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APRESENTAÇÃO

Conforme prevê o disposto no S 2° do Artigo 10-A da Seção I do Regimento
Interno do CONPLAN, o Presidente do referido Conselho designou o representante do
referido Conselho da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos- SINESP para
analisar e relatar o presente processo com vistas à manifestação acerca do projeto de
parcelamento do solo do Trecho 2- Etapa 11, correspondente às Quadras 105 e 209 do
Setor Habitacional Sol Nascente, localizado na Região Administrativa de Ceilândia -
RAIX.

O projeto de Parcelamento Urbano para o Setor Habitacional Sol Nascente -
Trecho 2 jà havia sido objeto de aprovação por meio do Decreto n° 34.935/213, já'
vencido. No entanto, durante os procedimentos para renovação do' Decreto, o
processo retornou â CODHAB devido à necessidade de:

• Mudanças na poligonal do projeto, face às questões fundiárias;
• Correções das coordenadas de projeto de reassentamento de família e
• Alteração do traçado viário para resolver interferências com a infraestrutura a

ser implantada.

As alterações acima descritas deram margem a um novo projeto de urbanismo
consubstanciado pelo Memorial Descritivo MDE- RP 31/16 e Projeto de Parcelamento
U,ba"O~URB~RP31/16, om,""m;oh,do, "I, co~" ,p,,,:,ç,o
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GO\'EIlNO DE BIlASILlA
SECllETAlllA DE ESTADO DE INFIlAESTIlUTUIlA E SEllnçOS I'ÚIlLlCOS

o EMPREENDIMENTO

O Setor H~bitacional Sol Nascente foi criado pela Lei Complementar Distrital n°

785 de 14 de novembro de 2008, e, segundo o estabelecido pelo Plano Diretor de

Ordenamento Territorial - (PDOT/2009), integra a Zona Urbana de Expansão e

Qualificação, correspondendo ainda á Área de Regularização' de Inter~ss~ Social

(ARIS) Sol Nascente, concedendo a' todo Setor Habitacional o tratamento de Zona

Especial de Interesse Social (ZEIS), em atendimento á Lei Federal nO 10.257/2001

Estatuto da Cidade.

Originalmente, o projeto em espécie estava sendo tratado no ãmbito do

processo n° 392.002.489/2011, que englobava todo o Trecho 2 do Setor Habitacional

Sol Nascente. Contudo, optou-se por separar os projetos em processos distintos para,
fins de aprovação da proposta aqui anali.sada, uma vez que áreas de interesse social

desocupadas são alvo frequente de novas invasões.

Além disso, o presente parc'elamento tem por ol?jetivo absorver as I

relocações necessárias para viabilizar a regularização dos três Trechos do Setor

Habitacional Sol Nascente e gerar novas unidades habitacionais para

atendimento ao déficit habitacional do Distrito Federal.

Neste sentido, foram anexados aos autos, entre. outros, os seguintes

docümentos:

• Cópia da Licença de Instalação Corretiva n° 053/2013 relativa ao Trecho 2

. do Setor Habitacional Sol Nascente, objeto do p"rocesso de licenciamento ambiental n°

391.001.701/2009 (fls. 04 a 11);

• Cópia da Autorização n° 08/2012/APAPC, .emitida pelo Instituto Chico

Mendes de Conservação da Biodiversidade -ICMBio (fls. 815 a 817);

• Ajuda memória de reunião realizada em 17/04/2015 referente á

revisão/alteração do proje.to urbanístico do Trecho 2 do Setor Habitacional Sol

Nascente (fls. 35 a 37);

• Planta Geral de Levantamento Topográfico do Trecho 2 do Setor Habitacional

Sol N""ole (ft. 249); ~ . . .

3

•



GO\"ER:'iO DE BRASILlA
SECRETARIA DE ESTADO DE I:\FIUESTRlITlIRA E SERViÇOS rÚ~L1cos

• CD contendo os arquivos digitais do Levantamento Topográfico dos ~etores

habitacionais Por do Sol e. Sol Nascente e ElA/RIMA das Bordas de Chapada da

Ceilândía (fI. 818);

• Memorial Descritivo da poligonal de projeto do Trecho 2 - Etapa 11 do Setor

Habitacional Sol Nascente (fls" 810 a 811);

• ART de elaboração de Memorial Descritivo de poligonal de divisas da gleba -

Profissional responsável: José Francisco Mingone - registro: 1202321TD-SP (fI. 812);

• RRT de elaboração de projeto urbanístico para o Trecho 2 - Etapa 11 do Setor

Habitacional Sol Nascente .- Profissional responsável: Caterina Ferrero - registro:

A97256-.8 (fI. 813 a 814);

• CD contendo os arquivos digitais dos estudos elaborados pela empresa Saint

Germain visando à regularização do Setor Habitacional Sol Nascente e de estudos

volumétricos das edificações elaborados pela CODHAB (fI. 819);

11- LOCALIZAÇÃO, ÁREA E CONFRONTAÇÕES:

A ARIS Sol Nascente corresponde ao Setor Habitacional Sol Nascente.

localizado na Região Administrativa de Ceilândia, situado à margem direita do Rio

Melchior, cOl;1frontando-se com este ao sul.
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Tem limite norte com as quadras QNR e QNP da .Ceílândià, e confronta-se a
\

leste com o Setor P Sul e nordeste com o Setor P Norte da Ceilândia.

A poligonal do Projeto de Parcelamento de solo referente ao Trecho 2- Etapa II

corresponde às Quadras 105 e 209 do Setor Habitacional Sol Nascente localizado na

Região Administrativa de Ceílândia- RA IX com uma área de 43,29 ha, conforme mapa

a seguir:
, ,

T~ECHO J
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TRECHO 2
, ETAPA, I
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,

QtD09

lIi. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

Foi consultada a TERRACAP quanto á situação fundiária, a qual prestou as

seguintes informações:

,.

@{.mll}(~. f'i.'.:.(~.JiIJ!.~,íi.:~_
URB.R' 031116 - SOL NASCENTE;TRECHO 11. 2' ETAPA (OUI\ORAS 105 E 209)

. - .
Mal: 24.23!>, 6" CRI-DF

,

M.ll: 28.4!A, 6" CRI-DF

•.
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Parte 1 - Destacada em AZUL: Imóvel: Guariroba

Situação: Imóvel incorporado ao patrimônio da TERRACAP

Matrícula: Av. 1/24.235, Cartório do 6° Ofício de Registro de Imóveís - DF

Proprietário: TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília

Parte 2 - Destacada em AZUL:

Imóvel: Guariroba Situação: Imóvel incorporado ao patrimônio da TERRACAP

Matrícula: 24.235, Cartório do 6° Ofício de Registro de Imóveis - DF

Proprietário: TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília

Parte 2 - Destacada em SALMÃO:

Imóvel: Guariroba

Situação: Imóvel desapropriado, área urbana

Matrícula: 28.454, Cartório do 6° Ofício de Registro de Imóveis - DF

Proprietário: TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília

De acordo com o posicionamento da TERRACAP sobre a questão fundiária, o

Trecho 2 do Setor Habitacional Sol Nascente está totalmente inserido em terras

desapropriadas, incorporadas ao patrimônio da Companhia.

IV- CONSULTAS ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERViÇOS PÚBLICOS E

DEMAIS ÓRGÃOS:

• CAESB, por meio da Carta n° 121/2016 - DE/CAESB (fls. 623 a 628) que encaminha

o Relatório Técnico EPCR - 16/010 informa:

Não há redes implantadas ou projetadas na poligonal do projeto nem interferência com

redes das proximidades; É viável o atendimento desde que a população máxima

somada do Setor Habitacional Sol Nascente se restrinja a 67.000 habitantes. O

acréscimo de população para abastecimento fica condicionado ao início de operação de

futuros sistemas produtores de água, especificamente do Sistema Corumbá; Os esgotos

co/etados no Setor habitacional Sol Nascente serão lançados no Interceptor "Ceilândia"

e encaminhados á ETE Melchior que possui capacidade para atender ao novo aporte.
o I

Como a área do projeto encontra-se em cota altimétl'ica abaixo do interceptor, serão

o~","", """tóri"~",q" ,,, ,0"0'" ,"' "'00ooo"mp'"'"',m '''"do
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preliminar visando à elaboração; e o desenvolvimento dos projetos dentro da poligonal

da área e os reforços nos sistemas ficam condicionados ao encaminhamento à CAESB

do projeto urbanístico aprovado .

• DER/DF, Ofício n° 13/2016 - DIREP (fls. 629 a 630) informa que não constam em, , ,
seus arquivos projetos de intervenções futuras na VC-311, mas que foi verificado que o

projeto interfere com a faixa de domínio da referida rodovia. Esclarece também quanto à

necessidade de aprovação do sistema viário do parcelamento pelo DER/DF, e

encaminha planta com indicação da faixa de domínio e da faixa não edificável., .
Tendo em vista o grau de consolidação das ocupações existentes na faixa de dominio

e a impossibilidade de remoção das famílias, em 15/08/2016, foi realizada reunião com

a participação da equipe do DER, da CODHAB e da COURB/CAP, na qual ficou

acordado que o trecho da VC 311', que interfere com o projeto urbanístico do Trecho 2

do Setor Habitacional Sol Nascente - Etapas I e li, será transformado em via urbana,

em consonância com o projeto apresentad~, conforme memória às folhas 807 e 809 .

• CEB, pela Carta n° 049/2016 - SEG (fls. 631 a 6~3) informa. que poderá fornecer

energia elétrica ao pa'rcelamento desde que atendidas às condíções que serão definidas -'

em estudo técnico a ser elaborado após .formalização de pedído pela, interessada.
, .

Encaminha anexo o Laudo Técnico 202/2016 - CGB (fls. 823 a 825) que afirma haver. "

interferência de lotes com rede aérea, mas que' é possível o remanejamento cujo custo,. .
de responsabilidade do empreendedor, será levantado pela CEB mediante envio do

projeto .

• METRÔ/DF, o Ofício n° 294/2015 (fls. 634 e 635) encaminha cópia do Memorando

n° 271/2016 - DTE informando que não existem interferências com infrae'strutura

metroviária existente ou projetada .

• NOVACAP, Ofício n° 874/2016 - GAB/SINESP (fI. 656) encaminha manifestação da

NOVACAP que, pelo despacho de 12/07/2016 (fi 660) informa que existe projeto de

drenagem pluvial para o S~tor ~abitacional Sol' Nascente - Trecho 11 que interfere com

os lotes propostos e que haverá necessidade de reádequação do mencionado projeto

p"e p",lbilile' o eleo'l"eoloeo ,",,,'ememo, De'lemodo,,e~e,' e',,"'.'o'
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nova proposta urbanística. Em anexo, encaminha CD com projeto de drenagem

. existente sobreposto ao novo projeto d~ urbanismo em formato DWG (fI. 665) .

• SLU, o Ofício n° 551/2016 - DIGER/SLU (fI. 666) encaminha o Despacho n° 144-

DITEC/SLU (fI. 667) e o Despacho n° 139 - DITEC/SLU (fI. 668) e Despacho de

10/06/2016 da DILUR/SLU (fI. 669) que esclarecem que já existe serviço de coleta nas

proximidades do parcelamento e sendo possível o atendimento á área. Esclarece, no

entanto quanto á necessidade do correto dimensionamento do sistema viário e da

necessidade de pavimentação de forma a permitir a adequada circulação dos

caminhões compactadores.

v- LICENCIAMENTO AMBIENTAL

-. O Trecho 2 do Setor Habitacional Sol Nascente encontra-se em região de

grande sensibilidade ambiental, localizada na Área de Proteção Ambiental - APA do
.'

Planalto Central e interfere em Áreas de Preservação Permanente - APPs de Bordas

de Chapada. A APA do Planaito Central tem por objetivo proteger os mananciais,
/'

regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso
•racional dos recursos naturais e protegendo o patrimônio ambiental. O uso para fins

urbanos é compativel mediante o correspondente licenciamento ambiental. Mediante

contrato com a TERRACAP, foi elaborado pela empresa PROGEA Engenharia e

Estudos Ambientais, o Estudo de Impacto Ambiental (ElA) e respectivo Relatórío de

Impacto Ambiental (RIMA) das Bordas da Ceilãndia, em 2006, O ElA/RIMA prevê

quatro cenários de evolução da àcupação. Para o desenvolvimento do projeto aqui

tratado, foi adotado o Cenário 3, considerado um cenário social, respeitando as

restrições ambientais da área sob o ponto de vista da precaução, em consonãncia

com o exposto na LI Corretiva n° 053/2013. Deste modo, o Cenário 3 exclui a

ocupação urbana em uma faixa de 100m da Borda de Chapada a contar da linha de
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VI- ASPECTOS AMBIENTAIS

Parques
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com maior área lindeira em relação aos

o projeto de regularizão do Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 02 propõe
" .

a criação de 4 parques: 02 parques lineares com a função de proteger as áreas com

fragilidade ambiental e de Preservação Permanente, identificadas pelo ElA/RIMA, e 02.

parques urbanos como forma de garantir a comunidade local espaços de qualidade

para lazer e convivência ao ar livre.

Os parques lineares têm a função de corredores ecológicos interligando as

diversas áreas de fragilidade e de proteção ambiental com as áreas adjacentes,

possibilitando assim o livre trânsito entre as áreas protegidas e consequente troca

entre as espécies do ecossistema local. A ciclofaixa da avenida de contorno margeia

estes parques.

O paftlue linear do Meio faz divisa entre os Trechos 01 e 02 do Setor

Habiacional Sol
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dois parcelamentos em sua e~tensão longitudinal. O Parque ganhou este nome devido

ao Córrego do Meio que tem sua Área de Proteção Permanente - APP dentro da

poligonal prevista para a unidade de conservação.

O' parque linear do Pequizeiro faz divisa entre os Trechos 02 e 03 do Setor

Habitacional Sol Nascente e ganhou este nome devido ao córrego do Pequizeiro que

tem parte de sua Área de Proteção Permanente - APP dentro sua poligonal.

Foram propostos mais dois 2 parques urbanos, que devem propiciar lazer e

recreação aos habitantes do setor, assim como uma apropriação social do espaço

público voltados principalmente á prática de atividades recreativas, culturais,

. esportivas, educacionais e artísticas.

Área de Bordas de Chapada

Para a área de. Bordas de Chapada, também considerada como APP, que

incide no Trecho 2 do Sol Nascente, foi adotada uma faixa de restrição de 100 metros

No trecho 2, essa áreas correspondem a uma pequena porção, incorporada ao

Parque Linear do Meio.

Medidas de Mitigação e Controle ambiental

Com relação ás medidas de mitigação e controle ambiental, o ElA/RIMA -

PROGEA indicou que o Projeto de Reguiarização Fundiária incorporasse algumas

recomendações, visando diminuir os riscos de processos erosivos, evitar ou diminuir a,
contaminação dos solos e dos recursos hídrícos, proibir qualquer tipo de lançamento

de efluentes de esgotos e fossas diretamente sobre o solo ou na água, promover

Programas de Educação Ambiental, delimitar e sinalizar as áreas de preservação

permanente, impedindo o uso e ocupação inadequada desses espaço.s protegidos,

manter a permeabilização das áreas de recarga de aquiferos, recup<;lrar as áreas de

preservação permanente de mananciais e contribuir com a recuperação das erosões

existentes, plantando-se árvores, arbustos e herbáceas em suas cabeceiras e trechos

de instabilidade de sol~, entre ouiras.~ . .

10
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VII- ASPECTOS URBANíSTICOS

Apresentação do projeto urbanístico:

o projeto, ora descrito, está consubstanciado nos seguintes documentos:

.' Memorial Descritivo - MDE-RP 031/16 (f1s, 844 a 945);
• Projeto de Urbanismo- URB-RP 031/16 (fls. 778 a 787);

A proposta foi analisada com base na Lei Complernentar n° 803/2009, atualizada pela
Lei Complementar n° 854/2012, Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT e
demais legislações urbanísticas pertinentes.

1. Parâmetros e Condicionantes

Urbanisticos:
Quanto ao zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento

Territorial - PDOT/2009, a área de projeto está inserida, em sua maior parte, em Zona
Urbana de Expansão e Qualificação. Foi incluída no estudo do projeto uma pequena
parte em Zona Rural de Uso Controlado, para a adequação do desenho da via (VC. ,
311) que fica entre a Quadra 105 e a Quadra 209, conforme pode ser observado no
mapa a seguir, contudo, a parcela inserida em zona rural não está contida na poligonal
de registro. . ,

v"-" ••••'.,,, ••, _ ••••., ••.,,,« .•••, .••.•.
•• <><." •••••••• ,_ ••••••••
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A Zona Urbana de Expansão e Qualificação é tratada nos artigos 74 e 75 do
PDOT que estabelecem:

"Art, 74 - A Zona Urbana de Expansão e Qualificação é composta por áreas
propensas à ocupação urbana, predominantemente habitacional, e que'
possuem relação direta' com áreas já implantadas, (... ), sendo também
integrada por assentamentos informais que necessitam de intervenções
visando a sua,qualificação;

Art. 75- Esta Zona deve ser planejada e ordenada para o desenvolvimento
equilibrado das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, de acordo
com as seguintes diretrizes:

I - estruturar e articular a malha urbana de forma a integrar e conectar as
localidades existentes; .

11- aplicar o conjunto. de instrumentos de política urbana adequado para
qualificação, ocupação e regularização do solo;

111~ qualifiCar as áreasoclJpadas para reversão dos danos ambientais e
recuperação das áreas degradadas;

IV - constituir áreas para atender às demandas habitacionais;

( ...) VII - planejar previamente a infraestrutura de saneamento ambiental para
a ocupação, considerando-se a capacidade de suporte socioambiental da bacia
hidrográfica de contribuição do lago Paranoá."

A gleba localiza-se no Setor Habitacional Sol Nascente e está
contemplada na Estratégia de Regularização Fundiária do PDOT/2009,
'inserida na Área de Regularização de Interesse Social - ARIS Sol Nascente,

,,1,,100'" 00"''''' " -T,b,l, "Y" ",S-1 '
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Assim, de acordo com ao PDOT, Tabela 2A do Anexo 11,o Setor
Habitacional Sol Nascente deverá apresentar d.ensidade populacional média
(entre 50 e 150 hab.lha). Além disso, deverá ser garantido um percentual de
10% da área do setor para implantação de Equipamentos Públicos e/ou
Espaços Livres de Uso Público,

..'

••...••.••• !>tw, ' .• '
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Para o cálculo populacional adotaram-se os dados da Pesquisa Distrital por
Amostra de Domicilios - PDAD/2015 que estabelece uma média de 3,58 habitantes
por domicilio para a Região Administrativa de Ceilãndia - RA IX. O Anexo VI do PDOT
estabelece os parâmetros urbanisticos das áreas de regularização. Para a' ARI8 801
Nascente, conforme seguinte:

Área de Tamanho dos USOS
Regularizaçã lotes Coeficiente de

residenciais Coeficiente de Aproveitamento Aproveitameno básico(m2) to máximo
Area de Reg. Máxim Minim Rs; R> C I Ind M C M R
Interesse o o 1000m2 1000m2

80cial - ARI8
(12.8-1;12.8-
2;12.8-
3; 15.8-
1;15.8-2;

15.8-3;16.8-
1;16.8- 500 88 1 0,8 1 1 1 2 3 2 2
2;17.8- -
1;17.8-2; -

17.8-3;18.8- -
1;21.8-
.1;23.8-
1;24.8-1)

OB8: .
01 - Lotes destinados á produção agrícola poderão ter área superior a 2.500m2

, com
coeficiente de aproveitamento básico de 0,3.
02 - Poderão ser regularizados os lotes residenciais unifamiliares ocupados até a data
de publicação desta Lei que possuam área inferior á estabelecida para o lote minimo,
desde que não seja inferior a 88m2 e com testada minima de 5m.
Legenda
R-Residencial C-Comercial l-Institucional M-Mista CH-Chácara Ind-Industrial
EU-Equipamento Urbano
EC-Equipamento Comunitário ELUP-Espaço Livre de Uso Público.

Além destes parâmetros, como já foi mencionado, foi permitida a altura
máxima de 16m (dezesseis metros) correspondente a 4 (quatro) pavimentos, para as
edificações inseridas no Trecho 11do 8etor habitacional 801 Nascente, conforme
manifestação da 8UGE8T/8EGETH.

Descrição da proposta:

O projeto urbanístico propõe a criação de 62Q novas unidades imobiliárias que
contemplam o uso habitacional coletivo, o uso misto e equipamentos públicos urbanos
e comunitários. A tabela a seguir ~nta o quantitativo de lotes por tipó de uso'.
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USO DO LOTE QUANTIDADE
Residencial coletivo (habitação

Multifamiliar), com possibilidade de 427construção de duas (2) unidades
habitacionais por unidade imobiliária - RC

Misto 1 (Habitação Multifamiliar,
Prestação de Bens e Serviços e 133

Inaustrial) -'M1
Misto 2 (Habitação Multifamiliar com "

obrigatoriedade de Prestação de Bens e 51
Serviços ou Industrial no térreo) - M2
Equipamento público comunitário - EPC 07
Equipamento público urbano - EPU 02

TOTAL ., 620 ,
"

Os lotes residenciais coletivos possuem área entre 125m2 e 280m2, Os lotes
destinado áo uso misto tipo 1 entre 240m2 e 1.400m2; já os lotes de uso misto tipo 2

, ,

entre 365m2 e 1.225m2.

O projeto prevê também a criação de 14 praças e engloba partes de 2 parques
lineares - denominados Parque Linear do Meio e Parque Linear Pequizeiro - que se
estenderão no Trecho 2 inteiro com o objetivo de proteger as áreas de fragilidade
ambiental e as APPs de Bordas de Chapadas identificadas no ElA/RIMA.

Os parques lineares terão também a função' de corredores ecológicos
interligando as diversas áreas de fragilidade e de proteção ambiental inseridas no
parcelamento com as áreas adjacentes, possibilitando assim o livre trânsito entre as
áreas protegidas e consequente troca entre as espécies do ecossistema local de todo
o Setor Habitacional Sol Nascente,

É prevista a implantação de equipamentos de esporte e lazer fora da área non
aedificandi correspondente aos 100m de proteção das ,Bordas de Chapada, O parque
linear do Meio tem uma extensão total de 27,4730 ha e faz a divisa entre os Trechos
01 e 02 do Setor Habitacional Sol Nascente,

O Parque ganhou este nome devido ao Córrego do Meio que tem sua Área de
Proteção Permanente - APP dentro da poligonal do parque, A Etapa 11 Trecho 2, objeto
do MDE-RP 031/16, inclui o 5% do Parque do Meio, com uma área de 1,1152 ha,
contando com uma zona de preservação e conservação para proteção das bordas de
chapada e de nascente (área d,eAPP) e uma área de uso intensivo, que pode abrigar
atividades administrativas, esportivas, culturais e de lazer, assim como pequenas,
atividades produtivas comunitárias tais como pomares, hortas e de educação
ambiental. 4
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o parque linear do Pequizeiro tem uma extensão global de 29,9961 ha e faz a
, divisa entre os Trechos 02 e 03 do Setor Habitacional Sol Nascente e ganhou este
nome devido ao córrego do Pequizeiro que tem parte de sua Área de Proteção
Permanente - APP dentro sua"poligonal. .

o projeto aqui tratado abrange 9% da área total do parque, o que corresponde
a 2,6847 ha, e conta com uma zona de preservação e conservação para proteção das
bordas de chapada (área de APP) .

Nas Áreas de Preservação Permanente deverão ser garantidas interligações
entre as áreas remanescentes de vegetação nativa do Cerrado, promovendo
condições apropriadas de recu'rsos e condições ambientais para a reprodução e
sobrevivência das espécies da fauna e flora local.

Para garantir a taxa de sobrevivência das espécies animais e vegetais será
vedada a construção de muros e outros obstáculos entre as unidades de conservação
conforme legislação pertinente, em atendimento ao licençiamento ambiental emitido
para o parcelamento urbano"

,
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I

o .mapa de uso do solo, apresentado a seguir, consolida a proposta de
parcelamento tratado no presente processo.

I -_o
I,,

I
I

I
,
\
,,.
\

lona Rural de
U'o;o Controlado

\

ZOlld Rural de
Uso COrl,:rolado

TRECHO 2 ETAPA I

••••

•
TRECHO 2 ETAPA (

Em seguida, apresenta-se o -Quadro de Áreas do Párcelamento, o Quadro
Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas - onde constam as áreas a serem
destinadas a Equipamentos Públicos Comunitáríos, Equipamentos Públicos Urbanos e
Espaços Livres -de Uso Público, sistema viário e seus respectivos percentuais de
ocupação em relação à poligonal do :lIjeto,- e o Quadro de Unidades Imobiliárias de
Equipamentos Públicos. ~" _

,
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QUADRO DE ÁREAS DO PARCELAMENTO

ÁREAS CONSIDERADAS ÁREA PERCENTUAL
(m') . (%)

I. Área Total da Poligonal de Projeto 432935,35 100%

11. Área não Passível de Parcelamento 32863,80 I 7,60%

a. Área de Proteção Permanente - APP 21434,23 4,96%

b. Área rural 11429,57 2,64%

111. Área Passivel de Parcelamento: 1- (11 a + 11 b) 400071,55 92,4%

QUADRO SíNTESE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E ÁREAS PÚBLICAS

. . , 'LOTES ÁREA PERCENTUAL .
. DESTINAÇÃO

(unid.) \ Im'). (%)
Área Passivel de Pàrcelamento 400q71 ,55 100%

1. Unidades Imobiliárias

a. Residencial Coletivo - RC 427 60593,74 15,14%

b. Uso Misto Tipo 1 -M 133 55573,38 13,90%

c. Uso Misto Tipo 2 - M 51 66783,90 16,69%

d. Equipamento Público Comunitário - EPC 7 43560,15 10,88%

e. Equipamento Público Urbano - EPU 2 5968,67 1,49%

Total 620 232479,84 58,1%

2. Espaços Livres de Uso Público - ELUP I 28709,14 7,18%
,

I3. Sistema de Circulação 138882,57 34,71%

Área Pública(1): (1d + 1e) + 2
I

53803,73 13,45%

Área Públical2l: (1d + 1e) + 2 +3
.
217120,53 54,27%, , '

(1) Conceito de Área Pública conforme o dispcsto na Seção IV da Lei Complementar n°

80: (PDDT 20(9) """',," P'" 'oi 't5l,m,"","' 854 (PDDT 2012)
18
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(2) Conceito de Área Pública conforme Lei Federal nO6.766, de 19 de dezembro ae
1979.

QUADRO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS DE EQUIPAMENTO~

EQUIPAMENTO
(privado, TIPO ÓRGÃOpúblico (EPC, ENDEREÇO ÁREA (m2)
urbano, EPU GDF
público ou EPR)
comunitário)

A destinar EPC Quadra 105 - Conjunto E - A destinar 3.568,07AE 1

A destinar EPU Quadra 105 - Conjunto J - A destinar 3.171,38AE 1

A destinar EPC Quadra 105 - Conjunto J - A destinar 4.543,99
" AE2

A destinar EPC Quadra 105 - Conjunto Z - A destinar 1.373,19AE 1

A destinar EPC Quadra 105 - Conjunto M - A destinar 24.264,90AE 1

A destinar EPU Quadra 105 - Conjunto O -
A destinar 2.797,29AE 1

A destinar EPC Quadra 105 - Conjunto Y - A destinar 4794,91AE 1

A destinar EPC Quadra 209 - Conjunto G
A destinar 1484,27-AE 1

A destinar EPC Quadra 209 - Conjunto K- A destinar 3530,83AE 1 ,
ÁREA TOTAL DOS EQUIPAMENTOS

,
49.528,83 m2

Nota: O Órgão ou Setor e a destinação específica dos equipamentos públicos
relacionados no quadro acima serão definidos conforme demanda a ser apurada na
fase de implantação do parcelamento.

, Densidade

O Art. 39 do PDOT/2009 considera como densidade demográfica ou
populacional o valor resultante da divisão entre o número de habitantes e a área total
das porções territoriais indicadas no Anexo 111, Mapa 5, daquela Lei Complementar.

Para estimar a quantidade de unidades habitacionais nos lotes que admitem o
uso habitacional, 'foi considerada uma área de construção de 60m2 por unidade.
A"i~,roof"m, p"i'" "lã prn",,,~ '
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• 427 unidades imobiliárias com uso habitacional coletivo que admitem 2 UHs
por lote, totalizando 854 UHs;

• 133 unidades imobiliárias de uso misto 1 (comércio no térreo opcional),
totalIzando 1.852 UHs, e 51 unidades imobiliárias de uso misto 2 (comércio no térreo
obrigatório), perfazendo 1.669 UHs. .

Estima-se que, ao todo, o 'Trecho 11 da Etapa 2 proverá 4.375 UHs.
Considerando-se o valor de 3,58 hab/UH estabelecido na PDAD/2015, a população
total projetada para a área do parcelamento será de 15.662 habitantes.

De acordo com o estudo .denominado Relatório das Atividades de Pesquisa
Censitária, Cadastro e Selagem do Sol Nascente, elaborado pela empresa Saint
Germain Consultores Associados LIda. em 2008 (CD á folha 819), a população
residente na área consolidada era de 14.973 habitantes.

Contudo, tendo em vista o crescimento demográfico do Setor, p~ra estimar a.
população atual, os dados de 2008 foram confrontados com aqueles levantados na
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicilias - PDAD de 2015, elaborada pela
CODEPLAN.

Conforme a PDAD/2015, a população total do Sol Nascente e do Por do Sol é
de 94.199 habitantes. Assim, foi feito um cálculo de divisão populacional proporcional
ao tamanho da área ocupada pelo Setor Habitacional Sol Nascente. Em seguida,
novamente utilizando-se a área como coeficiente de distribuição populacional,
estimou-se que a população atual do Trecho 2 do Setor Habitacional Sol nascente seja
de 26.069 habitantes. .

Buscando ratificar o valor obtido,. foi feita uma verificação cruzada entre os
dados da PDAD/2015 e do Censo de 2010 publicado pala IBGE. Extraindo os setores
censitários oferecidos pelo IBGE, do Sol Nascente e do Por do Sol, foi possível
conhecer a população total e, especificamente, do Trecho 2 do Setor Habitacional Sol
Nascente em 2010. Com isto, conseguiu-se estabelecer um fator de crescimento que
permitisse estimar a população atual do Sol Nascente Trecho 2, conforme
representado na tabela a seguir.

IBGE 2010 (hab) PDAD 2015 (hab)
.

Sol Nascente e Por do Sol 65.374,00 94.199,00

Trecho 2. 18.352,00 26.443,85 .

Para subsidiar as análises, a COURB fez uma consulta, á CODEPLAN
quanto á estimativa de população para o Trecho 2 do Setor Habitacional Sol Nascente.

Deste modo, a CODEPLAN calculou a taxa de crescimento geométrico,
observada entre2010 (dados do Censo Demográfico) e 2015 (dados estimados pela
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PDAD 2015), que corresponde a 8,25% ao ano. A população do Trecho foi calculada a
partir dos Dados Agregados por Setores Censitários do Censo 2010. Por fi (ll ,
aplicando-se a taxa de crescimento anual à população apurada no Censo 2010, foi
estimada em 2015 uma população residente de 25.131 habitantes para Trecho 2,

I

Assim, no projeto em questão, para o cálculo da população total do Trecho 2
foi utilizado o cenário mais critico de 26.443,85 habitantes atualmente residentes no
local. Diante disto, a população total para o Trecho 2 após a implantação do projeto
(15.662 habitantes) será de 42.105 habitantes.

Portanto, dividindo-se a população apurada para as duas etapas e
considerando a área total do Trecho 11 de 299,79, obtém-se uma densidade
populacional de 140 habitantes por hectare, portanto inferior ao limite máximo
determinado pelo PDOT que é de 150 hab/ha.

Cabe destacar que 25% da população prevista no projeto serão remanejados
dentro do próprio Trecho 2, visando retirar ocupações das áreas de risco e de
proteção ambiental, portanto o acréscimo populacional será menor que o
previsto.

Sistema viário

A proposta do sistema viário buscou adequar-se aos projetos de infraestrutura
concluidos para o Setor Habitacional, sendo concebido da seguinte forma:

• Vias locais:

As vias internas às quadras terão faixa de rolamento de 7,00m de largura e
calçadas de. 2,50m de largura dos dois lados, compondo uma caixa de 12,00m de
largura;

Naquelas lindeiras aos lotes destinados ao uso misto foram propostos
estacionamentos públicos. Nestes casos, as caixas das vias terão largura de 17,00m.

A via local, que delimita as quadras e os Parques Lineares do Pequizeiro e do
Meio, tem função' de distribuir o fluxo interno de veículos' e também auxiliar na
contenção do crescimento da malha urbana para proteção das áreas destinadas aos
parques e suas APPs. Nesta via está prevista uma caixa de 14,50m de largura,
incluindo a ciclofaixa de 2.50m .

• Via coletora:

o trecho da VC 311 que cruza a área de projeto terá sua hierarquia alterada
para coletar o transito das vias locais e ligar aos outros Trechos, como também irá
permitir a regularização das ocupações eaes na faixa de dominio. •
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LEGENDA

• Via !0C<l!

.Vla coletor,)
ClçlOvrd

~t---- ,
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I g. TRECHO 2 ETAPA I
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~ .. ~-

TREC!-fO 2 ETl"Pt" r

Zona Rural de
Uso Controlado

,
'-..

'" ,
! /'-.. .(

Zona Rural de
Uso Controlado

Endereçamento

Foi adotado o sistema de Quadras - Conjuntos - Lotes, dando continuidade
ao endereçamento utilizado no Projeto de Regularização Urbanística e Fundiária do
Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 02, em desenvolvimento. Todas as Quadras
do Trecho 02 foram ordenadas em centenas na forma crescente (100,.101, 102,
103 ...), os Conjuntos em ordem alfabética (A, B, C... ) e os lotes foram numerados em
sequência numérica simples (1, 2, 3... ).

Os lotes destinados a. Equipamentos Públicos Comunitários
Equipamentos Públicos Urbanos (EPULV' ão endereçados como Áreas
numeradas sequencialmente por Quadra.

. .

(EPC) e
Especiais
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I
I,

Lona Rur,)t de
U"o Controlado

,

Parâmetros de uso e Ocupação do solo

•
,

TRECHO 2

i
~ fRECHO 2

\

Os coeficientes de aproveitamel1to-!,!tiliz~ºos_,no projeto são aqueles
estabelecidos no Anexo VI do PDOT/2009-2 F?arâmetrosUrbanísticosdas Áreas de
RegularizaçãoInseridasem SetoresHabitaciÕJÍ~

,
/
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FERCAL MESTRE D'ARMAS. ARAPOANGA. APRODARMAS. VALE 00 AMANHECER. SOL NASCENTE. AGUA QUENTE E
RIBEIRAO

Ta'l1:<~-':. ::::~; USOS ,,
C.;;S ':::>;.',:~r:.,.::.,.
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Sem prejuizo aos usos relacionados no citado Anexo VI e buscando respeitar
as atividades observadas na área consolidada do Trecho 2, os usos propostos
atenderão ao seguinte:

• Residencial Coletivo (Habitação Multifamiliar);
• Misto 1 (Habitação Multifamiliar permitido Comércio e Prestação de Bens e Serviços

. e Indústria no térreo); ,
• Misto 2 (Habitação Multifamiliar com obrigatoriedade de Comércio e Prestação de
Bens e Serviços e Indústria no térreo);

. • Coletivo (Equipamento Público Comunitário);
• Coletivo (Equipamento Público Urbano).

As atividades permitidas foram definidas 'com base na Tabela de Classificação
de Usos e Atividades para o Distrito Federal, aprovada pelo Decreto nO19.071, de 06
de março de 1998 e estão relacionadas no MDE-RP 031/16 (fls. 708 a 714).

A LI Corretiva n° 053/2013, recomenda a reserva de áreas permeáveis no
interior dos lotes como medida mitigadora dos impactos provenientes da
impermeabilização típica da ocupação urbana. Deste modo foram estabelecidas taxas
de permeabilidade já utilizadas em outros Trechos do Setor Habitacional Sol
Nascente.' ~ '

•
24



r

GOVERi'óO lJE BRASILlA
SECRETARIA IIE ESTADO DE Ii'óFRAESTRUTURA E SERVIÇOS I'ÚBLlCOS

TAXA DE PERMEABILIDADE

TIPOLOGIA 110 LOTE
AREA 110 TAXA
LOTE Im') ('lo)

Até 200m:! -
Rcsiucncial (Habitação Multifamiliar ou Habilação Coletiva) -.HC

> 200m2 10%

Misto 1 (Habitação Unifamiliar. Prestação de Bens c de Serviços c Indústria)-
Até 200m2 -

MI - > 200m2 10%

Misto 2 (Habitação Uni.tamiliar. Pn..'Slação de Bens c de SCrViç(IS c Indústria)- Até 200m2 -
M2 > 200m2' 10%

Até 2.0001112 10%
Equipamento público cOl11unitãrio- EPC

- > 2.0001112 20%

Até 2.000nY! 10%
Equipamento público urhano - EPÚ

> 2.000m' 20%

TAXA DE O~ÇU~AÇÂO.
'\REA 110

TAXA IIE
T1POLOGIA DO LOTE , OCUPAÇÃO

, LOTE (m') M,\XIMA

Residencial (Habitação Multifamiliar ou Habitação Coletiva) - BC - 80%

Misto 1 (1Iahitaçà() Uni familiar, Prestação de Bcn~ c de Serviços c Indústria)- - 80%.MI
Misto:2 (Habitação Uni familiar. Prestação de.lkns'c de Serviços c Indústria)- - 80%M2

- Até 2.000m2 80%
Equipamcnto públil:o comunitário - EPC

> 2.000111:: 70%

- Até 2.000m:: RO%
Equipamento público urbano - EPU

~ - > 2.000m:: 70%.

ALTURA DA EDI FICAÇÃO -
TII'OLOGIA DO LOTE ALTURA (m)

Residencial (Habitação Multifamiliar ou Coletiva) - BC 8,0

Misto 1 (Habitação Uni familiar, Prestação de Bens c de Serviços c Indústria) - M 1 16,0

Misto 2 (Habitài;ào Unitamiliar, Prcstaçào de Bens e de Serviços e Indústria) - M2 16,0

Equipamento Público Comunitário - EC 16.0

Equipamento Publico Urbano - EU 12,0
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As Taxas Máximas de Ocupação também foram determinadas de acordo com
o uso e dimensão dos lotes,

O número de pavimentos será o resultado da aplicação do coeficiente de
aproveitamento respeitando-se os, limites de ocupação do pavimento e a alturas
máximas permitidas,
As alturas máximas estão definidas conforme o uso e serão medidas a partir das cotÇlS
de soleira que, por sua vez, deverão seguir um dos seguintes critérios:

• Nos lotes até 300m~ a cota é definida pelo ponto médio da testada frontal que
corresponde à cota altimétrica medida no meio da testada frontal do lote;

• Nos outros lotes a cota é definida do resultante do somatório das cotas altimetrias
dos vértices do terreno, dividido pelo número de vértices, sendo que no caso de loies
que não possuam vértices utiliza-se a média das cotas altimetrias mais alta e mais
baixa do terreno,

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

TIPOlOGIA DO LOTE POR USO DO ~OlO Afastamentos mínímos
E TAMANHO Frontal lateral Fundos

Residencial Coletivo (Habitação Multifamiliar) - RC - - (*) -(*)

Misto - M1 - (**) - (*) -(*)

Misto - M2 - (**) - (*) -(*)

Equipamento público - EPC - - (*) - (*)

Equipamento urbano - EPU - - - (*) " (*)
08S: (*) Quando houver aberturas de ~ortas e ou janelas voltadas para o limite com

outra unidade imobiliáría em atendimento ao disposto no Código de Edificações do

Distrito Federal.

(**) Os módulos G,L,M,N,O,K,Y,Z da quadra 105 e os módUlos C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M

da quadra 209, deverão ali~har as fachadas a partir do primeiro pavimento ao limite

frontal do lote, ficando permitido ter recuos no térreo,

O projeto permite pavimento semienterrado ~ em subsolo para garagem,
Para os lotes destinados a equipamentos públicos é facultado o uso destes
paviment6s para atividades relacionadas a serviços públicos, contudo, neste caso a
área será computada para fins de cálculo de coeficiente de aproveitamento,
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•

•

.O tratamento das divisas permite a construção de muros com altura máxima
de 2,20m nos limites entre as unidades imobiliárias, sendo vedado o cercamento
frontal nos lotes destinados ao uso residencial coletivo e misto. Para as unidades
destinadas .a Equipamentos Públicos é obrigatório o cercamento com grade ou
alambrado com, no mínimo 70% de visibilidade, excetuando-se os casos em que o
órgão apresente justificativa para outro tipo de cercamento, no ato da aprovação do
projeto ..

. Os acessos aos lotes deverão atender ao estabelecido ao Decreto n°
33.741/2012 e suas alterações, que trata das normas viárias, conceitos gerais e
parâmetros para dimensionamento de sistema viário urbano do DF .

. No caso dos Equipamentos Públiços, também é permitida a construção de
guarita, respeitando-se a estabelecido no Códígo de Edificações do Distrito Federal.

VIII- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

,
• . O presente parcelamento tem por objetivo absorver as relocações necessárías

para viabilizar. a- regularização dos três Trechos do Setor Habitacional Sol
Nascente e gerar novas unfdades habitacionais para atendimento ao déficit ..
habitacional do Distrito Federal

• O Projeto de Urbanismo do Trecho 2 - Etapa 11 do Setor habitacionai Sol
Nascente atende às dirétrízes. e parâmetros estabelecidos no PDOT/2009 e
demais legislações afetas ao parcelamento do solo

• No projeto inexistem impedimentos legais, consideradas as questões
'urbânisticas, ambientais e fundiárias, tendo sido observados todos os
requisitos legais de modo a garantir a segurança jurídica.

IX- . VOTO: - ---=,«.....-._--='=0.

Que esie Conselho se manifeste de forma favorável à aprovação do projeto
apresentado, sugerindo o retorno do presente processo à SEGETH para fins de
conclusão do projeto e providências para a aprovação do mesmo por meio de Decreto
Governamental. ,

/ /

MAURI . CANiAS ~EGURA
CONSELHEIR Slll: ENTE CONPLAN

REPRESENTAN .E DA SINESP
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