permeabilidade 

viária, a fim de contribuir para a distribuição eficiente desses fluxos. A mobilidade deve ser 

garantida com a integração dos diferentes modais de transporte, priorizando os não motorizados 

(pedestres e ciclistas) e o transporte coletivo.  

As Vias de Atividades propostas buscam estruturar o novo parcelamento e garantir a 

conexão viária com o espaço urbano circundante. Essas vias devem concentrar e promover a 

diversidade de usos e atividades, capazes de atender a população local e regional. Nesse sentido, 

os cruzamentos das Vias de Atividades apresentam potencial para caracterizarem uma 

centralidade na região.  

A Via de Atividades 2 deve apresentar um caráter particular. Considerando o traçado 

viário circundante, essa via deve garantir a continuidade do canteiro central existente com 

tratamento paisagístico, caracterizando um passeio central para uso esportivo e de lazer da 

população (Figura 3). Esse mesmo passeio deve ter sua continuidade garantida até a EPIA, com 

a livre circulação de pedestres e ciclistas (Figura 5).  
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Figura 3. Passeio com ciclofaixa no canteiro central da Av. Hercílio Luz, Centro, Florianópolis, SC. 

 

Quanto às Vias de Circulação propostas, devem garantir a articulação interna e a 

conexão com as ocupações urbanas adjacentes, com usos e atividades de menor porte que 

atendam a população local. As Vias de Circulação que se estendem por toda a porção oeste da 

poligonal devem garantir a transição entre as quadras QE 46 e QE 58 do Guará e a Região do 

Setor JK. O traçado dessas vias deve configurar um canteiro central com aproximadamente 

20,00 metros com o objetivo conectar o Parque Ecológico Ezechias Heringer, ao norte da 

poligonal, com a praça3 da QE 58 e o Museu Vivo da Memória Candanga, ao sul. Esse canteiro 

central, da mesma forma que na Via de Atividades 2, deve receber tratamento paisagístico, 

caracterizando um pequeno parque linear, um conector verde, propiciando a apropriação desse 

espaço livre pela população (Figura 3).  

A Via Parque, localizada ao norte da Região do Setor JK, deve ter a função de garantir 

a delimitação do Parque e promover a transição para a ocupação urbana do novo parcelamento 

(Figura 4). Dessa forma, a via deve caracterizar uma porta de entrada para o Parque, com 

equipamentos de esporte e lazer para a apropriação da população, como pista de corrida e 

ciclofaixa. Considerando a proximidade ao Parque e o caráter de amortecimento, a via deve 

adotar medidas moderados de tráfego (traffic calming) com o objetivo de reduzir a velocidade 

dos veículos, proporcionando maior segurança aos pedestres e ciclistas. As mesmas 

considerações se aplicam a Via Parque localizada ao sul da poligonal, limítrofe ao Museu da 

                                                           
3 URB – 028/01. 

Estudo Técnico 11/2017 (2815736)         SEI 0390-000530/2015 / pg. 29



Estudo para Diretrizes Urbanísticas da Região do Setor JK – DIUR 11/2017 
Estudo Técnico 11/2017 DIRUR/COINST\SUGEST/SEGETH 

30|59 

 

Memória Candanga, que tem a função de conectar o novo parcelamento à EPIA e ao Guara e, 

ao mesmo tempo, não pode desconsiderar o caráter mais bucólico do Museu.  

Figura 4. Representação da Via Parque e da Via de Pedestres entre o Parque e a Região do Setor JK. 

 
 

Por fim, as Passagens de Pedestres devem incentivar a mobilidade ativa na Região do 

Setor JK, contribuindo para a permeabilidade dos fluxos de pedestres e de ciclistas (Figura 5). 

Dessa forma, essas passagens devem garantir a continuidade do traçado viário, configurando 

ainda a integração com a EPIA, onde estão localizados os pontos de ônibus e do BRT (Bus 

Rapid Transit).   

Figura 5. Representação da continuidade do traçado viário proporcionado pela passagem de pedestres. 

 

Devido à configuração dos lotes do SPMS, a implantação das Passagens de Pedestres 

deve prever a desapropriação de trechos desses lotes, configurando faixas que permitam a livre 

circulação de pedestres e ciclistas (Figura 6). Essa desapropriação deve ser o suficiente para 

permitir uma livre circulação de, no mínimo, 5,00 metros de largura. É importante que as 
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edificações também se virem para essas passagens, ou mesmo que seja permitido a implantação 

de quiosques ou bancas, contribuindo para que não se tornem becos inseguros. As Passagens 

de Pedestres podem configurar espaços abertos ou galerias protegidas de intempéries e com 

atividades no seu interior, desde que permitam a livre circulação das pessoas.  

Figura 6. Representação da faixa necessária para a implantação da passagem de pedestres.   
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Ainda considerando o Sistema Viário e de Circulação, 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 Região do Setor JK, e 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 

dos lotes, a fim de não configurarem barreiras que interrompem a livre circulação de pedestres 

e ciclistas. O passeio deve, portanto, permanecer livre de obstáculos para garantir a 

acessibilidade e a continuidade do percurso (Figura 7).  
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Figura 7. Composição das calçadas. Fonte: Guia de Urbanização, SEGETH, 2017.  

 

O projeto urbanístico deve prever, ainda, sistema viário e de circulação complementar. 

A infraestrutura viária deve conferir permeabilidade ao tecido urbano, garantindo acesso, 

circulação e mobilidade para toda a população. A fim de desenvolver o projeto de urbanismo, 

deve-se consultar Decreto nº 38.047, a NT 02/2015 e o Guia de Urbanização, disponíveis para 

download no site da Secretaria. 

5. DIRETRIZES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

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

disposições do PDOT4 acerca do Zoneamento (Zona Urbana Consolidada) e das Estratégias de 

Ordenamento Territorial (Oferta de Áreas Habitacionais). Além das disposições do PDOT, o 

uso e a ocupação do solo também devem respeitar a capacidade de suporte ambiental da região5, 

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, 

etc.  

 

                                                           
4 Ver item 2. DISPOSIÇÕES DO PDOT deste Estudo Técnico.  
5 Ver item 3. DISPOSIÇÕES AMBIENTAIS deste Estudo Técnico. 
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Quadro 3. 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. 

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 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).  

Considerando a área em questão, o PDOT define para a Zona Urbana Consolidada o 

Coeficiente de Aproveitamento Máximo (Cmáx) de 9 (nove). Complementarmente, a Estratégia 

de Oferta de Áreas Habitacionais define para a QE 60 do Guará II (área da antiga TASA) o 

Cmáx de 4 (quatro). Da mesma forma, para o Setor JK e para o SPMS, localizados no Núcleo 

Bandeirante, o PDOT limita o Cmáx em 3 (três) (Tabela 1).  

Tabela 1. Coeficiente de Aproveitamento Máximo por Zona conforme PDOT. 

MACROZONA COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO 

Zona Urbana Consolidada 9  

QE 60 do Guará II  

(Oferta de Áreas Habitacionais | A30) 
4 

Setor JK e SPMS 3 
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Dessa forma, agrupando porções territoriais dentro da poligonal com condicionantes 

urbanísticas, foram definidas três zonas (além do Parque ao norte da poligonal) para o estudo 

das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo (Mapa 13). O zoneamento pode sofrer eventuais 

alterações em decorrência do projeto urbanístico desde que garantidas as proporções e 

localizações aproximadas, não sendo permitido alterações nos parâmetros de uso e ocupação 

definidos.  

Mapa 13. Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo.

 

5.1. Zona A 

A Zona A corresponde à porção leste da poligonal, onde está localizado o SPMS (Figura 

8), caracterizando, predominantemente, uma ocupação consolidada. Além dessa ocupação, a 

Zona A conta com um trecho limítrofe à Via de Atividades 1, configurando a transição para o 

interior do novo parcelamento. Considerando o SPMS, o uso e a ocupação do solo nessa Zona 

devem seguir as disposições da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) do DF, que permitem 

para essa área os usos comercial, prestação de serviços e institucional. 
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Figura 8. SPMS a partir da via marginal da EPIA. 

 

No trecho mais a oeste da Zona A (Mapa 14 e Figura 9), o projeto urbanístico deve 

prever novos lotes com acessos voltados para a Via de Atividades 1 a fim de não permitir os 

fundos dos lotes do SPMS voltados para essa via, o que contribuiria negativamente para a 

urbanidade e para a segurança do novo parcelamento. Esse mesmo cuidado, com relação a evitar 

fundos de lotes voltados para as vias, deve ser tomado para as demais vias do parcelamento, 

com especial atenção aos limites – Via Parque, ao norte, e Via de Circulação, a oeste.  

Mapa 14. Novos lotes da Zona A que devem ter seus acessos voltados para a Via de Atividades 1. 
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Figura 9. Local onde deve ser implantada a Via de Atividades 1. 

 

5.2. Zona B 

A Zona B caracteriza-se por ser o núcleo da Região do Setor JK, onde o novo 

parcelamento deve atender a Estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais (Figuras 10 e 11). 

Nesse sentido, a Zona deve priorizar o uso residencial multifamiliar, permitindo os usos 

comercial, prestação de serviços, industrial de baixa incomodidade, institucional e misto.  

Figura 10. Limites ao sul da QE 60 do Guará (antiga TASA – Oferta de Áreas Habitacionais). 

 

Figura 11. Limites ao norte da QE 60 do Guará (antiga TASA – Oferta de Áreas Habitacionais). 
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O uso misto, ou seja, a combinação do uso residencial com outros usos, deve ser previsto 

nos lotes com acesso principal voltado para as vias que fazem parte do sistema viário e de 

circulação principal, contribuindo para a diversidade e para a complementaridade de usos. 

Dessa forma, contribuem para a urbanidade ao favorecer a circulação de pessoas nos diferentes 

horários do dia e nos diferentes dias da semana. Nos lotes com acessos voltados para as Vias 

de Atividades 1 e 2, o uso residencial deve ser proibido no pavimento localizado no nível da 

circulação dos pedestres. 

Quanto ao tamanho, a fim de evitar grandes condomínios fechados na Região do Setor 

JK, o que pode contribuir negativamente para a qualificação do espaço público e, 

consequentemente, para a urbanidade do novo parcelamento, os novos lotes na Zona B devem 

ter entre 500m² e 2.000m², devendo ser vedado o remembramento caso a área resultante seja 

superior a 2.000m².   

5.3. Zona C 

A Zona C caracteriza uma zona de transição entre a ocupação existente nas QE 46 e QE 

58 do Guará e o novo parcelamento (Figura 12), além de uma zona de conexão entre o Parque 

Ezechias Heringer, ao norte da poligonal, e o Museu Vivo da Memória Candanga, ao sul (Mapa 

15). As quadras lindeiras do Guará caracterizam-se, predominantemente, pelo uso residencial 

unifamiliar. Dessa forma, a Zona C, que deve configurar um canteiro central de, 

aproximadamente, 20,00 metros entre as duas Vias de Circulação propostas na extensão oeste 

da poligonal, deve ter sua ocupação destinada a ELUP e a equipamentos de lazer e esporte, 

como Academias de Terceira Idade (ATI), parquinhos infantis, quadras esportivas etc, 

qualificando a conexão entre o Parque e o Museu.  
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Figura 12. Limites da QE 46 com a QE 60 (antiga TASA – Oferta de áreas Habitacionais). 

 

Mapa 15. Conexão entre o Parque e o Museu e transição entre a ocupação existente e a poligonal.  

 

Além dessa faixa que se estende pela porção oeste, a Zona C abrange também o lote 

ocupado pelo Museu Vivo da Memória Candanga, ao sul da poligonal. Recomenda-se para o 

Plano de Ocupação do Museu a sua integração com a região circundante (Mapa 16). Dentro do 

lote, recomenda-se a destinação de áreas para o uso recreativo e esportivo da comunidade, com 

calçadas e ciclofaixas, e academias ao ar livre, quadras esportivas, parquinhos infantis etc. No 
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centro do lote, onde estão localizadas as edificações, deve-se manter o uso institucional para o 

funcionamento do Museu.  

Mapa 16. Recomendação para o Plano de Uso e Ocupação do Museu Vivo da Memória Candanga.

 

5.4. Parque 

A Região do Setor JK contempla uma porção do Parque Ecológico Ezechias Heringer 

localizada ao norte da poligonal. Ocupações, usos e atividades de qualquer natureza nessa Zona 

devem respeitar a legislação e normas vigentes, com prévia anuência dos órgãos responsáveis.  

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, 

insolação, acústica e percepção visual. Nesse sentido, o projeto urbanístico deve 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.  
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6. DIRETRIZES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Tendo em vista o crescente déficit habitacional do Distrito Federal, apresenta-se de 

grande importância que o parcelamento da Região do Setor JK 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: 

[...] XXX – Quadra QE 60 do Guará II (antiga área da TASA), na Região 

Administrativa do Guará; 

[...] 

A tabela 2D do Anexo II do PDOT/2009 define a Densidade e o Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo para as áreas habitacionais (Tabela 2). 

Tabela 2. Densidade e Coeficiente de Aproveitamento Máximo para a Área Habitacional da Região do Setor JK. 

OFERTA DE ÁREAS 
HABITACIONAIS 

DENSIDADE COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO 

A30 – Quadra QE 60 do 

Guará II (antiga área da 

TASA), na Região 

Administrativa do Guará 

Alta 4 

 

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 
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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 Região do Setor JK 

atenda a Estratégia 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 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 Ponderação abrangidas pela poligonal das Diretrizes 

Urbanísticas da Região do Setor JK e das poligonais de Oferta de Áreas Habitacionais 

inseridas nessas Áreas de Ponderação (Mapa 17): 
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Mapa 17: Déficit habitacional por Áreas de Ponderação. 

 

2. Soma do Déficit Habitacional das Áreas de Ponderação inseridas (ou próximas) na 

poligonal das Diretrizes Urbanísticas da Região do Setor JK de acordo com estudo 

desenvolvido pela DIHAB/COPLAN/SUPLAN/SEGETH (Tabela 3): 

Tabela 3. Déficit nas áreas de ponderação atingidas pela poligonal. 

RA ÁREA DE PONDERAÇÃO DÉFICIT HABITACIONAL* 

Guará Guará II 2.399 

Núcleo Bandeirante Núcleo Bandeirante 1.431 

Candangolândia Candangolândia 963 

TOTAL 4.793 

* 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
 ⇒  𝑨𝑼 =

4.793 ×  47,0129 𝑚²

0,88747 ×  3
 ⇒  𝑨𝑼 =

225.332,8297 𝑚²

2,66241
 ⇒  𝑨𝑼 = 84.634,91 𝑚² 

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; 
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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. 

4. Cálculo do percentual da poligonal de Oferta de Áreas Habitacionais abrangida por cada 

Área de Ponderação inserida na poligonal da Região do Setor JK (Tabela 4): 

Tabela 4. Cálculo do percentual da poligonal de Oferta de Áreas Habitacionais. 

OFERTA DE ÁREAS 
HABITACIONAIS 

INSERIDAS NAS ÁREAS 
DE PONDERAÇÃO DA 

POLIGONAL * 

CÓDIGO 

TOTAL DA 
OFERTA DE 

ÁREAS 
HABITACIONAIS 

FORA DA 
POLIGONAL (m²) 

TOTAL DA OFERTA 
DE ÁREAS 

HABITACIONAIS 
DENTRO DA 

POLIGONAL (m²) 

TOTAL DE OFERTA 
DE ÁREAS 

HABITACIONAIS (m²) 

Quadra QE 60 do Guará II 

(antiga área da TASA), na 

Região Administrativa do 

Guará 

A30 0 339.238,66 339.238,66 

QE 48 a 58, na Região 

Administrativa do Guará 
A5 964.083,18 0 964.083,18 

TOTAL 964.083,18 339.238,66 1.303.331,84 

Oferta de Áreas Habitacionais dentro da poligonal 0,26 (26,00%) 

5. Multiplicação da área encontrada no item 3 pela proporção encontrada no item 4: 

Área de Lotes Urbanizados destinados à CodHAB/DF  ⇒  84.634,91  𝑚2 ×  0,26 ⇒  22.005,08 𝑚² 

6. Definição de proporção de área a ser entregue da Área de Oferta Habitacional (Tabela 6 e 

Mapa 17): 
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Tabela 5. Cálculo de área total de lotes a serem transferidos à CodHAB/DF. 

CÓDIGO DA 
OFERTA DE 

ÁREAS 
HABITACIONAIS 

OFERTA DE 
ÁREAS 

HABITACIONAIS 
(m²) 

OFERTA DE 
ÁREAS 

HABITACIONAIS 
DENTRO DA 
POLIGONAL 

(m²) 

OFERTA DE ÁREAS 
HABITACIONAIS 

DENTRO DA 
POLIGONAL (%) 

ÁREA TOTAL DE LOTES 
URBANIZADOS A SEREM 

TRANSFERIDOS À 
CODHAB/DF (m²) 

A30 339.238,66 339.238,66 100% 

22.005,08 A5 964.083,18 0 0% 

TOTAL 1.303.331,84 339.238,66 26% 

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 

interesse social devem respeitar as Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo para a Região do 

Setor JK. A realização de concursos públicos de arquitetura para a contratação de projetos é 

importante para garantir um padrão arquitetônico de qualidade e uma relação com o entorno 

que promova o uso dos espaços públicos e a urbanidade. 

É importante que os lotes urbanizados estejam dentro da poligonal de Oferta de Áreas 

Habitacionais, definida pelo PDOT e inserida na poligonal das Diretrizes Urbanísticas da 

Região do Setor JK (Mapa 17): A30 (Quadra QE 60 do Guará II, antiga área da TASA, na 

Região Administrativa do Guará). 

7. DIRETRIZES DE 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 DF, 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 nas 

categorias de baixa (de 15 a 50 hab/ha) e alta densidade (mais de 150 hab/ha), com um pequeno 

trecho de média densidade (de 50 a 150 hab/ha) no SPMS, como ilustrado no Mapa 18.  
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Mapa 18. Porções Territoriais de Densidade (PDOT).

 

Dessa forma, o projeto urbanístico deve prever uma população mínima de 5.685 

habitantes para a Região do Setor JK, podendo chegar a 18.809 habitantes (Tabela 6): 

Tabela 6. Estimativa populacional. 

DENSIDADE ÁREA (ha) 
POPULAÇÃO (hab) 

Mínima Máxima 

Baixa (de 15 a 50 hab/ha) 47,00 705 2.350 

Média (de 50 a 150 hab/ha) 8,63 431 1.294 

Alta (de 150 a 500 hab/ha) 30,33 4.549 15.165 

TOTAL 85,96 5.685   18.809 

8. DIRETRIZES DE 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.  
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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, 

excluídos APPs, APMs, Parques 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. 

Quantos aos EPCs, o Mapa 19 apresenta a sua distribuição nas proximidades da Região 

do Setor JK, o que deve ser considerado no projeto urbanístico no momento de destinar os lotes 

a esses equipamentos, considerando, ainda, a capacidade de atendimento à população.   
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Mapa 19. Equipamentos Públicos.

 

8.1. Qualificação dos espaços livres de uso público 

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 condição socioeconômica, faixa etária, 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 um 

sistema que, em conjunto com os espaços livres privados, apresentam 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). 
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Na história das cidades, os espaços 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 13). 

Figura 13. 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 14). 

Quadro 4. Tipos de atividades no espaço público. Fonte: GEHL, 2013. 

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 
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Figura 14. 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). Esses 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 15). 
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Figura 15. Pirâmide hierárquica de mobilidade urbana. Fonte: ITDP Brasil. 

 

Neste sentido, torna-se necessário pensar desde a rua, que tem papel fundamental e 

muitas vezes ignorado enquanto espaço público de permanência, sendo qualificada apenas 

como espaço 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, projeto e gestão urbana. 

Figura 16. Esquerda: calçada em péssimo estado de conservação no SRTVS, Brasília. Direita: ciclovia 

interrompida, sem conexão, Sudoeste. Fonte: Esquerda: Gabriela Tenorio. Direita. Google StreetView. 
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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. Essas redes devem conectar os ELUP entre si, configurando um 

verdadeiro sistema de espaços livres de uso público, além de conectar e integrar também os 

Equipamentos Públicos Comunitários (EPC), 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.  

Assim, voltando a atenção também para outros espaços livres públicos, como praças e 

parques urbanos, apresenta-se estratégico para a vitalidade e segurança destes espaços o 

incentivo à fachada ativa, ou seja, edifícios com usos comerciais, serviços e/ou institucionais 

no pavimento térreo, com acesso livre à população (Figura 17). 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.  

Figura 17. Esquerda: Fachada inativa (nenhuma porta abrindo para o espaço público) no SRTVS, Brasília. 

Direita: Fachada ativa, Florianópolis. Fonte: Esquerda: Gabriela Tenorio. Direita: Bruna Kronenberger. 

  

Deve-se proibir a ocorrência de fundos de 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, 
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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. Fonte: adaptado de Gehl (2013).  

 

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 
 

 

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 
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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 18). Em caso de remembramento, e apenas quando o 

mesmo for permitido, deve-se garantir que o lote resultante também não irá resultar em fundos 

ou paredes cegas voltados para o espaço público.  

Figura 18. 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, ou no nível da circulação dos pedestres, 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 19). 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. 
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Figura 19. Esquerda: SRTVS, Brasília. Direita: Nova York. Fonte: Bruna Kronenberger. 

  

Quanto à infraestrutura necessária para a criação de percursos agradáveis ao pedestre e 

ao ciclista, a mesma deve ser implantada também em outros tipos espaços públicos, como 

praças e parques urbanos (Figura 20). 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 20. Esquerda: Praça Tiradentes, Curitiba. Direita: Bryant Park, Nova York. Fonte: Esquerda: 

https://goo.gl/KzCAqt. Direita: Bruna Kronenberger. 

  

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 
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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 21).  

Figura 21. Esquerda: Rua XV durante o dia, Curitiba. Direita: Rua XV ao anoitecer, Curitiba. Fonte: Esquerda: 

https://goo.gl/G4dluf. Direita: https://goo.gl/xNqvcs. 

  

Pensando numa perspectiva mais global, apresenta-se de suma importância para o 

desempenho do Sistema de Espaços Livres de Uso Público a sua localização. Mais que 

quantidade, a localização é fundamental para a qualidade do sistema. Deve-se realizar o 

planejamento, buscando evitar que esses espaços resultem de áreas residuais, sub ou 

superdimensionados e desconectados do tecido urbano.  

Esses espaços, ao contrário, devem ser localizados em trechos estratégicos, conectados 

e integrados ao tecido urbano existente e ao proposto por meio de calçadas e ciclovias, a fim de 

contribuir para a “costura” do tecido urbano na região. Devem ser considerados elementos 

articuladores, capazes de promover a identidade local e de atender tanto à população local que 

passará a ter novos espaços livres públicos qualificados para se apropriarem, contribuindo 

fortemente para a vitalidade da região. Dessa forma, os ELUPs, assim como os EPCs, devem 

ser localizados em áreas de franco acesso, articulados aos eixos mais integrados do sistema 

viário, levando em consideração princípios de mobilidade e acessibilidade para toda a 

população. 

9. DIRETRIZES DE 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 

Estudo Técnico 11/2017 (2815736)         SEI 0390-000530/2015 / pg. 56

https://goo.gl/G4dluf
https://goo.gl/G4dluf
https://goo.gl/xNqvcs
https://goo.gl/G4dluf
https://goo.gl/xNqvcs


Estudo para Diretrizes Urbanísticas da Região do Setor JK – DIUR 11/2017 
Estudo Técnico 11/2017 DIRUR/COINST\SUGEST/SEGETH 

57|59 

 

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 

(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. 

Considerando as Diretrizes para o Sistema Viário, torna-se necessário a realocação de um poste 

da rede de distribuição aérea para a implantação da Via de Atividades 1, localizada entre as 

Zonas A e B, no sentido norte-sul (Mapa 20 e Figura 22)).  
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Mapa 20. Rede de Distribuição Aérea. 

 

Figura 22. Representação da rede de distribuição aérea de energia localizada no canteiro central da Via de 

Atividades 1 a ser implantada.  

 
  

VIA DE ATIVIDADES 1 

ZONA A 

ZONA B 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO CANTEIRO CENTRAL 
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