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GRUPOHAB (CODHABIDF)

Aprôvilção do projeto de parcelamento urbano para o Setor
., :Habifacienal Crixá, na Região Administrativa de São Sebastião -
RA :«IV .

i ' . . '. 1 O ,I Prócessp - 'ri;o 390.000. I52/20 I4, de interesse da Companhia de
2' -De'senvolviniento Habitaci'onal cjo:IilistritoFederal- CODHAB, trata da aprovação do projeto
3 de parcelamento;'do: solo, tef~jé'rrte ao Setor Habitacional Crixá, localizado na Região
4 Administrativa de São Sebastião - RA XIV.

I ,_
• . 1;" I ""A área,'com' 82,21J6 está situada na Região Administrativa de São Sebastião -
RA XIV, conforme mapa de localização abaixo:
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o projeto de parcelamento do solo em apreço visa atender à demanda de áreas
para produção de I1âbitações de interesse social, integrando originalmente o Programa Morar
Bem, incorporado ao Programa Habita Brasília do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nO
37-438, ~e 24 de junho de 2016, Deste modo, tem por objetivo promov'ir a diversificação das
,soluções de moradia, ampliando as';alternativas de produção habitacional frente ao déficit e à
inádequação habitacional" e 'promover o uso racional do espaço urbano consolidado,
priorizando a implantação de mo'radias em áreas com infraestrutura urbana e próximas às
central idades urbanas existentes e:previstas nos planos estruturadores do território do Distrito
Federal, Zoneamento Ec'ológico :£conômico - ZEE e o Plano Diretor de Ordenamento
Tenitorial - PDOT;

" O Projeto de 'Urbàtiismo consubstanciado na URB O 19114,Memorial Descritivo -
MDE-RP QI9/14, Normas de Edificação Uso e Gabarito - NGB 019114, NGB 033/17, NGB
034/17,"NGB 035/17 foi qesenvolvido pela empresa Topocart e analisado pela equipe técnica
qa Secretária de Estadó de,Gestão:do Território e Habitação - SEGETH, estando apto a ser
submetido 'a este'Conselho 'dC'lPlanejamento Tenitorial e Urbano do Distrito Federal -
CONPLAN para apreciação do conteúdo proposto,

'Relatamos a seguir a ~ituação atual do processo, a fim de subsidiar a análise do
Conselhó de Planejamehto Tenitorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN nos termos
da competência estabelecida rio inciso VIII do art, 219 da LC 803/2009 e no inciso V do art,
2° do' Decreto n,o 27,978, de '28~de maio de 2007, de deliberar acerca da proposta de
parcelamento do solo urbano,

1- HISTÓRICO DO PROCESSO

O processo, em ~pígr'afe foi autuado em 18/03/2014 visando à aprovação do
projeto urbanistico de parcelamento do solo do Setor Habitacional Crixá, em atendimento ao

, 'Edital de Chamamento nO02/2013 - CODHAB (fls, 10 a 38) que teve como vencedora a
, empresa Direcional Diamante Empreendimentos Imobiliários Ltda" conforme publicado nó
DODF nO18, de 23/0112014 (fl, 39),

O Edital de Chamamento acima mencionado visou selecionar empresa do ramo da
"construção civil para, a partir dç um Plano de Ocupação fornecido anexo ao Edital (fl, 04) e o
Estudo Urbanístico nO02/7012 - SUPLAN/SEGETH (fls, 02 a 09), elaborar e aprovar o
Projeto Urbanístico p~ra área, os Projetos de Infraestrutura e os Projetos Arquitetônicos e
Complementares das unidades habitacionais, bem como executar a infraestrutura interna à
poligonal, construir as unidades habitacionais e os equipamentos públicos especificados no

, Edital, com o objetivo de atender'familias que satisfaçam aos critérios da Lei Distrital nO
3:87712006 e suas alterações, por' meio do Programa Minha Casa, Minha Vida em parceria
com os agentes financeiros autorizados a operá-lo, conforme especificações técnicas
constantes do Edital. ' ~~
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46 Ainda pelo Edjtal, a 'empresa selecionada também é responsável pela elaboração e
47 aprovação do '-Estudo "Ambiental: definido pelo IBRAM e sua complementação e/ou
48.. 'iltual.ização, quarido for o cãso, para obtenção de todas as licenças necessárias .

. 49' ... Em 18/06/2014 óJ!studil 'Preliminar foi considerado pela equipe técnica da extinta
. 50" SEDHAB;atual SEGETH,'aptóa'ser submetido ao IBRAM para os procedimentos relativos
51 " ao ,licenciamento arribiental'(fls.262 e 263). Assim, em 27/01/2017 foi emitida a Licença
52 Préviã n~001/2017 (fls. 859 a ,861).cujo aviso de recebimento foi publicado no DODF nO29,
53 de 09(02/201)7 (fl. 862) e no Correio Braziliense de 16/0212017 (fl. 863).

54 .Constam, ainda"anexados aos autos, entre outros, os seguintes documentos:

j •. ). 55. .;~

56 ~.

• Levantamento Topográfico (Fls. 1.057 a 1.058);

• RelatóriO,de Impacto de Transito - RIT (fls. 506 a 801 e 805 a 852);

57 __.:: ... • i ,CD cõ)ltendo o EWRlMA elaborado para o Setor Crixá (fl. 875);

58 • RR'í de elaboração.de{projeto urbanistico - Profissional responsável: Gunter R.
\59 I" c.); KohIsdorfSpiller-registro: A0518-5 (fls. 871 e 872);"

•
•

1 '

60 Çom intuito'de s\.ibsidil!ra elaboração dos planos de ocupação e análise dos projetos
61.. decorrentes,' foramencaminhádjls às concessionárias de Serviços Públicos e demais órgãos
62 . consulta inicial'quanto, às inteiferências com redes e serviços existentes e/ou projetados para a
63 . área do parcelamento, bep1 como .sobre a capacidade de atendimento à demanda prevista e
64 ," rie'cessjdadé dê.' áreas para, o':uso ,da respectiva companhia, quando fosse o caso. Foram

" , 65; .. :coilsultado,s oS seguintes órgãos, dos quais foi obtida as seguintes respostas:

•

•
•

•
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73

74

• CEB

o ,Carta nO.19412014/GRCD.lnT (fl. 73) informa sobre a existência de diversos
..'treçhos l primários e secundários de Redes de Distribuição Urbanas nas
.. proxiinidãdesdil'área, cujo cadastro pode ser consultado pelo link fornecido, e
',que caso haja necessidade de remanejamento dessas redes, é necessário o envio

.; C,,:~;", ,;do projeto urbanistico final para elaboração de orçamento;

c', ~o' CartanO,048/2014'SPP (fl. 175) informa que a CEB possui condições técnicas
,para fornec'er energia elétrica ao parcelamento e que as condições de
. atendimento serãQ aefinidas por meio de estudo técnico a ser elaborado após
formalização de pedido pelo interessado;

~~

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.306.918 - Brasilia . DF

Fone(,): (61) 321~,4105 e 321'.4006 .. F" (61) 3214.4008
CQURS:CAP

o ''Carta 'no 097/2014:SPP (fl. 219) informa que as condições de atendimento
foram defini<jas em êstudo técnico anexo - Relatório 017/20 14.GRPE (fls. 220
. a,224) que será validado após formalização de pedido por parte do interessado
junto à CEB.
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• CAESB

o Carta na 087/2014 - DE/CAESB (fls. 176 e 177) informa que a CAESB
.> • considera viável o atendimento ao parcelamento desde que sejam tomados

cuidados especiais:

• ~ O' abasteciniento de água será possivel com a entrada em operação do
Sistema Pro'dutor Paranoá, assim, o atendimento a populações antes da
entrada em funcionamento do novo sistema somente será possível

.; através de poços profundos adicionais aos já existentes na cidade de
São Sebastião;

~ . Quanto 'ao 'esgotamento sanitário, é possível a coleta e tratamento dos
.- esgotos nll Estação de Tratamento de Esgotos São Sebastião. Para

tanto" deverá ser implantado um novo emissário para condução dos
. cfluentes, Ikm como atualização e ampliação da capacidade de

tratamento dessa unidade operacional;

r' A área do:parcelamento não interfere com redes implantadas ou em
planejamento operadas pela CAESB.

"ó Carta n~'004/2014:"; ESEGIIESEG/ESSE/DE (fl. 225) envia cópias em meio
digital e "imíí1J:sso~do cadastro das redes de abastecimento de água e
esgotàmento sànitário das imediações do empreendimento (fls. 227 a 229);

o' CaJ"\a'na 113/2015+- DE/CAESB (fl. 307) encaminha cópia do Relatório
,.Técnico EPRC-12/002 com as informações sobre a viabilidade de atendimento

para o parcelamento em questão (fls. 308 a 313).

~ Enquanto não estiverem implantados os novos sistemas - Sistema
Produtor Paranoá e ampliação da capacidade de tratamento da Estação
de Tratàmento de Esgotos São Sebastião - a orientação da CAESB é
que se utilizem sistemas independentes de abastecimento e de
esgotamento sanitário.

Quanto .ao' sistema ..de 'esgotamento sanitário, de acordo com o Oficio na
100.000.868/2017':: PRESI/CODHAB/DF (fl, 965), "todas as obras de infraestrutura ( ..)
externas à poligonal do empreendimento serão de responsabilidade do Governo do Distrito

, Federal. pelo qual poderá ser garantida por meio de contr{lIaçãú de finanCiamento de
recursos,federais oriundos da Contrapartida do PAC (CPAC) ". "Tais recursos serão
solicitados à Subsecretaria de Captação de Recursos - SUCAP/SEPLAG quando da
aprovação e orçamentação de .-;todos os projetos de il~rraestrutura nas respectivas
concessionárias" .

Assim, até a entrada em' funcionamento do Sistema Paranoá, o abastecimento de água
será feito por meio de poços profundos outorgados pela ADASA, confomle outorgas e
solicitações relacionadas abaixo: \J~

--'I Secretaria de Estadc de '3est.~o TerritóriO E: Habitação. SEGETH
SCS Quadra 06 Bloco;'" Lote!; 13/1 CEP: 70.~06.91b - Brasilia . DF

Fone(s): (611 321,'t-1>\1)~ .• ; 321.:;.1.[10'3 - ~31.(61) 3214.4008
COUR8iCAP
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• ADASA

',~. b ..Despaclio nO'~1l9, de 21 de març6 de 2017 (fls. 864 a 867) concede à
,.. : CODHAB' outorgaJprévia para perfuração de 10 poços tubulares com a

..J L finalidade' de' abastecimento humano, localizados no Bairro Crixá, em São
Sebastião;
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. "', '128'

. r.126':"

" .... ,127.:. ;;' ::._
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~m _ ,. .o'. Despaéhó/SRHil~ IJ912017 (publicação DODF à fl. 966) concede à CODHAB
J.124 I' ".' ,•.~..:". __ outorga'~prévia:para perfuração de 3 poços tubulares com a finalidade de
125' .,. . abastecimento humano, localizados no Bairro Crixá, em São Sebastião;

. .' o:Cartl! :no '45/2017''7 Direcional Engenharia de 18104/2017 (fls. 967 e 968)
_" ,_.solicita outprgâ previa para perfuração de 13 (treze) poços tubulares profundos

._ 1jJara atendimento provisório à população habitacional do Bairro Crixá;

.

I

! r
.-129"'.

130

131

I '

o _Despaéhp ,no".120, l:1e22 de março de 2017 (fls. 868 a 870) concede à
Diréciqna) 'Engenharia SIA outorga prévia de lançamento de águas pluviais em
2 pontos ao Córrego Açude na Bacia Hidrográfica do rio São Bartolomeu.

\. ...

• DFTRANS

,o ,Oficio n~.52112014 - GABIDITRANS (fl. 393) encaminha manifestações
da Diretoria Técnica que informam (fls. 394 a 407):

", } 1

L

'135,

136

137

138 . ,.

139 ::., .

140

'" O novo empreendimento vai impactar significativamente o sistema de
: ,.; tranSPÓrl((.na' região e será necessário reforço nas linhas existente para

absorver a demanda;

~ :"",A;poligoriál'do parcelamento localiza-se próxima à estação rodoviária
..i de São'Sebastião e todas as linhas que ali operam poderão servir aos

futuros moradores;

.I

'.'; ... t:.141.:.:(:! ::. ~....• : '" A região é atualmente atendida por 4 linhas:

. :,('142 ,. ~.'..; "j.: ...._..ê ..• " :.;" !j~t,•.i;.(l.l26 - Núcleo BrandeirantelSão Sebastião (Nova Betânia);

.,:>+'~I;.,)J26.2 - Núcleo bandeirantelNova Betânia (São Sebastião);

.~.~;;: 144:~-~~;~:-f'~,';l.' ,".

145

.,'.' l ': ': ..'.1. 10:192f.-Circular São SebastiãolNova Betânia (VC 467 - DF 140
-BR251); ., -

'148
>

\I.-,--:~l." ,.i 146 I ,'.

147

," "

1192.1J-- Circular São SebastiãolNova Betânia (VC 467 - DF 140
- BR 251);

",' Apó~ a implantação do projeto será avaliado o serviço ofertado;

149

150

151

152

• NOVACAP

o. Despach<;l DUINOVACAP de 10103/2014 (fl. 75) informa que não há
interferência cjoem'preendimento com redes existentes Ollprojetadas e que não f\ ..
existe Ted~'exisiente em área limítrofe que comporte os efluentes plllvi~is doU~

Secretaria de Estado de Geslêo do Território e Habílaçil.:> - SEGE
SCS Quadra 06 Eloco A Lotes 13/14 CEP: 70.306-918 - Srasília - O

FOrj~{51: (61) 3214-4105 e 3214-4006 - Fa~ {51) 2214-400
COL!R~:C:-f
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,

parcelamento em questão, sendo necessária a elaboração _d~ projeto de
drenagem específico, com lançamento independente. Ressalta que o citado
projeto deverá prever estruturas de amortecimento de vaz.ão dentro da
poligonal do ..empreendimento. Por fim, encaminha cópia do "Termo de
Referência e.Especificações para elaboração de Sistema de Drenagem Pluvial"
em vigor na NOV ACAP (l1s. 76 a 89);

o Despacho DUINOVACAP de 28/07/2014 (11. 218) esclarece que o estudo
Preliminar encaminhado atende às recomendações feitas pela NOV ACAP no
que 'se refere à prt?lisão de área para estruturas de amortecimento e vazão.
Ressalta, no e]1tantOCqueas dimensões das áreas bem como sua localização não
foram objeto .d~ avàliação. Para isso será necessário o projeto de concepção da

.. drenagem e a metodologia utilizada para o cálculo dos dimensionamentos.

"o 'Despachô DUINOVACAP de 29/03/2017 (11. 502) ratifica as informações ..
prestadas anteriormente.

• SLU

o Despacho d~ 05/0212014 da DILUR/SLU (11. 352) informa que já existe
serviço' de 'coletá nas proximidades do parcelamento e sendo possível o
atendimento à área.

o Carta nQ 13/2014 '.)- DIGER/SLU (11. 353) encaminha o Despacho de
q7/03/2014 da DITEC/SLU (l1s. 354 a 356) que esclarece quanto à necessidade
do correto' dimensionamento do sistema viário e da necessidade de
'pãvimentação de' forma a permitir a adequada circulação dos caminhões
compactadores. Além disso traz informações quanto ao correto armazenamento
dos resíduos para coleta.

'177 Nos temios que determina a'Lei Distrital n.o 992/95, que dispõe sobre parcelamento de
178 ..'solo para fins urbanos no Distrito )Federal, foi consultada a TERRACAP quanto à situação
179 fundiária da gleba em relação'aos imóveis de propriedade daquela empresa, a qual prestou as

180 seguintes informações:

153
154
155
156

. '.157
158

159
160
161
162
163
,164

165
166

167

L ' .168.1...
'169 f

170

171
'172
173
174

" 175., .

176

croqui a seguir.

o

• TERRACAP

Despacho n°. 0358/2014 - NUANF (l1s. 94 e 95), de 10 de março de 2014, e
Despacho nO.0824/2014 - NUANF (l1s. 210 e 211), de 15 de maio de 2014,
informam a situação fundiária da área denominada "Bairro Crixá", conforme

181

182

183 .
184
185

Seclelaria de Estado de Ge~[aO do Território e Habitação. SEGcTH
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Parte 4 - Destacada em CINZA:
Imóvel: Papuda 2
Situação: Faixa de domínio de rodovia
Matrícula: R.2fIS,690, Cartório do 2° Oficio de Registro de Imóveis - DF
Proprietário: TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília

Parte I - Destacada em AZUL:
Imóvel: Papuda 2

.. SItuação: Terras pertencentes ao patrimônio da TERRACAP
Matrícula: R,21lS.690, Cartório do 2° Oficio de Registro de Imóveis - DF
Pióprietário: TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília

Parte 2 - Destacada em AZUL:
Imóvel: Papuda 2

, .•... :.,S1tuação: Terras pertencentes ao patrimônio da TERRACAP
: MatrÍCula: R.2flS.690, Cartório do 2° Oficio de Registro de Imóveis - DF
",PiójJrietário: TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasilia

Parte 3 - Destacada em AZUL:
Imóvel: Papuda I

"Situação: Terras pertencentes ao patrimônio da TERRACAP
, Matrícula':' 109,002, Cartório do 2° Oficio de Registro de Imóveis - DF

. Próprietário: TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasilia
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. o' Oficio na 005112014 - DEHAB (fl. 237) reitera as infonnações anteriores e
informa sobre a existência de 9 áreas com contratos de concessão vigentes, nas

," . imediações do parcelamento, confonne croqui anex.o(fl. 240).

'.0 'Despacho nO'1376/2014 - NUANF (fls. 243 e 244), de 18 de agosto de 2014,
esclarece a situação fundiária dessas áreas .

, 215 '.
216
217

. "218

219

Foi apresentado tamoém"Termo de Cessão de Uso a Título Precário" celebrado entre
a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e o Distrito FederaUSecretaria de Estado
déHabitação, Re,gularizaçã()e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB, no qual a TERRACAP

. ,cede ao,Distrito 'Federal, entre outras, área de 90,581ha, para implantação do "Bairro Crixá"
(fls. 97 a 101).

I I 1. IW ',22(fICn - APRESENTAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO

~ '._ '.' 221" . :0,;::: :.• O'projeto;ora descrito, está consubstanciado nos seguintes documentos:

,:'.w. : 222. !.;...•0"); Projeto de Urbanismo - URB 019114 (fls. 1.029 a 1.037);

, •• } 223 " \ 1::.')f\1emorial Descritivo - MDE-RP 019/14 (fls. 970 a 1.028);

,- •. ', 224 ".'" Nonna de'Edificação Uso e Gabarito - NGB O 19114 (fls. 1.038 a 1.041);

.. 'L225.";':" 'Norina oe' Edificação Uso e Gabarito - NGB 033117 (fls. 1.042 a 1.046);

_ .226 - Nonna de Eilificação Uso e Gabarito - NGB 034/17 (fls. 1.047 a 1.052);

'.. 227 '" -Nonna oé Ed.i;ficaçãoUso e Gabarito - NGB 035117 (fls. 1.053 a 1.056);

.' :" 228

229
230

231
232

, .. ' ;233
234

Coriforine infonnadó pelq Parecer Técnico n.O279.000.265/2017 - COURB/CAP, a
proposta foi analisada coIJ1base na Lei Complementar na 803/2009, atualizada pela Lei
Complementar na 854/2012 .- Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, nas
Diretrizes' Urbanísticas da' Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião -
OlUR 06/201,4 e demais legislações urbanísticas pertinentes, além dos já mencionados, Plano
de Ocupação fornecido ;àriexo' ao Edital (fl.04) e o Estudo Urbanístico na 02/2012 -
SUPLAN/SEGETH (fls. 02 a 09).

235 1. Parâmetros e Condicionantes

236 Urbanísticos

237 Quanto ao zoneamento es1abelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial -
238 PDOT/2009, a área de projeto está inserida, em Zona Urbana de Uso Controlado 11.

Secretaria de Estado de Geslao do Território e Habitaçào • SEGETH
ses Quadra 05 Bloco A Lotes 13/14 eEP: 70.306.918 - Brasilia • DF
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Mapa de Zoneamento PDOT/2009
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. 241 A Zona Urbana de Uso Controlado 11 é tratada nos artigos 70 e 71 do PDOT que
242 estabelecem:
243
244
245
246
247.
248.
249
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251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

"Arf. 70. A ~Zona Urbana de Uso Controlado /I é composta por áreas
predoininantemente habitacionais de baixa e média densidade demográfica, com
enclaves de alta densidade. conforme Anexo 111.A/apa 5, desta Lei Complementar,

.sujeitas,.a restrições impostas pela sua sensibilidade ambiental e pela proteção dos . ,~
mananciais destinados ao abastecimento de água.

.•j' Parágrafo único. Integram esta Zona, conforme Anexo I. Afapa IA:
(..)
VIII":" áreas urbanas em parte da Area de Proteção Ambiental da bacia do rio São
Bartolomeu;
(..)
Art, 71, A'Zona Urbana de Uso Controlado 11deverá compatibilizar o uso urbano
com a conservação dos recursos naturais. por meio da recuperação ambiental e da

'proteção dos recursos hídricos. de acordo com as seguintes diretrizes:
I - permitir o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade
demográfica, "com comércio. prestação de serviços, atividades instilllcionais e
equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação urbana, respeitadas as
restrições de 'uso determinadas para o Setor AIilitar Complementar e o Setor de
Afúltiplas Atividades Norte;
11 - respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às Unidades de
Conservação englobadas por essa zona e demais legislação pertinente;
111- regularizar o liSO e a ocupaçâo do solo dos assentamentos informais inseridos
nessa zona, conforme estabelecido na Estratégia de Regularização Fundiária, no
Título 111,CajJitulo n: Seção n: considerando-se a questão urbanistic~ambiental.
de salubridade ambiental. edifieia efundiária: \j~

Secretaria de Estado de GE:stào do Território e Habita o - SEGETH
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.306-918 - rasilia - DF
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267
268
269
270
271
272
273
274

, ,

IV - qualificar e recuperar áreas degradadas ocupadas por assentamentos oi
informais de modo a minimizar danos ambientais;
V - adotar medidas de controle ambiental voltadas para o entorno imediato das
Unidades de Conservação de Proteção Integral e as Areas de Relevante Interesse
Ecológico .il1seridas nessa zona, visando à manutenção de sua integridade
ecológica;
VI -' adotar medidas de controle da propagação de doenças de veiculação por

fatores ambientais. "

-'

, • o

275
'176

A .gleba . está contemplada na Estratégia Oferta de Áreas Habitacionais do
PDOT/2009, conforme disposto nos artigos 134 a 137.
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"Arl.. 134. A eStratégia de oferta de áreas habitacionais tem o objetivo de atender à
demanqá 'habitacional a partir de projetos e programas de iniciativa pública
voltados a diferentes faixas de renda, buscando:
1-a oferta de áreas em diferentes partes do território;
I/-"a proximidade com núcleos urbanos consolidados onde haja oferta de serviços,
comércios e equipamentos comunitários;
1/1- a proximidade com os principais corredores de transporte;
IV ~.-Ó~Tespdto 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
''comInfraestrutura subutilizada, com vazios residuais ou com áreas obsoletas.
Art. 135. COJ1stituemáreas integrantes desta estratégia, conforme o Anexo JJ, Mapa
1 e Tabela lD:
(...)
XX/J/ - Setor Crixá, na Região Administrativa de São Sebastião;
(...)

. '"Art.J 36. O uio e a ocupação do solo das áreas habitacionais citadas no art. J 35
desta Lei Complementar deverão pautar-se nas seguintes premissas:
r.:..., mescla de; tipologias residenciais. com ênfase na habitação coletiva e no uso
misto;
/1-: oferta de unidades imobiliárias voltadas a diferentes faixas de renda;
111- articulação com áreas consolidadas;

, IV '7 es.truturação de sistema de espaços livres no que se refere à vegetação, ao
mobiliário urbano, aos espaços de circulação de pedestres e ciclistas, ao sistema
viário e aos equipamentos comunitários;
f' - adoção 'de parâmetros urbanísticos compatíveis com a oferta de sistema de
transporte coletivo eficiente.

, Art, 137..Ficam definidas, no Anexo fi. Tabela 2D. as densidades demográficas
., "brutas e os coeficientes már:imospara as novas áreas habitacionais. "
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Mapa Estratégia de Orerta de Áreas Habitacionais PDOT/2009
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De acordo,Com 'o Anexo'H, Tabela 2D do PDOT, o Setor Crixá deverá apresentar
densidade 'populácioIlal. média (entre 50 e 150 hab/ha) e coeficiente de aproveitamento
máximo igual a 4.
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314 Para o cálculo populacional, respeitando o estabelecido nas Diretrizes Urbanísticas da
315 Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião - DIUR 06/2014, adotou-se
316 como referência a média de 3,3 habit~ntes por domicilio conforme apurado para o Distrito
317 Federal (IBGE, Censo 2010).

318 O artigo 43 do PDOT determina, para os novos parcelamentos, que seja garantido um
319 percentual de 15% da área da gleba para implantação de Equipamentos Públicos e/ou Espaços
320 Livres de Uso Público. Complementarmente, a DIUR 06/2014 esclarece que para O cálculo
321 deste percentual poderão ser excluídas as áreas destinadas a faixas de domínio de rodovias e
322 aquelas. que incidirem em Área de Preservação Permanente - APP.

323 Conforme zoneamento estabelecido pela DIUR 0612014, a poligonal de projeto está
324 inserida na Zona A que corresponde à sobreposição da Zona Urbana de Uso Controlado Il do
325 PDOT corri a Zona de Ocupação Especial de Qualificação - ZOEQ do zoneamento ambiental
326 da área de Preservação Ambiental - APA da Bacia do Rio São Bartolomeu. Assim, para a
327 Zona A; :a DIUR 06/2016 estabelece usos conforme tabela a seguir:

A DlUR 06/2014 tarnoém prevê para a área a criação de uma zona de central idade que
consiste em espaços onde devem éstar reunidas atividades que promovam o convívio social,
constituindo lugares dereferênciil. com diversidade de usos e elevado grau de urbanidade.
Deste modo, as zonas de central idade deverão apresentar as seguintes características:

328
329
330
331
332

Ruide:ncial- hi!lbitação l6Iifamdiar
'F.~r!"I'--
,Residencial- Nbiaçâo cck!tiva (ca~ e
apartamento'lõ)!li ~ •• ~ ,-:'OI

~ConW~iode bén5e p~tadO"';'~
- s,erviços. "'m '.~ f~ --~r,
[ndustr'ial ccnforme man~çio do
-óroão ambientar (observadO'ó "rt: ~ da
lei nO 5.J4412014).~"'!'" o; YJ

Mista (demais usos com o uso
resid@l'1OaI).

EquipamentospÚtlbCOS~rJc.s e
• urbanos (EPC e [PU) e £SOllcaS I~r-es de
uso pÚbllc.c (ELUP).

DIRETRIZ;; ISP(CiFlCAS ':

Destinar prioritariamente ao uso residenÓõJI.

Implementar Estratégia de Regularização Fundiária lJrblIna do POOT.

Impiementar Estratégia de Oferta de áreas habitacionais do POOT,
referente ao Setor Nacional, Setor emá e areas Irvre'5no interior do
SE!torHabitacional São Bartolomeu.

Aplicar parâmett"O'i específICOS de tamanho de loC:enas ZEIS do
Nacional, (rixa e ARIS Estrada do Sol e nUdeo urbano de São
Sebasti.ão.

Adotar medidas de proteção do solo. de modo a imped •. proc:eS!iOS
erosivos e ••••so,eamento de nascentes e anos d'agua.

Remeter ao óruão ••mbiental para anâlfSe e POSlOonamento uso
industrial, Quando previste, devendo 'ier obwrvado u desposiçõE'S
da lei n~ 5.344/2014, para ••APA da Bad •• do Rio São Bartolomeu.

~!ior i!Ipropc~ão e!".t~ \.>50~ioen=al e demaIS I,$OS ra :ora
?In torro ~e no milXtlT'Cl 70% :lar~ reSi'ode~cale 1"-0mir.-nQ 30%
~fa os ;jemais \,;s.os;

Garant',•. .a constituiçjo das vias ;>0' meoc d~ a:ler:~'"a dai
fadoadas das edrficações pa'"a ~-ues uoaços:

~e»trl"Olr as 'a~-ildas cecas (m.J"Oi. cer:as C'I.illa"E'd~s sem
).lrelils). ~~ d25Ql..al!~ICl.em cu de:>re-::-.emcs e-s~.aços pÜblicos;

rlareJCl~ acesse ••as :;Ja"a;)ers. :>f~ererClalmeT".til!'. PE:las ~'lilS ce
me:rc' /'liefa"Cl,;ia, ~ 2'r:l di!;.târeJa! Cl.e r.jo ~llic~ft.em a ~I.:~jezo:::
:rMeço. a :"r-:ulcl.;ã:: de ~.:'d2'str;:,s e l::e ;:-e:SSCi!:Scom oeflc..e"\cl3;

Qual"'i:' O! e:s;..:;;o5 t.ubl,c.~s € C'5\!,.ipap5 1l:'ler:os 'IC"1o!dcs para

,'a.

r~e~€:':e' a:: Cf;!')C ar.'1~;2"':ill, ):a"<! on:.',!t' t' POSICOI"1ar'nenlo. I.:-s.o
Ird:';5:rl~l, ql.l1~"\d~:-re,,':!>lo,o ~"CJe~:. ..•p.,ünistlcco cit' .•.,?"'l~ •.er
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334 São também definidos pela DIUR 06/2014 Parâmetros de Uso e Ocupação do solo
335 para os lotes do parcelamento:
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As, Diretrizes sugçrem ainda que os novos parcelamentos apresentem um percentual
mínimo de 3,S%' de Equipamentos Públicos Comunitários, Também define uma taxa de
permeabilidade pe 20% da áreà; total da gleba parcelada, não computada a taxa de
permeabilidade adotada para os lotes.

Ambientais

De acordo com a Lei nO'S:344/2014, que dispõe sobre o Rezoneamento Ambiental e o
Plano de Manejo da' Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, a
poligonal de projeto está inserid:\c' Zona de Ocupação Especial de Qualificação - ZOEQ
tratada no artigo IS da referida Lei.

347
348
349
350

"Art. J 5. São normas para a ZOEQ:
[ - é permitido o liSO predominantemente habitacional de baixa e média densidade
demográfica, -.'Comcomércio, prestação de serviços, a/h'idades institucionais e
equipamentos públicos e cOlllunitários inerentes ti ocupação urbana.Ú~

Secretaria de Estaao de Gestão do Território e Hab açào - SEGETH
SCS Quadra 06 Blocc A Lotes 13/14 CEP: 70.306-91 - Brasilia - DF

Fone(5): (61) 3214.4105 e 321'.4005 - Fax 61) 3214-4008
COURB/CAP



351
352
353
354
355

.356
357
358
359
360
361

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL
CONPLAN

/I - as áreas degradadas ocupadas por assentamentos informais devem ser
qualificadas e recuperadas de modo a minimizar danos ambientais;
111- devem ser adotadas medidas de:

~ a) con/role .ambiental voltado para o enlOrno r imediato das unidades de
conservação, visando à manutenção de sua integridade ecológica; .
. b) controle da propagação de doenças de veiculação por fatores ambientais;
IV - para' o licenciamento ambiental de empreendimentos, deve ser avaliada a
. solicitação de exigências adicionais de mitigação e monitoramento de impactos
compatíveis com asfragilidades específicas da área de interesse;
V -' os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção do solo, de modo

:ó impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d'água. "

Mapa de Zoneamento da APA do Rio São Bartolomeu.
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o ElA/RIMA' elaborado ,"para o Bairro Crixá pela empresa Ecotech Tecnologia
Ambiental e Consultoria Lida' em 2014 não identificou características geológicas,
geoinorfológicas, hidrogeológicas,'pedológicas, geotécnicas hidrográficas ou de declividade
que impeçam a implantação e ocupação do empreendimento.

Além disso, veríficou que as áreas atualmente degradadas serão recuperadas com a
implantação do projeto urbanístico e que os impactos negativos podem ser controlados por
meio das medidas preventivas, corretivas, mitigadoras e compensatórias, assim como a
execução do Plano Básico Ambiental - PBA, tratados nos capítulos 5 e 6 do referido
ElA/RIMA.

Descricão da proposta
O projeto urbanístico propõe a criação de 65 unidades imobiliárias que contemplam o

uso residencial coletivo, o uso misto, o uso comercial e de prestação d~ se(j\::strial e

Secretaria de b'adc de Gestêo do Tcrrll~ ~abl,açêo - SEGETH
SCS Quadra 06 Bloco A lotes 13t14 CJ:.P;6!~~~~.918- Brasllla - DF
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376 institucional (equipamentós_públicos urbanos e comunitários). A tabela a seguir apresenta o
377 quantitativo de lotes por tipo de uso.

",. ÜSO DO LOTE n\ ,QUANTIDADEW,,
Residencial coletivo (Habitação Multifamiliar), 12

_ Misto (Habitação Mulofamiliar, Comercial de Bens, 08Prestacão de Servicos e Insotucional)
Comercial de Bens e Prestação de Serviços, Insolucional e 20; Industrial.

Equipamentoipúblico comunitãrio • EPC 19- Equipame~to público urbano. EPU 06
.0$$ I TOTAL 65

..Os lotes ,residenciais coletivos serão ocupados por edificios de apartamentos com 4
pavimentos (térreo'mais três' pavimentos) com quatro unidades habitacionais por andar. As
i implliritaçõesapresentam variàção -de 224 a 288 unidades habitacionais por lote, conforme
MDE 019/14.

Às margens da DF 473 estão distribuídos os lotes destinados ao comércio, prestação
de serviços é,atividades industriais não poluentes, respeitando as restrições do Rezoneamento
da APA do São Bartolomeu.

A maior parte dos lotes destinados a Equipamentos Públicos Comunitários - EPC
foram distribuídos ao longo da avenida que cruza o parcelamento de Norte a Sul, denominada
Av. Crixá. Também ao longo' desta Avenida estão localizados os lotes de uso misto, visando
configurar a centralidade local. Próximos aos lotes residenciais foram propostos alguns EPCs
de caráter local.

, As definições da quantidade e dimensões dos Equipamentos Públicos Comunitários -
EPC basearam-se no document.o denominado Relatório de Diagnóstico da Demanda por
Equipamentos e Serviços,Públicose Urbanos elaborado pela COOHAB em 2014 (fls. 144 a
169). Cabe destacar, ainda, que dois desses equipamentos - I Centro Educacional Infantil e I
Centro de Referência .em ,Assistência Social (CRAS) - serão construidos pela empresa
vencedora do Edital de Chamamento.

, P projeto prevê também li criação de 6 praças além de Espaços Livres de Uso Públic6
- ELUP sendo que, denlre estes últimos, destacam-se duas grandes áreas a serem preservadas.
~ascotas altiniétricasmais baixas; destes ELUPs foram posicionados dois reservatórios do
sistema de drenagem.

,O mapa de Jlso do solo;' apresentado a seguir, consolida a proposta de parcelamento
'rn"d, 00 rre"m, pro,=,. \~

Secretaria de Eslado de Geslao do Território e Habitaçào • SEGETH
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BAIRRO 5"0JOS<
BAIRRO BELA VISTA

RES l,IULrfAl,IlLlAR

CCM(RCIAl.,.

PRAÇA ~

[lUf' ".,\ ~

S[TOR cr CHÁCARAS l,IOIl;lO O,\, CRUZ / lO". RURAL

403~' M~&=~~o
405 Em seguida, reproduzimos o Quadro de Áreas do Parcelamento, o Quadro Síntese de
406 Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas - onde constam as áreas a serem destinadas a
407 Equipamentos Públicos Comunitários, Equipamentos Públicos Urbanos e Es os Livres de,

Secretaria de Estado de Geslê:o (:0 ferritorio £ títapo. SEGETH
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408 Uso Público, sistema viário e seus respectivos percentuais de ocupação em relação à poligonal
409 do projetq - e (, Quadro de Unidades Imobiliárias de Equipamentos Públicos, apresentados no
410 MDEOI9/l4.

411 QUADRO DE ÁREAS DO PARCELAMENTO, . .i:!'~!'..'.~.I'1• i • AkEA PERCENTUAL
AREAS CONSIDERADAS (no" (0/_\

I. Área Total da Poligonal de Projeto
,

822.135,730 100,00

11. r\.rea não Passível de P.ucelamento I
I

" , , I 53.288,34 6,48a. Faixa"de domínio' de rodovia")

''4.' ,,:;:~:.'i.-:'.~,~.! !
768.8~7,39111.Área:r,~~~ív~1de;ParceIamento: I - I! a %

. 412 QUADRO SÍNTESE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E ÁREAS PÚBLICAS

413
41~

415

416
4i7

.)
DESTiNAÇÃO' LOTES ÁREA PERCENTUAL

(unid.) (m') (%), . I I 768.8~7,39 100%, Area Passí,'el de Parcelamento
•

•1. Unidades Imobiliárias I.
Residencial unifakiliar .1 00 00,00 00,00a. ..

b.' Residencial Coletivo (Multifamiliar) .1 12 254.511,690 33,10, i Ic.: Comerçial ::. 20 28.288,028 3,68, I Id. Uso Misto I 8 27.145,219 3,53, Ie. Uso Coletivo (Institucional) , 00 0,00 0,00,
f. Industrial ! 00 0,00 0,00

, , ,
g. Equipamento público comunitário - EPC 19 84.974,351 11,05

h. Equipamento público urbano - EPU I
6 23.173.844 3,01

! ,
. , Tolal 65 ~ 18.093, 132 5~,38

2. Espaços Livres dc Uso Público - ELUP,
14.445,502 1,88i.~Praças ,

j. ; Espaços Livres de Uso Público - ELUP 165.407.131 21,51

,
Área \' crde Pública

,
3., I 1.552,~93 0,20

~.Sistema dl' Circulação 169,3~9,135 22.03

,\ rea Pública lIl: (I g + 111)+ 2 + 3 .' -.(.1, 289,553,321 37,66

Are:"! Pública (2): (lg + 1h) + 2 + 3 +' 4 :,') ~5S,902.~56 59,69

(11Conceito de Área Pública confonnc 0. dispos'o na Seção IV da Lei Complementar n° 803 (PDOT 2009) atualizada pela Lei
Complementar nO 854 (POOT 2012). .

l2) Conceito de Área Púhlica conforme Lei Federal n° 6.766. de 19 de daembro de 1979.

Observação: O presente projeto apresenta 31.22~ó de árcJ pública em relação li área total da glebo. sem dr~fonfar a faixa de
domínío d, rodo\ia. \J~
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1 ' QUADRO DE UNIDADES IMOBILI.ÁRlAS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - EP

ITEM \' , • ENDERECOS ÁREA - m' USO
-

1 Bairro Crixá, via marginal Leste DF473, AE-OI
.

EPC
- -

. 10.000,363

2 Bairro Crixá, via marginal Lesl:eDF473, AE-02 . . EPC
-. 2.179,320
'. 3 Bairro Crixá, via marginal Lest~ DF473, AE-03 EPU2.500,000

4 Bairro Crixá, via marginal Oeste DF473, AE-OI 600,000 EPC
- -

5 Bairro Crixá, via marginal Oeste DF473, AE-02 2.500,567 EPC
~ ,,

6 Bairro Crixá, via marginal Oeste DF473, AE-03 4.800,054 EPC
--~ .

7
,
Bairro Crixá, A venida Crix~ AE-O 1 EPC

-
3.500,069

8 Bairro Crixá, Avenida Cri xá, AE-02 4.549,171 EPC
-

9 . Bairro Crixá, Avenida Crix~ AE-03 8.000,000 EPC
- -

lO Bairro Crixá, Avenida Crixá, AE-04 9.500,915 EPC

II Bairro Crixá, Avenida Crixá, AE-05 8.000,644 EPC
--

12
,
Bairro Crixá, Avenida Crixá, AE-06 EPC2.500,667

13 Bairro Crixá, Avenida Crixá, AE-07 7.541,966 EPC
-

14
,
Bairro Crixá, Av~nida Crix4 AE-08 EPC, 2.000,001

-

15 Bairro Cri xá, Avenida Crix~ AE-lO 600,000 EPC

16 Bairro Crixá, Rua 2, AE.Ol (R~s. de detenção) 6.044,519 EPU
._. . I,

17 Bairro Crixá, Rua 2, AE-03 (EEE) 929,927 EPU

18 Bairro Crixá, Rua 3, AE-02 i 3.000,030 EPC
,

19 Bairro Crixá, Rua 5, AE-O1 (Res. de detenção) 5.296,699 EPU

20 Bairro Crixá, Rua 5, AE-02 (R9s. de detenção) 4.845,398 EPU
-

21 Bairro Crixá, Rua 6, AE.OI (u-rS) 3.557,301 EPU

22 • Bairro Crixá, Rua 7, AE-OI I EPC
- - I 3.000,013,

23 , Bairro Crixá, Rua do Parque, AE-02 8.500,140 EPC
. ,

24 Bairro Crixá, Rua do Parque, ~.04 3.500,000 EPC
- ,

I EPC25 Bairro Crixá, Rua do Parque, A;E-06 700,431

25 " TOTAL 108.148,195
"419

420 Nota: O Órgão o~ Setor e a destinação específica dos equipamentos públicos relacionados no quadro acima serão definidos
421 .., conforrnt: demanda a ser apurada na fase de implantação do parcelamento.

422 , O projeto apresenta um percentual de 26,29% dc permeabilidade do solo nas áreas
423 públicas, alendendo assim ao percentual mínimo de 20% exigido pelas diretrizes urbanísticas.

Secretaria de Eslado de Gestão d:,J ierr loria e Habitação. SEGETH
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A proposta do sistél\1.aviário baseou-se no Estudo Urbanístico nO03/2012 de autoria
dl,lextinta aETERlDIPLU/SUPLAN (fls. 02 a 09) e incorporou as alterações resultantes do
Relatório de Impacto de Trânsito - RIT (FARE, 2017).

O :Relatório de Impacto de Trânsito foi elaborado em atendimento ao Ofício nO
021/2014 - SUTECIpER-DF (fl. 102). Após análise, no âmbito do processo nO
113.009.857/2014, foi emitido q Parecer Técnico nO 03/15 - paT DITRA/SUTRAN que
coridicionou a operação do empreendimento às seguintes medidas:

'. 1,. Duplicação da DF 473 até a interseção com a DF 251;

• .Irnplimtação deiriterseção não semaforizada (rotatória) na DF 473 com 3 faixas
de circulação;

• ' Aumentoda.'capacidade de 2 para 3 faixas de circulação por sentido nas
aproximações da interseção não semaforizada (rotatória) na DF 473;

i • Implantação deiriterseção com convergência à esquerda (retomo), em ambos
" os sentidos, com faixa de desaceleração na DF 473, nos trechos indicados;

:. : Projeto de iimplantação da ciclovia contendo calçadas para pedestres e
paisagismo localizados entre o fim da faixa de domínio e a I' via interna;

• 'Caso haja ponto de ônibus na rodovia, deverá ser prevista uma passarela de
pedestres.

Deste modo, após realizadas as alterações recomendadas no sistema viário do projeto,
o RIT foi atualizado de forrn'a a considerar as novas soluções.

Manifestação da. SUTRAN/DER, de 22/03/2017 (fl. 873) considerou que
conceitualmente, a solução apresentada, referente aos acessos ao parcelamento atende
plenamente às 'condições de segurança viária e de fluidez de trânsito necessários para o local.
Ressalte-se que, ainda será necessária a apreciação dos projetos gecela

Sistema Viário

•
Densidade

.O Art. 39 do BDOT/2009 considera como densidade demográfica ou populacional o
valor resultante da divisão' e,ntr~'o' número de habitantes e a área total das porções territoriais
.indicadas no Anexo m, Mapa 5, daquela Lei Complementar.

Como já foi dito, o PDOT: estabelece para a área de projeto uma densidade média,
'entre 50 e 150 !)ab/ha. Destemodo, considerando'se a dimensão da poligonal de 82,2136ha,
obtém,se uma população máxima de 12.332 habitantes.

I,' Para atendimento ao ,Edital ,de Chamamento nO02/2013, o projeto prevê a criação de
,3.120 Unidades ,Habitacionais. Utilizando-se o índice de 3,3 hab/UH apurado para o DF
(CENSO, 2010) yerifica-se que a população total a ser atendida pelo programa habitacional
será de 10.296 habitantes.

, O rest",nte da população permitida (2.036 habitantes), que corresponde a 616 unidades
habitacionais, será distribuído nos lotes de uso misto .

424

425
426

,.427
428 '
429
430.
431

.432
433
434
435

:'. ..'436

437

I 438
I 439'
I :440

" " 441'
442
443
444
445
446
447

"
448

.449 '
450

•~51
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
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462 SUTEC/DER, Oque ocorrerá quando da elaboração dos projetos executivos que se dará após
463 apreciação pelo CONPLAN .
. 464 O .Parecer n° 02/2017 - DETRAN/DF-CAP (fl. 853) manifestou-se favorável à
465 aprovação do projeto nos seguintes termos:

469 • Acessos ao, empreendimento implantados conforme Projeto Funcional
470 apresentado;
471 Foi assinado Termo de Compromisso entre a CODHAB e o DETRAN/DF (fl. 854) de
472 forma a. garantir' que as. medidas' mitigadoras apontadas serão executadas a expensas da

1 473'." interessada, previamente à expedição da Licença de Operação.
'474 L O sist~ma viári6 interno' ao parcelamento foi estruturado em três níveis hierárquicos
475 : contando comilÍna via arterial, vias coletoras e vias locais. O acesso é feito pela rodovía DF
476" 473, que consiste em via de trânsito rápido. O dimensionamento das vias atende ao
477 estabelecido no Decreto nO38.047/2017 e na Nota Técnica nO02/2015 - SEGETH.

466
'467

468

• lmplarifaçã() do
dimensionamento
apresentado;

sistema Vl3rtO interno ao empreendimento, com
e. sinalização viária correspondente ao Projeto Funcional

~---

L- -
[ -

l--
---

I

478
479
480
481

482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493

A modulação da malha viária foi definida respeitando um comprimento aproximado
. de quarteirão de 250m e considerando as dimensões dos lotes residenciais. Também foram
. observados' elementos do sítio, notadamente as matas no interior da gleba e estradas existentes
em seus limites.

A partir da hierarquia viária proposta, as vias foram classificadas de acordo com seu
contexto urbano, conforme descrito na Nota Técnica nO02/2015 - SEGETH. Deste modo, a
, rodovia DF 473 (representada ~m preto no mapa abaixo) funciona como Via de Circulação a
partir da qual se tem acesso à Avenida Crixá, tratada como Via de Atividades (representada
em vermelho no,mapa abaixo), a partir da qual os fluxos são distribuídos para as vias locais e
coletoras, configuradas como Vias de Circulação de Vizinhança (representada em verde no
mapa abaixo). A Rua do Parque foi tratada como Via Parque. Esta classificação refletiu-se na
distribuição dos usos no projeto.

No .dimensionamento das caixas de vias foram considerados, além do fluxo veicular,
as necessidades de arborização' das calçadas, a previsão de posteamento para iluminação e
para abasteCimento elétrico cOm cabeamento aéreo, bem como, a implantação de sistema
cicloviário.
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Sistema viário
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494
:.A95

496

497
498
499

A área é se(vida 'atualmente por ciclovia ao longo da DF-473, a qual deverá ser
refonnada para adequar seu traçado à proposta de acessos para o novo bairro a partir da
rodovia. As ciclovias ,propostas para o parcelamento compõem um percurso penc

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habita o. SEGETH
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500 longo da-Avenida Crixá; da Rua I e da Rua 6. Esse anel é complementado com' ciclovias em
501 duas vias transversais: Rua do Parque e Rua 3.

.'.

502
503

. :504
505

As 'ciclovias serão 'bidirecionais, com largura de 2,50m (dois metros' e cinquenta -
centímetros) - e.será do~tipo ciclovia' separada do 'passeio. Nas vias locais a circulação de

',:'ciclistas será em passeio'compartilhado. Para tanto, os passeios norte e oeste das vias locais
foram dimensionados com 3,OOmde largura.

r

I,r-
I

,
I
J
J

Ciclovias
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Rubrica:

Folha N°-J~Q~f~5~_
Processo N° 3(l\').DO,I5J/Jd

Motr.;?6 '96J.Jf~
CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL
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508 Parâmetros de Uso e Ocupacão do solo

509 Os coeficientes 'de ãpr~)Veitamentoutilizados respeitarão aqueles definidos no PDOT e
510 detalhados nas DIUR 06/;101.4:

~

511
512
513., 514:'
515

: I , I ~16
517
518

. , 519
520
521
522
523
524
525

526

r~ . ' 'I' •
-

ITlPOLOGIA no LOTE , . .,. C.A básico C.A. máximo
;

Residencial Col~tivo (Habitação Multifamiliar) ~ 1,5 -
, " ~ Av. Crixá 3,0Misto (Habitação Multifamiliar permitido Com reio, Prestação de Bens e

Serviços e Institucional); '. . , -( 1,0
Rua do Parque,I,

,
1,5, , I It02

Comércio, Prestação de Bens e Servi~os. Indús+al e Institucional 1,0 1,8

Institucional (Equipamentos Públicos ColetivosJe Urbanos)
1,0 2,0' : r .:01 :

Como já menci9n'adoi:Osusos previstos para o empreendimento são os seguintes:

I); • ResidenCial Coletivo (Habitação Multifamiliar);
i' :. J Mist~ .(Habitá~ão Multifamiliar permitido Comércio, Prestação de Bens e

Serviços e Institucional);
,". ",' ,. iCoinérqo, Prestação de Bens e Serviços, Indústrial e Institucional;

• ~nstitucional (Equipamentos Públicos Coletivos e Urbanos),

As atividadesper:mitidas 'foram definidas com base na Tabela de Classificação de Usos
e Atividades para o Distrjto FedeFal, aprovada pelo Decreto nO37.966, de 20 de janeiro de
2017, As Normas de Edificação, urso e Gabarito detalham as atividades vedadas para cada
uso .

. : i As D~06/2014 determinam taxa de permeabilidade mínima para os lotes, deste
modo, para o. projeto em, questão deverão ser respeitadas as seguintes taxas de
permeabilidade:

'~

TA I \ DE PERMEABILIDADE

TII'Ol.OGIA 00 l.OTl, l.OTE TAXA, 1%1
I I

Residencial Coletivo (Habitação Multifamiliar) todos 15%, I

Mistp (Habitação Multifamiliar pelmitido comtcio, Prestação de Bens e Av. Crixá (todos) 10%
Serviços e Institucional); I

I .
Rua do Parque, Ir 02 15%I !

i ' 10%COffijércio,Prestação de Bens 7 Serviços, Indústpal e Institucional todos

I ,
-1t-~ j,

Av. Crixá (todos) 10%Institucional (Equipamentos Públicos Colctivos':e Urbanos)
I I !

demais 15%,,

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Ha 'laçao - SEGETH
j: S:::S Quadra 06 910co A lotes 13/14 CEP; 70.306.9, - Brasília. DF
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527 Com base nas taxas mínimas de permeabilidade foram estabelecidas as Taxas
528 Máximas de Ocupação,

•Comércio. Prestação de Bens e Serviços, Indústfial e Institucional•
I~' ... .- . _. ~ !
Institucional (Equipamentos Públicos Coletivos1e Urbanos)

ã
I

.. f

.
1',\.'1:'\ DE

LOTE OCU(',\ç,\O. MA ..XI~IA
todos 75%

todos 85%

todos 85%

Av. Crixá c Vias 85%
Marp:inais da DF 473

EPU 90%

demais 80%

r
~''\XA DE OCUPAÇ,\O•

~, ., ..-
\1

\1, ~ \.1 \;: ••

"'~..•
TlPOLOGl'\ DO LOTE

I
Residencial Coletivo (~abitação Multifamiliar) ~

Misto (Habitação Multifamiliar permitido Comércio, Prestação de Bens
e serv_ iças e Institucional); " I'

-i
1

..•.. ",- .."~ ~- NÚMERO DE PAVIMENTOS ,-, -;c, '_C. ~o pnimento5T1POLOGL\ DO LOTE'. "";O,
• ,

Residencial Cole~ivo (lIabit~ção Multifamiliar) 4

Misto (Habitação Multifamiliar permitido Comércio, Prestação de Bens e Serviços e 4
Institucional); • f

•Comércio, Presta~ão de Bens e Serviçqs, Indústrial e Institucional 3

Institucional (Eq~ipamentos Públicos ?oletivos e Urbanos) 2

529
530 ' O número máximo"de'pavimentos e a altura máxima das edificações respeitaram os
531 limites defmidos pelas DIUR 06/2014.

532

533 Obs. 1: Para edificações de uso comum nos lotes residenciais, será pennitido apenas 1 pavimento.

IALTURA DA EDlFICAÇ,'\O

TIPOLOGI'\ DO LOTE ! Altura (m)
,

Residencial Cole~ivo (l-Iabit~~ãoMuldamiliar) 16,0

Misto (Habitação Multifamiliar pennitido Comércio, Prestação de Bens e Serviços e 16,0
Institucional); , \

Comércio, Presta~ão de Bens e Ser\-'iç~.s,Indústrial e Institucional 12,0

,
16.0Institucional (Equipamentos Públicos qoletivos e Urbanos), ,

534
535 Obs. I; Para edificações de uso comum nos lotes residenciais a altura máxima será de 5,001.

_ 536 Obs.2: Onde for permitido castelo d'água, sua altura deverá ser justificada mediante documento técnico.

537 As alturas máximas estão definidas conforme o uso e serão medidas a partir das cotas
538 de soleira que, por sua vez, deverão seguir os seguintes critérios:
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CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL
CONPLAN

I' ~ ~'

CRITÉRIOS DEFI1'\IÇÃO DE COTA DE SOLEIRA
,

TlPOLOGIA UO LOTE , COTA IlE SOLEIIL\

Resjde~cial Coletivo (Habitação Multifamiliar)! Ponto médio da edificação

Misto (Habitação ,Multifamiliar permitidÇ)Comércio, Prestação de Bens
Ponto médio da testada frontal do lotee Serviços e Institucional);. .. . ,. ~.

Comércio, Prestação de Bens e Serviços, Indús~ial e Institucional Ponto médio da testada frontal do lote

Institucional (Equipamentos Públicos Coletivos.e Urbanos) Ponto médio da edificação,
539
540.. '541c
542
543
544
545

546
54?'
548
549

, 550
551
552
553
554
555
556
557

,M 558
559
560
561

Para evitar fachadas 'cegas decorrentes do afloramento de subsolos, nos casos dos lotes
de uso misto, o e comerciais" foi' defIDido que deverá ser obrigatório o uso comercial, de
prestação de serviços 'ou institucional no nível da calçada em quaisquer pavimentos com

, testadas vóltadas para a área pública, garantido o pé direito mínimo de acesso.

Os afastamentos mínimos, também foram definidos com base nos usos e dimensões
dos lotes.

I 'T1POLOGIA DO LOTE POR USO Ãi;stamentos mínimos (01)

DO SOLO E TAMANHO ',' Frontal Lateral Fundos

. Residen~ial Coletivo (Habitação Multifamiliar) i 3.0 3.0 3.0,
I~isto (Habitação Multifamiliar pennitido Av. Crixá - Av. Crixá 5,0

Comércio, Prestação de Bens t Serviços e I vedado Ruado
Rua do Parque. ItI,nstitucional); ,: '. .:.... I

! Parque, It 2.5 3.00
I I 02 02

Comércio, Prestação d; B~ns e Serviçús,
. ; Area < IOOOm2 3.00,

Indústrial e Institucional ,I

J
vedado 0.0 1000

. ; <áre~2900m2 3.50
Institucional (Equipamentos Públicos Coletivos£

3,0 3.0 3.0Urbanos) ; ; j
Obs. I: EdIficações, dentro .de. um mesmo lote devem respeitar os afastamento de 5,001 entre edificações

"residenciais; 3,001 entre edificflções :residenciais e edificações de uso comum e 0.0 entre construções de uso
técnico.
Obs. 2~Para os lotes de uso 'misto.•é obrigatório afastamento lateral mínimo de 3,Om nos pavimentos superiores.
Obs, 3: Nos lotes ins(itucionais o afastamento mínimo de 3,0 metros só será obrigatório quando houver divisa
com outros lotes

.. O 'projeto permite pavimento semienterrado e em subsolo. Nos casos em que é
facultado o uso destes pavimentos para atividades diferentes de depósito e garagem, a área
será computada para fins de cálculo de coeficiente de aproveitamento.

.O tratamento das divisas permite o cercamento com altura máxima de 2,40m, nas
divisas voltadas para logradouro público deverá ser garantida permeabilidade visual de 70%.

Os acessos aos lotes deverão atender ao estabelecido ao Decreto n° 38.047, de 09 de
março de 2017, que trata das normas viárias, conceitos gerais e parámetros para
dimensionamento. de sistema viário urbano do DF, para o planejamento, elaboração e
modificação de projetos urbanísticos. L
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CONPLAN

No caso 'dós lótes residenciáis multifamiliares e de Equipamentos Públicos, também é
permitida a construção de guarita, respeitando-se a estabelecido no Código de Edificações do
Distrito Federal.

III - CONCLUSÃO
Deve ser ressaltado, em primeiro lugar, que este Conselho tem a competência,

conforme prevista no inciso VIII do art. 219 da LC 803/2009 - PDOT, para deliberar acerca
da proposta de parcelamento do solo urbano, podendo, portanto, prosseguir na análise em
questão.

Conforme demonstrado neste relato, considerando as informações trazidas pelos autos,
verificou-se que os parâmetros de ocupação do solo, tais como, tamanho mínimo e máximo
dos lotes residenciais, coeficientes de aproveitamento básico e máximo para os usos
permitidos e densidade, indicados pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT e,
ainda, aqueles parâmetros complementares formulados pelas Diretrizes Urbanísticas da
Região. do São Bartolomeu,""Jardim Botânico e São Sebastião - DIUR 06/2014 foram
atendidos. Portando, esclarecidas as questões de natureza urbanística,

"

577 Com relação às questõe~ ambientais, verifica-se que o Parcelamento do Solo do Setor
578 .Habitacional Crixá dispõe da Licença de Prévia, número nO001/2017, emitida em 27 de
579 janeiro de 2017, 'com validade' de 03 anos (fls. 859 a 861), Neste documento estão
580 estabelecidas as condições gerais ,e específicas a serem observadas para emissão da Licença
581 de Instalação. Importante fri~ar que os projetos executivos necessários, em particular, para as
582 soluções de fornecimento dé água; esgotamento sanitário e drenagens de águas pluviais serão
583 elaborados pela'empresa vencedora do certame e aprovados pelas respectivas concessionárias
584 de serviços públicos 'acompanhados dos cronogramas fisicos- financeiros necessários para
585 registro do empreendimento,

, "•,'") 586 VOTO

Em vista do exposto e 'con'siderando a necessidade de constituir áreas para atender às
demandas habitacionais de modo 'ordenado e regular conforme preceitua o Plano Diretor de
Ordenamento TeiTitorial do Distrito Federal - PDOT/2009, voto pelo acolhimento do projeto
urbanistico apresentado para que seja dada a devida continuidade aos procedimentos, com
vistas à aprovação do Projeto de Urbanismo de parcelamento do solo apresentado para a gleba
objeto do presente processo, consubstanciado na URB O 19/14, Memorial Descritivo - MDE-
RP 019/14, Normas de Edificação Uso e Gabarito - NGB 019/14, NGB 033/17, NGB 034/17,
NGB 035/17,

587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

, 597 :
598

," ilrigues
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GOVERNODO DISTRITOFEDERAL
Institutodo MeioAmbientee dos RecursosHidricosdo DistritoFederal

BrasiliaAmbiental- IBRAM

LICENÇA PRÉVIA NO001/2017

(;;t...) l' Via Interessado ) 2' Via Processo 3' Via Arquivo

Processo nO:391.000.771/2014

Parecer Técnico: 401.000.004/2016- SULAM/PRESI

Informação Técnica: 509.000.019/2016 - COUNI/SUGAPIIBRAM

61' Reunião Extraordinário do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal

Interessado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO

DISTRITO FEDERAL - CODHAB.

CNPJ: 09.335.575/0001-30

Endereço: REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO.

Atividade Licenciada: PARCELAMENTO DE SOLO URBANO DENOMINADO

BAIRRO CRIXÁ.

Prazo de Validade: 03 (TRÊS) ANOS.

Compensação: Ambiental ( ) Não (X) Sim - Florestal ( ) Não (X) Sim

1- DAS OBSERVAÇÕES:

1. Esta Licença Prévia.só terá validade após sua publicação no Diário Oficial do

Distrito Federal e em periódico de grande circulação no Distrito Federal,

devendo essas publicações serem efetivadas a expensas do interessado

conforme previsto na Lei nO041/89, artigo 16, !i 1°, no prazo máximo de 30

(trinta) dias, a partir da assinatura do Aceite. Após efetuadas as publicações,

entregar páginas dos jornais a este IBRAM, em até 10 (dez) dias, SOB PENA

DE SUSPENSÃO DESTA LICENÇA;

2. O IBRAM. observando o disposto no artigo 19 da Resolução CONAMA nO 237/97,

poderá alterar, suspender ou cancelar a presente licença:

\
\
\



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos do Distrito Federal

Brasilia Ambiental - IBRAM

3. O requerimento da Licença de Instalação deste empreendimento deverá ser

protocolizado no periodo de vigência desta licença, sendo obrigatório observar as

CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS, RESTRiÇÕES e prazos de apresentação d'a

documentação técnica complementar, estabelecidos na presente Licença Prévia;

4. Deverá ser mantida uma via desta licença no local do empreendimento/atividade;

5. Esta Licença Prévia não autoriza a implantação de qualquer obra ou atividade no

empreendimento;

6. As condicionantes da Licença Prévia nO 001/2017. foram extraidas do Parecer

Técnico nO 401.000.004/2016 - SULAM/PRESI, ás folhas 1990 a 1999. da

Informação Técnica n° 509.000.019/2016 - COUNIISUGAP/IBRAM, ás folhas 2016

a 2017.

7. O Relato do Conselheiro do ,CONAM foi aprovado e consta na Ata da 61' Reunião

Extraordinário do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, fI. 2022.

11- CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRiÇÕES:

1) Esta Licença Prévia atesta a viabilidade. ambiental do Bairro Crixá, não autoriza a
•

instalação de qualquer infraestrutura no local bem como a supressão vegetal;

2) O descumprimento das condicionantes. exigéncias e restrições abaixo descritas

poderá acarretar o cancelamento da Licença Previa a ser concedida;

3) Fixar placas padronizadas nas áreas do empreendimento em local visível,
,<..",

informando o nome do interessado. numero do processo. numero da Licença

Ambiental e a validade da Licença. o tipo de atividade e o órgão emissor;

-'" '::".r-l
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4) Apresentar Projetos Basicos de drenagem. agua. esgoto e energia e das esfruiuras

a serem instaladas. incluindo areas de empréstimo, canteiros de obra. vias de

acesso com ART de profissional habilitado:

5) Apresentar Memorial Descritivo de Obras a serem desenvolvidas para instalação

do empreendimento. incluindo o cronograma de obras. com ART de profissional

habilitado;

6) Apresentar Projeto Urbanistico (URB e MDE) devidamente aprovado pela

SEDHAB, contendo as restrições de edificação:

7) Apresentar outorga definitiva emitida pela ADASA para perfuração de todos os

poços tubulares profundos. necessários para o empreendimento:

8) Apresentar Outorga Definitiva de Lançamento do Sistema de Drenagem Pluvial

emitida pela ADASA:

9) Cumprir as determinações do DERlOr constantes no Parecer Técnico nO03/2015 -

GESEV;

10) A CODHAB devera apresentar estimativa do somatório dos investimentos inerentes

a implantação do empreendimento. desde o seu planejamento até a sua efetiva

operação para que seja utilizado o Valor de Referência no calculo de compensação

Ambiental devida. juntamente com o requerimento de Licença de Instalação;

11) O Termo de Compromisso de compensação ambiental deverã ser formalizado

entre UCAFIIBRAM e CODHAB antes da concessão da Licença de Instalação:

,..

12) Apresentar Relatório de cumprimento das condicionantes. exigências e restrições

da Licença Prévia antes do requerimento da Licença de Instalação. bem como os

programas DrOpostos no ElA para o plano de monitoramento e acomoanhamento:
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13) A emissão da licença de Instalação .. LI fica submetida ao cumprimento das

condicionantes, exigências e restriçoes da Licença Prêvia do referido

empreendimento:

14) Firmar o Termo de Compensação Florestal antes da concessão da Licença de

Instalação .. LI:

15) Apresentar manifestação da Div;são de Vigilãncia Ambiental em Saúde .. DIVAL e

cumprir na integra todas as recomendações:

16) Caso haja alguma alteração no empreendimento, comunicar a este Instituto e

apresentar os novos projetos a serem analisadas por este órgão:

17) Toda e qualquer alteração do empreendimento deverá ser solicitada/requerida

junto a este órgão:

18) Os projetos de abasteCimentos de égua e de coleta de esgoto precisam ser

dimensionados rigorosamente para o atendimento da demanda, contendo um

cronograma de implantação coerente com a instalação do parcelamento e

programa habitacional:

19) O projeto de drenagem pluviill deverá obedecer ao estabelecido na Resolução

ADASA NO 09/2011 e outras recomendações do procedimento do licenciamento da

SULAM, em relação aos cálculos correspondentes, considerando tambêm a

adequaçâo das redes existentes interfer~ntes, se houver:

20) O desenho urbano deverá priorizar o que versa o 'Capitulo V - Da redução da área

impermeabilizada" da Resolução ADASA nO 09/2011, contendo dispositivos de

diminuição de volume e/ou fluxo do efluente em sua origem, utilizando, para isso, o

logradouro público (passeio e praças) a exemplo do que ocorreu no Setor
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Habitacional mangueiral, com o objetivo de dimiriuir o dimensionamento dos

, dispositivos finais de lançamentos;

21) Os dispositivos de lançamento final da rede de drenagem pluvial deverão estar

localizados â jusante ou a montante da mancha da ZCVS que interliga o

parcelamento do solo a Área de Preservação Permanente - APP, sempre que

houver alternativa locacional, não interferindo diretamente na mesma;

22) As tubulações de rede de drenagem pluvial, a caminho do lançamento final,

deverão evitar, ao maximo, interferência na mancha da ZCVS citada acima;

23) Após a analise da SULAM, ou concomitantemente, deverá ser feito o envio dos

projetos, coerentes com os itens 1 a 5, para complementação da analise do

procedimento de licenciamento/anuência por esta SUGAP:

24) Elaboração de estudos de recarga de aqüifero para o setor,. considerando as

mediadas pelo ElA/RIMA, em prazo a ser definido pelo corpo técnico do IBRAM;

25) Pra emissão de Licença de Instalação, a Outorga de Captação da ADASA devera

atender a toda a necessidade de abastecimento do empreendimento, diferente do

que está autorizado atualmente:

26) Deverão apresentar para Emissão de L.I. estudos e projetos para adequação da

Estação de Tratamento de Esgoto - ETE São Sebastião. de forma a viabilizar

carga adicional oriunda do novo parcelamento;

27) A CODHAB deverá apresentar manifestação conjunta com a TERRACAP quanto

as divergências de áreas e traçados verificadas na poligonal do empreendimento. a

qual segundo o croqui de composição da situação fundiária fornecida pela primeira

..

.;-
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diferiu-se com o dimensionamento da area apresentada na informação da

, SEDHUB/SUPLAN, que tratou da Analise do,Anteprojeto Urbanistico;

28) Outras condicionantes, exigências e 'restrições poderão ser estabelecidas por este

instituto, a qualquer tempo,

Brasilia-DF. de~ de 201.2..

________A

.----.i-----~~-
JANE MARIA VILAS BOAS

Institúto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
Brasília Ambiental - IBRAM
/ Presidente

1\1- DE ACORDO:

/:.,):~, ""L,;,
(ASSINATURA)

(NOME POR EXTENSO)

(DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO)

Brasília-DF, de de 201
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