
CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRTORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL —FONPLAN 

1 Brasília, 17 de dezembro de 2018. 

2 CONSELHEIRO: Eduardo Aroeira Almeida — ADEMI/DF 

3 PROCESSO N°: 429.005097/2015 

4 INTERESSADO: Urbanizadora Paranoazinho S.A. nlir 

5 ASSUNTO: Aprovação do projeto de parcelamego do solo Fazendá Patan °azinho — 

6 URB 1 (Etapa 1), na Região Administrativa de Sobradinho — RA V, no Distrito Federal. 

7 Feder' 

8 roci 

9 PREÂMBULO [o ar'  

url)ar 
10 Com fulcro no disposto nos artigos 218 e 219 do PDOT - Lei Complementar n.° 

11 803, de 25 de abril de 2009, atualizada pela Lei Complementar n.° 854, deis de outubro 

12 de 2012— e nas atribuições e competências contidas na Portaria n°75, de 14 de outubro 

13 de 2014, que publica o regimento interno do Conselho de Planejamento Territorial e 

14 Urbano do Distrito Federal — CONPLAN, o presente processo foi encaminhado a este 

15 conselho para apreciação do projeto de parcelamento do solo - Fazeinela Paranoazinho 

16 — URB 1, na Região Administrativa de Sobradinhale RA V. J213 a 

moa 17 Adni 

18 RELATO 

19 O presente processo, de interesse da empresa Urbanizadora Paranoazinho S.A., trata da 

20 aprovação do projeto de parcelamento do solo - Fazenda Paranoazinho — URB 1 (Etapa 

21 1) que contempla trecho de 27,3490 hectares, objeto da matrícula ri° 13929, registrada 

22 no Cartório do 7° Ofício de Registro de Imóveis, de propriedade do interessado e está 

23 localizada na Região Administrativa de Sobradinho-RA V, no Distrito Federal. 

24 A seguir, passo a relatar a situação atual do processo, a fim de subsidiar a análise do 

25 CONPLAN, tendo em vista a competência prevista no inciso VIII do art. 219 da LC 

26 803/2009, de deliberar acerca da proposta de parcelamento do solo urbano. 

27 

28 1. HISTÓRICO 

29 

30 O processo n° 429.005.097/2015 foi autuado em 16/12/2015 visando à aprovação do 

31 projeto de parcelamento do solo em uma área de 57,0890403 ha, para a implantação 

32 da URB 1 da área denominada Fazenda Paranoazinho, na Região Administrativa de 

33 Sobradinho — RA V. 



Figura 1: Mapà réte ituação Etapa 1 (URSA, 2018) 
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34 Posteriormente, conforme informado na Carta ARO 2018-502 (fl. 03 — evento SEI n° 

35 13042246) a referida URB 1, foi subdividida em "Etapa 1" e "Etapa 2". Desta forma, o 

36 presente processo passou a tratar da aprovação do projeto de urbanismo da Etapa 1, 

37 com área de 27,3490ha. Os procedimentos referentes à análise e aprovação da Etapa 

38 2 serão conduzidos em outro processo. 

39 

40 

41 Para viabilizar a aprovação do projeto ,de urbanismo da Etapa 1 foi necessário anexar 

42 aos autos os seguintes documentos: 

43 • Cópia da Licença Prévia n" 016/2012, com validade de 5 anos, relativa à 

44 urbanização da Fazenda Paranoazinho, objeto do processo de licenciamento 

45 ambiental n°391.000.617/2012 (fls. 173 a 182— evento SEI n° 12951159); 

46 • Cópia do Oficio SEI-GDF n° 107/2017 — IBRAM/PRESI/SULAM, de 19/07/2017, 

47 que renova tacitamente a LP n° 016/2012 até realização de nova análise pela 

48 equipe competente (fl. 16— evento SEI 12951268); 

49 • Cópia da Certidão de ônus da matrícula tf 13.929 (7° RI), de propriedade da 

50 empresa Urbanizadora Paranoazinho S.A.; 

51 • Levantamento Topográfico (fls. 05 a 167— evento SEI n° 12951159); 

52 Devido ao grande dimensionamento de terras desocupadas da Fazenda Paranoazinho 

53 de propriedade da Urbanizadora Parangazinho, no âmbito do processo SEI-GDF n°0390- 

54 000819/2010, foi necessário a elaboração de um Plano de Urbanização com o intuito de 

55 apresentar ám panorama das intenções de ocupação da área, por parte do 

56 empreendedorade)forma a garantir axOsão entre os futuros projetos de urbanismo. 
f 2 

57 O projeto em' (epigrafe rep íràenta a 1° Etapa de projeto de urbanismo do Plano de 

58 Urbanização. Li 016: 

?noa 

11'1,11 n ;1_2 

c; 01: L97id 

ova jn` 
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?ti 

59 O Plano de Urbanização, consubstanciado no M
L
DE-PDU — Plano de Urbanização — 

60 URBITÁ — Fazenda Paranoazinho, foi aprovado na Reunião Ordinária n2  1582  do 
61 Conselho de Planejamento Territorial e UrbanO do Distrito Federal — CONPLAN, 

62 publicada no Diário Oficial n2  224 de 26 de novembro de 2018 (15507833). 

63 Foi elaborado para a área Estudo de Tráfego e Mobilidade Urbana, tratado no processo 

64 SEI-GDF n°0429-000237/2016. nh: 

65 :)a- ] 

66 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 

67 

68 O projeto, ora descrito, está consubstanciado nos seguintes documentos: 
moi 

69 • Memorial Descritivo — MDE 022/1§L(16257029); a je. 

70 • Anexo 1— Quadro Demonstrativo de Unidades Imobiliárias (16257205); 

71 • Projeto de Urbanismo — URB 022/16 (16257264, 16257311, 16257384, 

72 

73 

74 

75 

76 A proposta foi analisada com base na Lei Complementar n° 803/2009, atualizada 

77 pela Lei Complementar n°854/2012, Plano Diretor de Ordenamento Territorial — PDOT, 

78 Diretrizes Urbanísticas para a Região de Sobradinho e Grande Colorado — DIUR 08/2018, 

79 MDE-PDU — Plano de Urbanização — URBITÁ — Fazenda Paranoazinho e demais 

80 legislações urbanísticas pertinentes. 

81 

82 a) ZONEAMENTO CONFORME PDOT 

83 No que diz respeito às zonas urbanas do Distrito Federal, O PDOT enquadra a 

84 área do presente projeto, em sua maior parte, na Zona Urbana de Expansão e 

85 Qualificação. 

16257441, 16257536 e 16257656); 

• Normas de Edificação, Uso e Gabarito NGB 022/2016 (16255951, 

16255877, 16255648, 16255733, 16256404, 16256308, 16256035, 

16256125, 16256231, 16256948, 16256783, 16256645 e 16256645). 
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86 

87 

88 

Figura 2: Mapa de Zoneamento P001/2009 

89 A Zona Urbana de Expansão e Qualificação, definida no Art. 74, é aquela 

90 composta por "áreas propensas à ocupação urbana, predominantemente habitacional, 

91 e que possuem relação direta com áreas já implantadas (...) sendo também integrada 

92 por assentamentos informais que necessitam de intervenções visando a sua 

93 qualificação". 

94 

95 14 DENSIDADE POLULACIONAL 

96 Complementarmente ao zoneamento citado, o PDOT estabelece "densidade 

97 média" — ou seja, de 50 a 150 habitantes por hectare — para todas as áreas deste Plano. 

98 Segundo o Art. 39, parágrafo único, o PDOT também define que a densidade 

99 demográfica para cada porção territorial poderá variar dentro de uma mesma porção, 

100 de acordo com as diretrizes urbanísticas estabelecidas pelo órgão gestor do 

101 desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, desde que seja preservado, 

102 como média, o valor de referência estipulado e que sejam observadas as condicionantes 

103 ambientais. apa d  
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104 

105 

106 

Figura 3: Mapa de Densidades PDOT/2009 

107 Além disso, as DIUR 08/2018 admitem a variação de densidade, em sendo um 

108 único proprietário, desde que seja preservado como média o valor de referência 

109 estabelecido no PDOT. 

110 Amparado nestes instrumentos, o MDE-DPU — Plano de Urbanização — URBITÁ 

111 — Fazenda Paranoazinho apresenta uma redispibuição da população que contempla a 

112 porção territorial com densidade populacional entre 50 e 150 hab/ha, de propriedade 

113 da Urbanizadora Paranoazinho S.A. Para o cálculo populacional adotou-se os dados do 

114 Censo (IBGE,2010) que estabelece uma média de 3,3 habitantes por domicílio para o 

115 Distrito Federal. 
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117 Figura 4: Distribuição da População (UPSA, 2018) 

116 
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REGIÃO Área (ha) 
População (hab) Densidade 

média 
Øb/ha) Atual Futura % Futura 

Mangueiras 161,37 O 43.000 36% 266,5 

Central 178,47 O 71.500 60% 400,6 

Capão Grande 38,05 O 2.200 2% 57,8 

Remanescente 

Áreas 
Ocupadas 

(parcelamento) 
263,65 19.657 0 0% 74,6 

Áreas Livres 280,80 O 1.907 2% 7,1 

Total.  572,34 19.744 118.607 100,00% 150,0 

118 Figura 5:Tabela de Distribuição da População (UPSA, 2018). 

119 

120 c) ZONEAMENTO CONFORME DIUR 08/2018 

121 O projeto se insere nas Zona A e Centralidade 4 estabelecidas pelas DIUR 

122 08/2018. 
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123 

124 Figura 6: Zoneamento DIUR 08/2018 

125 

126 A Zona Centralidade incorpora a via de Atividades prevista na porção sudeste em 

127 área não ocupada, deve configurar áreas urbanas mais compactas, com maior densidade 

128 de ocupação e diversidade de usos, constituindo elemento de referência na paisagem 

129 urbana. 
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131 Figura 7: Tabela de Usos e Atividades - Centralidades (DIUR 08/2018) 
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134 I•LFigtira 8: Tabela cie Parânildtkns de Ocupação do Solo — Centalidades (DIUR 08/2018) 

135 

136 A Zona A é composta por diversas Áreas de Regularização de Interesse Social — 

137 ARIS onde deve ser buscada a integraçãq e a complementaridade de usos e atividades 

138 da região. Nesta zona são permitidos os usos residencial unifamiliar e multifamiliar, 

139 comercial, prestação de serviços, institucional, industrial (pequeno porte, baixa 

140 incomodidade e não poluente) e misto, além das áreas destinadas a chácaras e à 

141 produção agrícola. 
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Figura 10: Tabela de Parâmetros de Ocupação do Solo —Zona A (DIU808/2018) 

147 Também é tratado pelas DIUR 08/2018 o Sistema de Espaços Verdes, 

148 caracterizados pela predominância de espécies vegetais,: configurando-elementos de 

149 integração entre o meio natural e o meio urbano. Estes espaços visam o fortalecimento 

150 da estratégia de Conectores Ambientais do PDOT, conciliando o desenvolvimento 

151 urbano com a conservação dos recursos naturais e a qualidade de vida. 

152 O Sistema de Espaços verdes divide-se em duas caXegorias: espaços 

153 ambientalmente protegidos e espaços públicos, sendo estes últimos deditados a áreas 

154 de lazer e recreação para a população. 

155 Na Região é proposta a criação de parques lineares ao longo do Córrego 

156 Paranoazinho e do Córrego Capão grande. Os usos e atividades permitidos e diretrizes 

157 estão definidas da Figura 11. 

 

ZONAS 

 

USOS/ATIVIDADES 
ADMITIDOS 

 

DIRETRIZES ESPECIFICAS 

 

         

 

Espaços livres de uso 
públicos. 

Estabelecimentos 
comerciais e de serviços 
de apoio às atividades 
esportivas, recreativas, 
cubrais e gastronômicas. 

Institucionais ou 
comunitário 

Atividades 
administrativas dos 
parques e unidades de 
conservação, quando for 
O Caso. 

     

   

As áreas verdes betares. parques urbanos deverão ser 
delimáados por ciclovias e amplas calçadas bem 
Iluminadas, acessível aos portadores de mobilidade 
reduzida. 

Sempre que possível, as áreas ambienta 'mente protegidas 
(APP) devem ser delimitadas por ciclovias e amplas 
calçadas bem iluminadas, acessível aos portadores de 
mobihdade reduzida. 

Os empreendimentos imobiliários nas quadras 
adjacentes às áreas verdes deverão ter sua frente 
preferencialmente vohada para esses espaços. 

As edificações realizadas no interior de áreas verdes, 
Parques Urbanos e unidades de conservação não poderão 
ultrapassar 10m (dez metros) de altura e dois pavimentos. 

Deve ser observado o potencial ecológico de preservação 
de algumas áreas, devido à sensbdidade ambiental 

 

158 

    

     

144 
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159 Figura 11: Usos e Atividades admitidas e Diretrizes específicas — Espaços Verdes (DIUR 08/ 2018) 

160 As DIUR 08/2018 também determinam uma taxa mínima de 15% de 

161 permeabilidade no parcelamento. 

162 Além da redistribuição da população, descrita anteriormente, ao Plano de 

163 Urbanização aprofunda as diretrizes de uso e ocupação para a área. 

164 Assim, a poligonal abrangida pelo Plano é dividida em 4 Regiões: Mangueiras, 

165 Central, Capão Grande e Remanescente' para os quais são definidas Zonas de Uso e 

166 Ocupação e Sistema Viário Estruturante complementares ao proposto pelas DIUR 

167 08/2018. 

7oriE; 

Figura 12: Zoneamento PDU (UPSA, 2018) 
168 
169 

170 

171 d) SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURANTE CONFORME DIUR 08/2018 

172 As DIUR 02/2018 também determinam um sistema viário estruturante, 

173 composto por um conjunto de vias que desempenham papel estruturante da malha 

174 urbana, possibilitando a integração entre os diversos parcelamentos e núcleos urbanos 

175 da Região. Na proposta incidem trechos de vias de circulação, de atividades e via parque. 
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Figura 13: Sistema Viário estruturante (DIU1'2 08/2018) 

179 No que se refere ao sistema viário estruturante, o Plano de Urbanização 

180 incorpora e renomeia as vias determinadas pelas DIUR 08/2018 e sugere, no mínimo, 

181 mais duas vias de ligação entre a futura ocupação e os núcleos urbanos adjacentes. 
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183 Figura 14: Sistema viário PDU (UPSA, 2018) 

184 e) ZONEAMNTO CONFORME PDU 

185 O projeto aqui analisado está localizado na Região Central e, conforme o 

186 zoneamento trazido pelo Plano de Urbanização, incide na Zona Centralidade, na Zona A, 

187 e no Parque Linear Urbano. 

188 Zona Centralidade  

189 Visa o desenvolvimento de uma centralidade urbana, com maior concentração 

190 de usos não residenciais, onde há promoção de diversidade de usos para promover a 

191 vitalidade urbana. 

192 Para esta Zona são definidos os seguintes parâmetros: 

Usos e Atividades 

1 

Comércio Bens/Prestaçgo de Serviços 

Institucional ou Comunitário 

Residencial Multifamiliar 

Misto 

industrial de baixa incomodidade 

Coeficiente básico 1 

Coeficiente máximo 
Industriai de baixa incomodidade: 1,5 

Demais usos: 3,5 

Altura máxima 
Industriai de baixa incomodidade: 16 m 

Demais usos: 37,5 m 

Taxa de; permeabilidade 

mínima 

Institucional ou Industrial exclusivos: 10% 

ri 
Uso misto ou demais usos exclusivos: O 

Tratamento de divisas 

DR1535 entre C\tilçada pública e galeria ou fachadas ativas: até 1,25 m (garantindo 

permeabilidade visual mínima de 70%) 

Divisas entre lotes: até 2,40 m 

:‘ Figttra 15: Parâmetros urbanísticos-Zona Centralidade (UPSA, 2018) 

ornir 

Também são diretrizes para a Zona Centralidade: 

197 • Fachadas ativas; 

198 • Permitir cercamentos de até 1,25i-n de altura em galerias e fachadas 

199 ativas, desde que não prejudique o de pedestres ás unidades térreas 

200 voltadas para o logradouro público e seja respeitada a permeabilidade 

201 visual mínima de 70%-(flexibilizar para EPC e EPU mediante justificativa 
'- 202 ,Wçnica aprovada pelo órgão gestor do• desenvolvimento territorial e 

203 :{-urbanos do Distrito Federal); 

204 • *trtnábelecer mecanismos de incentivos aos usos não residências que 

205 pdex)ém localizar-se, prioritariamente, nas vias de maior hierarquia e no 

206 Íj5-à-virnento térreo; 

207 • 41 ÉVéclada a alocação de unidade residenciais voltadas para o logradouro 

208 público, no pavimento-térreo; 

209 • Nas parcelas inseridas na Zona Centralidade, os projetos urbanistic 

210 devem destinar pelo menos 30% de sua área a usos não residenciais; 

193 

194 

195 

196 

Ze 
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211 • Criação de mecanismos de desincentivo ou proibição a grandes recuos ou• 

212 afastamentos, fomentando a implantação de edificações próximas às 

213 calçadas; 

214 • Previsão de espaços urbanos abertos ao uso público, que podem ser de 

215 dominialidade privada, para atividades de lazer, gastronomia e similares, 

216 em escala humana, propiciando pontos de encontro comunitário com 

217 sensação de conforto e segurança; - 

218 Zona A 

219 Configura-se como transição entre a Zona Central idade e o Parque Linear 

220 Urbano, 

221 privilegiando o uso residencial. Os usos não residenciais são restritos a atividades 

222 de menor grau de incomodidades mais compatíveis com ouso residencial. 

223 Para a Zona A são estabelecidos os seguintes parâmetros: 

Usos e Atividades 

Cc rnercio Bens/Prestado de Serviços . 

institucional ou Comunitário I  

a Misto 

Residencial Multifamiliar 

Industrial de baixa incomodidade 

Coeficiente básico 1 

Coeficiente máximo 
incustria de babar incomodidade; 1,5 , . 

Demais usos: 3,0 

Altura máxima 
Industrial de baixa incomodidade: 16 m 

rà o i Demais usos: 37,5 m Ti,:]  :,., 

Taxa de permeabilidade 

mínima 
10% (ajustável plehrestudos específicos ou inchrASkhcla ADASA) 

Tratamento de divisas 

Divisas entre calçada pública e galeria ou fachadas ativas: até 1,25 m (garantindo 

perrneabiliciaçlévisual mínima de 70%) 

Divisas entre lotes: até 2,40 m 

Figura 16: Parâmetros urbanísticos — Zona A (UPSA, 2018) 

227 Diretrizes para a Zona A: 

228 • Fachadas ativas; 

229 • Permitir cercamentos de até 1,25m de altura em galerias e fachadas 

230 ativas, desde que não prejudique o de pedestres ás unidades térreas 

231 voltadas para o logradouro público e seja respeitada a permeabilidade 

232 visual mínima de 70% (flexibilizar para EPC e EPU mediante justificativa 

233 técnica aprovada pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial e 

234 urbanos do Distrito Federal); 

235 • Permitir a instalação de usos não residenciais em qualquer ponto do 

236 projeto de modo a otimizar a localização de atividades comerciais e 

237 institucionais; 

224 

225 

226 
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238 • É permitida a implantação de empreendimentos exclusivamente não 

239 residenciais; 

240 • É permitida a instalação de equipamentos e comércios de médio porte, 

241 prioritariamente ao longo das cias de maior hierarquia; 

242 • Previsão de espaços urbanos abertos ao uso público, que podem ser de 

243 dominialidade privada, para atividades de lazer, gastronomia e similares, 

244 em escala humana, propiciando pontos de encontro comunitário com 

245 sensação de conforto e segurança; 

246 Parque Linear Urbano  

247 Área destinada à consolidação de um Parque Urbano, permite a implantação 

248 de lotes nos limites voltados para o sistema viário, sendo vedados lotes "encravados". 

249 Nestes lotes são permitidos os usos comerciais e de serviço institucionais 

250 voltados a atividades esportivas, recreativas, culturais e gastronômicas, bem como usos 

251 institucionais" 

252 Para esta Zona são estabelecidos os seguintes parâmetros: 

Usos e Atividades 

l 

Comércio Bens/Prestação de Serviços 

Institucional ou Comunitário 

Misto Mistiz (exceto residencial) 

idustriai de baixa incomodidade associado com tecnologias verdes 

Coeficiente básico i 0,5 

Coeficiente máximo 2 

Altura máxima 10 m 

Taxa de Perindabilidade mínima * Variável de acordo estudos específicos ou indicação da ADASA 

Tratamento de divisas 

,Divisas entre calçada pública e galeria ou fachadas ativas: deve ser 

garantida 
. 

pernleabilidadtvisual mínima de 70% 

Divisas entre lotes: até 2,40 m 

17: Parâmetros ãn urb 
 - distelb 

ist 
sFigura o — Parque Linear urbano (UPSA, 2018) 

256 Também é determinado pelo PDU que os projetos de urbanismo estabeleçam 

257 medidas de incentivo aos usos não residenciais. 

258 

259 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

260 

261 O projeto urbanístico propõe a criação de 63 lotes, sendo 2 destinados a 

262 equipamentos públicos e 61 de usos misto. A Figura 18, a seguir, apresenta o 

263 quantitativo de lotes por tipo de uso 

264 Os lotes de equipamentos públicos possuem áreas de 4.825,94m2  e 3.823,72m2. 

265 As áreas dos lotes de uso misto variam entre 773,43m 2  e 7.100,56m2. 

  

PDÇ, 

253 

254 

255 
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266 Em seguida, apresenta-se o Quadro de Áreas do Parcelamento e o Quadro 

267 Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas - onde constam as áreas a serem 

268 destinadas a Equipamentos Públicos Comunitários, Equipamentos Públicos Urbanos e 

269 Espaços Livres de Uso Público, sistema vário e seus respectivos percentuais de 

270 ocupação em relação à poligonal do projeto - e o Quadro de Unidades Imobiliárias de 

271 Equipamentos Públicos, extraídos do MDE 022/2018. 

_ 
ÁREA j  ÁREAS CONSIDERADAS PERCENTIIAI 

 

I. Área Total da Poligonal de Registro . ... 275 817.11 . 100% 

II. Area não Passível de Parcelamento 

a Area de Proteção Permanente - APP 2 326,49 O 84 

b Area rural 

III. Area Passível de Parcelamento: 1— (II a -i- II b) 27349062 99.16 

273 Figura 18: Quadro de Áreas do Parcelamento (UPSA, 2018) 

274 

LOTES 
(unid.) 

'ÁREA- 
(ml : 

PERCENTUAL 
(%) 

DESTINAÇA0 

Área Passível de Parcelamento .. _ 273_490.62 100% 

1 1. Unidades Imobiliárias 
i.ni. 

Uso Misto (habitação, comércio e serviços, institucional, industrial) 61 150.864,70 55,16 

Equipamento Público Comunitário - EPC 2 8.649,66 3,16 

Total 63 159.514.36 58,33 

2. Espaços Livres de Uso Público- ELUP 32.806,63 12,00 
! 
l 3. Sistema de Circulação 81.169,51 29,68 

1 
 Área Paliblical'i: lb ,.. 2 41.456.29 15,16 

1 Ama Mure: 1 b -§- 2 -,- 3 122.625,8 44,84 

275 I" Em atendimento as exigencias co §12 do artgo 42 da Lei r5 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e do artigo 43, inciso t do -CCT. 

276 Figura 19: Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas (UPSA, 

277 2018) 

Endereço Equipamento Público Áreas (m2) 

1 EPC 1 R. Florianópolis, 6245 A definir 4.825,94 

2 EPC 2 Av. Genebra, 6410 il A definir 3.823,72 

Total 8.649,66 

279 Figura 20: Quadro de Áreas de Unidades Imobiliárias de Equipamentos Públicos 

280 (UPSA, 2018) 

281 

282 DENSIDADE 

272 

278 



296 

297 

298 

Figura 21: Sistema viário (UPSA, 2018) 

295 abrangência: cidade/região; bairro/setor; e vizinhança. 
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283 Para a Zona Central, onde incide o projeto, foi estabelecida uma população 

284 máxima de 

285 71.500 habitantes. A proposta limita em 3.548 o número de unidades 

286 habitacionais a serem distribuídas entre os lotes do parcelamento, o que representa 

287 uma população de 11.710 e resulta em uma densidade de 428,11 hab/ha. 

288 Importante salientar que esta população deverá ser descontada da população 

289 máxima permitida para a Zona Central, para a aprovação dos futuros projetos de 

290 urbanismo, restando, portanto reatará disponível uma população de 59.790 habitantes. 

291 SISTEMA VIÁRIO  

292 A proposta do sistema viário articula-se com o sistema viário estruturante com 

293 uma malha xadrez com quarteirões de aproximadamente 120x120m. 

294 A hierarquia viária relaciona-se ao contexto urbano, segundo alcance ou 

299 O dimensionamento das vias seguiu o disposto no Decreto n° 38.047, de 09 de 

300 março de 2017 e na Nota Técnica 02/2015 — DAURB/SUAT/SEGETH. Além disso, todas 

301 as vias possuem um faixa de serviço de 3,00m, cor exceção da Avenida Ushuaia onde 

302 a faixa de serviço é de 3,6m. Estes espaços foram previstos para "uso flexível" onde 

303 podem ser instalados estacionamentos paralelos às vias, parklets, elementos de 
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304 infiltração entre outros. Cabe destacar que os Usb,da "zona-flexível" dreVe'Preservar uma 

305 largura mínima de 80cm da faixa de serviço. Á 

306 A seguir são apresentadas as seções da 4 vias. 

310 Figura 23: Avenida Dublin -Via de Circulação/Coletora (UPSÀÁ  2018) 

311 
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320 Figura 26: DF 425 -Via de Circulatk/Arterial (UPSA, 2018) 

321 

322 

323 

324 

Figura 27: Avenida Genebra -Via de Circulação/Arterial (UPSA, 2018) 
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327 
. PLANE 2 

Figura 28: Vias locais/Vizinhança ((JPSA, 2018) 
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328 

329 Endereçamento 

330 Foi adotado o sistema de nomenclatura das vias e números de lotes. 

331 Para as ruas sentido sudeste-noroeste (Rua Rio de Janeiro, Avenida Sobradinho 

332 e av. Ushuaia) é adotada a numeração crescente, neste sentido. 

333 Para as vias sentido sudoeste-nordeste (DF 425, Rua Amsterdam, Avenida 

334 Barcelona, Avenida Dublin, Rua Estocolmo, Rua Florianópolis e Avenida Genebra) a 

335 numeração dos lotes cresce sempre no sentido norte. 

336 Os lotes pares posicionados à direita e os ímpares à esquerda, no sentido da 

337 numeração crescente. 

338 Permeabilidade 

339 Segundo o MDE 022/2016, o projeto prevê 41.320,65 m2  de área permeável que 

340 correspondem a 15,29% da área da inligonal, conforme quadro de permeabilidades, a 

341 seguir, extraído do MDE 022/2016. 

i 
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ÁREA TOTAL DO PARCELAMENTO 100% 

ÁREAS PERMEÁVEIS CONSIDERADAS ÁREA PERMEAVÉL _im2) 
PERCENTUAL 

PERMEÁVEL (%) 

: a. Zona Centralidade A definir 

Zona A 4.903,09 .. — 10% 

Zona Parque 1 134,23 50% 

d. ELUP 32.031,04 100% 

e. EPC 864,97 10% 

f APP 3.387,32 100% 

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL (1) 41.320,65 15,29% 

342 - 'onsamarnaa ARA Direnz espiar ca na qua a gie:a nta -manda. 

343 Figura 29 Quadro de Permeabilidade (URSA, 2018) 

344 

345 Parâmetros de Uso e Ocupação do solciA 

346 O projeto estabelece os seguintes parâ etros de ocupação: 

347 • Zona Centralidade 

Usos C 

A Básico 

C 

A M áx. 

Altur 

a 

(m) 

'o (Péi-meabilidad 

e 

mínima 

Residencial 

Mutifamiliar 

(apartamentos) 

1 3, 

5 

37,5 
Lio O 

Comercial / 

Prestação de 

Serviços 

1 3, 

5 

37,5 

Institucion 

ai 

1 3, 

5 

37,5 10% 

Misto 1 3, 

5 

37,5 

Industrial 1 1, 

5 

16 10% 

348 

349 Obrigatório o uso de dispositivos de infiltração com capacidade de absorção 

350 equivalente a uma área permeável de 10% da área do lote, respeitado o disposto na Lei 

351 Complementar n° 929/2017; 

:52 Obrigatório o uso de dispositivos de reservação, respeitado o disposto na 

353 Resolução n° 09, de 08 de abril de 2011 —ADASA; 
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.354 A cota de soleira será definida por edificação, considerando o nível da calçada e 

355 o ponto de acesso de pedestres; 

.356 As alturas máximas das edificações excluem caixas d'água, casas de máquinas, 

357 antenas, chaminés, campanários e para-raios. 

358 Nos lotes voltados para a via de Atividades — Av. Barcelona, é vedado o uso 

359 residencial no térreo. Para os demais lotes, o coeficiente de aproveitamento máximo 

360 será reduzido no caso de qualquer uma das fachadas não atenderem à condição 

361 estabelecida na tabela a seguir, após calculada a seguinte fração: 

362 F= A/C 

363 Sendo: 

364 A =Soma das áreas internas às unidades imobiliárias não-residenciais, localizadas 

365 no térreo e voltadas para logradouro público. 

366 C = Som
_ANE

a—  das áreas intern
u  
as aos compartimentos fechados e cobertos, 

367 localizados no térreo e voltados para o logradouro público. 

50, 
368 

Via Condição a 

ser atendida 

Av. Sobradinhc:», Alv. 

Ushuaia e DF - 425 

Dublin; Av. F ?. 25% 

Demais vias F .? 0 

369 f,‘ 
 

370 Como forma de controle da população máxima prevista para o empreendimento, 

371 são especificados os números máximos de unidades residenciais permitidos em cada um 

372 dos lotes, conforme Anexo II da NGB 022/2016 (16255733). 

373 Para estimular usos não residenciais, a soma da área computaval destinada ao 

374 uso não residencial deve representar, no mínimo, 50% da área computável total do 

375 empreendimento proposto para os seguintes lotes: Avenida Barcelona ri° 5890, 5910, 
Yh 

376 6010, 6060; RuaRio de Janeiro n°5315 e 5345; Avenida Sobradinho n° 5315, 5320, 5345 

377 e 5350; Avenida Ushuaia n°5320 e 5350 e Av. Dublin n°5985, 6055, 6185 e 6285. 

378 São estabelecidos afastamentos obrigatórios, mínimos e máximos, conforme a 

379 localização da divisa do lote. 

380 

381 

382 
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Localização da divisa 

Afastamento 

mínimo (m) 

Afastamento 

máximo (m) 

DF —425; Av. Barcelona e Av Sobraclinho 12 6,2 

Av. Dublin 1,0 6,0 

Av. Ushuaia 0,5 5,5 

Av. Genebra; Rua Amsterdam; Rua 

Estocolmo; Rua Florianópolis 

Rua Rio deJaneiro 

e 2, 4 7,4 

383 

384 Os trechos entre o limite do lote e o afastamento mínimo obrigatório devem 

385 ser tratados como extensão da calçada, no mesmo nível e com o mesmo tipo de 

386 pavimento. Os afastamentos máximos podem ser ultrapassados para-lin-plantação de 

387 estacionamentos, pátios e similares. Os subsolos devem respeitar os limites dos lotes, 

388 podendo avançar nos afastamentos mínimos Obrigatórios. 

389 Não é permitido o cercamento das divisas dos lotes voltadas para 6s logradouros 

390 públicos. 

391 

392 

393 

394 

395 

As fachadas voltadas para °logradouro público devem ser preferencialmente 

ocupadas por edificações. Permite-se que trep, das fachadas sejam ocupados por 

áreas descobertas, tais como estacioname yms pátios e similares, desde que tais 

trechos não representem percentual da di ,isa superior ao estabelecidp na tabela a 

seguir. Ade' 27 1,1  

Faixa do Coeficiente de 

Aproveitamento proposto (C) 

, 
Percentu4ináximo das divisas que pb6enWser ocupadas por 

áreas descobertas, no térreo 

C 5 1 75% 

1 <C 5 

2 

50% 

2 < C 5 

3 

25% 

C > 3 15% 

396 

397 É permitido, nas fachadas, a instalação de elementos arquitetõnicos móveis ou 

398 fixos, de qualquer material ou método construtivo, desde que não obstruam a circulação 

399 ou restrinjam o acesso de pedestres, respeitando pé-direito mínimo de 3,00m e 

400 afastamento de 0,20m da rede de iluminação pública. 

401 Os acessos aos lotes deverão atender ao estabelecido ao Decreto n° 

402 38.047/2017 e suas alterações, que trata das normas viárias, conceitos gerais e 

403 parâmetros para dimensionamento de sistema viário urbano do DF. No pavimento 
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404 térreo, as rampas e acessos devem se desenvolver após o afastamento mínimo 

405 obrigatório. 

406 O remembramento dos lotes é permitido, quando inseridos em um mesmo 

407 quarteirão, exceto se tiverem Coeficientes de Aproveitamento Máximo distintos. A 

408 quantidade máxima de unidades habitacionais para o lote remembrado será o 

409 somatório das unidades previstas para cada lote. 

410 • Zona A 

Usos CA Básico CA Máx. 
Altura 

(m) 

Permeabilidade 

mínima 

Residencial Mutifamiliar 

(apartamentos) 
1 3 37,5 10% 

Comercial / Prestação de 

SeryiçosF  
1 3 37,5 10% 

Institucional 1 3 37,5 10% 

Misto 1 3 37,5 10% 

Industrial 1 1,5 16 10% 

411 

412 Permitido o uso de dispositivos de infiltração, respeitado o disposto na Lei 

413 Complementar n° 929/2017; 

414 Obrigatório, o uso de dispositivos de reservação, respeitado o disposto na 

415 Resolução n°09, de 08 de abril de 2011— ADASA; 

416 A cota de soleira será definida psr edificação, considerando o nível da calçada e 

417 o ponto de acesso de pedestres;  

418 As alturas máximas das edificações excluem caixas d'água, casas de máquinas, 

419 antenas, chaminés, campanários e para-raios. 

420 O coeficiente de aproveitamento máximo será reduzido no caso de qualquer 

421 uma das fachadas não atenderem à condição estabelecida na tabela a seguir, após 

422 calculada a seguinte fração: ,• 

423 F= A/C 

424 Sendo: 

425 A =Soma das áreas internas às unidades imobiliárias não-residenciais, localizadas 

426 no térreo e voltadas para logradouro público. 

427 C = Soma das áreas internas aos compartimentos fechados e 

428 localizados no térreo e voltados para ,o logradouro público. 

429 
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3si JAfásfi': 

    

Via 

  

Condição a 

ser atendida 

    

431 t4 
432 

1.4 433 Como forma de controle da população máxima prevista para o.empreendimento, 
434 são especificados os números máximos de unidades residenciais permitidos em cada 

435 um dos lotes, conforme Anexo II da NGB 022/2016 (16256125). 
iSb ri, 

436 São estabelecidos afastamentos obrigatórios, mínimos e máximos, conforme a 

437 localização da divisa do lote. 

438 
los 

Afastamento 
mimm 

o 

Afastamento 
máxim 

o 
Localização da divisa 

(m) (m) 

Av Sobradinho 1,2 6,2 

Av. Dublin 1,0  

Av. Genebra; Rua Estocolmo e 

Rua Florianópolis 2,4 7,4 

Poligonal do projeto entre pontos V14 e vis 2,4 7,4 

439 

440 Os trechos entre o limite do lote e o afastamento mínimo obrigatório devem 

441 ser tratados como extensão da calçada, no mesmo nível e com o mesmo tipo de 

442 pavimento. Os afastamentos máximos podem ser ultrapassados para implantação de 

443 estacionamentos, pátios e similares. Os subsolos devem respeitar os limites dos lotes, 

444 podendo avançar nos afastamentos mínimos obrigatórios. 

445 Não é permitido o cercamento das divisas dos lotes voltadas para os logradouros 

446 públicos. 

447 As fachadas voltadas para o logradouro público devem ser preferencialmente 

448 ocupadas por edificações. Permite-se que trechos das fachadas sejam ocupados por 

449 áreas descobertas, tais como estacionamentos, pátios e similares, desde que tais 

450 trechos não representem percentual da divisa superior ao estabelecido na tabela a 

451 seguir. 

452 
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453 

454 

455 

Faixa do Coeficiente de 

Aproveitamento proposto (C) 

Percentual máximo das divisas que podem ser 

ocupadas por áreas descobertas, no térreo 

C 5 1 75% 

1 <C 5 2 50% 

2 < C 5 3 25% 

C > 3 15% 

456 
P1.1,111 

457 É pernfitidb", nas fachadas, a ifiStalação de elementos arquitetõnicos móveis ou 

458 fixo, de qualquer material ou método construtivo, desde que não obstruam a circulação 

459 ou restrinjam o acesso de pedestres, respeitando pé-direito mínimo de 3,00m e 

460 afastamento de 0,20m da rede de iluminação pública. 

461 Os acessos aos lotes deverão atender ao estabelecido ao Decreto ri° 

462 33.741/2012 e suas alterações, que trata das normas viárias, conceitos gerais e 

463 parâmetros par'a) dimensionamento de sistema viário urbano do DF. No pavimento 

464 térreo, as rampas e acessos devem-se desenvolver após o afastamento mínimo 

465 obrigatório. - 

466 O remembramento dos lotes é permitido, quando inseridos em um mesmo 

467 quarteirão, exceto se tiverem Coeficientes de Aproveitamento Máximo distintos. A 

468 quantidade máxiina de unidades—habitacionais para o lote remembrado será o 

469 somatório das unidades previstas para cada lote. 

470 • Parque Linear Urbano 

Usos . 
CA 

..-• c) Básico 
CÁ . 
Máx. 

Altura 

(m) 

Permeabilidade 

mínima 

Comercial / Prestação de 
Serviços 

1 3 10 50% 

„ 
1 471 

472 

.473 Permitido •o uso de dispositivos de infiltração, respeitado o disposto na Lei 

474 Complementar n° 929/2017; 

675 Obrigatório o uso de dispositivOs de reservação, respeitado o dispos 

476 Resolução n° 09, de 08 de abril de 29k], ADASA; 

' 
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;!a 

.477 A cota de soleira será definida por edificação, considerando 64ié1 da calçada e 
478 o ponto de acesso de pedestres; 

679 As alturas máximas das edificações exéltrém caixas d'água, 
480 antenas, chaminés, campanários e para-raios. ;i5 (.1( 

fa vii 
481 São estabelecidos afastamentos obrigar4tórios, mínimos obri 
482 os pavimentos conforme a localização da divisa do lote. 

483 s nu  

casas de máquinas, 

gatórios para todos 

Localização 

da divisa 

Afasnrinto 

mínimo (m) , i 
L  ' 

Afastamento _ 
máximo (m) 

, Av. 

Gen 
,.

ebra 

2,0 

x 

484 

485 É permitido o cercamento das divisas;,iã-o—s lotes voltadas para os logradouros 
486 públicos, desde que respeitados 70% de peiSeabilidade visual e altura máxima de 

487 2,40m. Ifiltr  

488 Os acessos aos lotes deverão atender ao estabelecido ao Decreto 
res 

489 38.047/2017 e suas alterações, que trata clgs normas viárias, conceitos 

490 parâmetros para dimensionamento de sistem'ãçirário urbano do DF. 

491 • Equipamentos Públicos 

492 Para os equipamentos públicos inseridotno projeto em quespó,,  independente 
493 da Zona onde se localizam, devem ser aplicados os seguintes parâmetros: 

Usos CA 

Básico 

CA 

Máx. 

Altura 

(m) 

Permeabilidade 

mínima 

Institucional 1 3 375 10% 

494 

495 Permitido o uso de dispositivos de infiltração, respeitado o disposto na Lei 

496 Complementar n°929/2017; 

497 Obrigatório o uso de dispositivos de reservação, respeitado o disposto na 

498 Resolução n°09, de 08 de abril de 2011 —ADASA; 

499 A cota de soleira será definida por edificação, considerando o nível da calçada e 

500 o ponto de acesso de pedestres; 

501 As alturas máximas das edificações excluem caixas d'água, casas de máquinas, 

502 antenas, chaminés, campanários e para-raios. 

n° 

gerais e 
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503 São estabelecidos afastamentos obrigatórios mínimos conforme a localização da 

504 divisa do lote. 

Localização da divisa 
• 

Afastamento 

mínimo (m) 

Afastamento 
rn 

áximo (m) 

Av. Genebra; Rua Estocolmo e 
• 

Rua 
2,4 

Florianópolis 

Poligonal do projeto entre pontos V14 e V15 2,0 

505 

506 É permitido o cercamento das divisas dos lotes voltadas para os logradouros 

507 públicos, desde que respeitados 70% de permeabilidade visual e altura máxima de 

508 2,40m. 

509 Os aceSsos aos lotes deverão atender ao estabelecido ao Decreto n' 

510 38.047/2017 e suas alterações, que trata das normas viárias, conceitos gerais e 

511 parâmetros (4aràdélimensionamerito de' sistema viário urbano do DF. 

512 Os para metros aqui estal?,elecidos podem ser flexibilizados mediante 

513 justificativa técnica, com anuência do Órgão Gestor do Planejamento Territorial e 

514 Urbano do Distrito Federal. 

515 As ativiçlâcl s permitidas nos 'lotes do projeto foram definidas com base no 

516 Decreto n° 37.966 de 20 de janeiro de 2017 e e'stão relacionadas no Anexo I da NGB 

517 022/2016 (1625568, 16256035, 16256783 e 16256559). 

518 

519 CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

520 

521 A poligonal 'projeto está inserida na Zona Urbana — ZU, da Área de Proteção 

522 Ambiental - ,̀ÁPA do Planalto Central, regido pelo Plano Diretor de Ordenamento 

523 Territorial — p,DOT, no caso da porção territorial incidente sobre o Distrito Federal. 
zlesso 

524 e st Lr 

cl 

êrá;LL4, )ele 

'do ;( 

rp,,, i IL.,  I !.. 

R' 1 
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525 

526 

527 

LEGENDA 
a  Afia Urbana 

Poligonal do Rogistro 

Figura 30: Incidência do projeho na APAPC (UPSA, 2018) 

528 Limítrofe à área do projeto, encontra-se o Parque Ecológico Viva Sobradinho, com área 

529 de 93,8 ha e, conforme DIUR 08/2018, ainda não possui poligonal definida. 



LEGENDA 

. Carieis de Ema 
4̀ Viva Soixadmho 

Viva Sobradinim II 
Poinonal de Regue° 

ti 
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530 Figura 31: Poligonal de projeto e Parque Ecológico Viva Sobradinho (UPSA, 2018) 

531 

532 5. VIABILIDADE DE INFRAESTRUTURA E CONSULTA ÀS 

533 CONCESSINOÁRIAS 

534 

535 Também foram realizadas consultas às concessionárias de serviços públicos, resumidas 

536 a seguir. Cabe destacar que as consultas consideraram a poligonal anterior ao 

537 desmembramento do projeto em Etapa 1 e Etapa 2. 

538 CAESB, por meio da Carta n° 3.376/2018 — DE/CAESB, de 22/01/2018 (fls. 01 e 02 — 

539 evento SEI n° 4917870) informa que se encontra aprovado um estudo de concepção 

540 para o atendimento ao empreendimento com as seguintes características: 

541 • Está prevbita uma etapa preliminar de abastecimento por poços profundos. A 

542 água será conduzida a um centro-de reservação onde será realizado tratamento 

543 simplificado. A área ocupada, nessa etapa, deverá ser compatível com a  

544 produção de água do sistema; 

545 • Após à.  implantação do Sisterria Paranoá, o empreendimento passará a s 

546 atendido pela CAESB; 

547 • O centto de reservação, corrip'osto de 2 reservatórios terá capacidade para 

548 armazedarriento de 1.500m3; 

4 
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549 • Não constam interferências relevantes da área de projeto com redes e 
550 componentes existentes ou projetados pela CAESB; 

551 • O sistema de esgotamento sanitário previsto para o empfleendimento inclui 
552 redes coletoras, interceptor, uma estação elevatória de esgotos, um emissário 
553 de esgotos brutos, uma nova estação de tratamento de esgotos e um emissário 
554 de esgotos tratados; 

by, 

555 • O lançamento dos efluentes tratados creVerá ser fito no RibOáO Sobradinho, à 
556 jusante da confluência entre o Ribeirão com o Córrego Capão Gánde; 

557 • A ETE deverá ter elevada eficiência de remoção de matéria orgânica; 

558 • O relatório Técnico EPCR — 17/019 (fls. 08 a 12 — evento SEI n" 4917870) 

559 apresenta informações técnicas detalhadas; 

560 ADASA, Resolução SEI-GDF n° 28/2018, de 08/11/2018 (16179123), dispõe sobre 
561 outorga prévia à Urbanizadora Paranoazinho S.A. para perfuração1 0 até 12 (doze) 
562 poços tubulares, com finalidade de abastecimento humano, localizados na Região 

563 Administrativa de Sobradinho. dc 

564 • A outorga prévia consiste na autorizaçãO) para perfuração de, no máximo 12 

565 (doze) poços ou captação de água na Vazão total diária outorgada (V Max) 

566 considerando todos os poços (12 X 162.000 = 1.944.000 L/dia), o que ocorrer 

567 primeiro. 

568 DER/DF, Oficio ri° 35/2017 — SUTEC (2578061) informa que o parcelamento não 

569 interfere com faixas de domínio de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito 

570 Federal. Salienta, entretanto, que devido ao aspecto relacionado à geração de 

571 viagens, deverá ser verificada a necessidade de elaboração de Estudo Prévio de 

572 Impacto de Vizinhança — EIV. 

573 Neste sentido, cabe esclarecer que o empreendimento em questão não se encaixa nos 

574 casos em que há obrigatoriedade de elaboração de EIV, nos termos da Lei n°5.022, 

575 de 04/02/2013, que dispõe sobre o estudo Prévio de Impacto de Vizinhança — EIV. 

576 CEB, pela Carta de Viabilidade n°025/2017 — GCAC/DC (2925338) informa que poderá 

577 fornecer energia elétrica ao parcelamento desde que atendidas as condições que 

578 serão definidas em estudo técnico que será elaborado após formalização de pedido 

579 pela interessada. Carta de Interferência de rede n°04/2018 — GCAC/DC encaminha o 

580 Laudo n° 471/2017 (4704011) que afirma diversos trechos de interferência de redes 

581 aéreas com a área de projeto e informa os condicionantes necessários para a 

582 caracterização da interferência ou remanejamento; 
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583 

584 

585 O MDE 022/2016 esclarece que todas as redes de energia elétrica existentes na área 

586 de projeto serão remanejadas. 

587 NOVACAP, pelo despacho de 14/09/20j.7 (2410336) informa que: 

588 • De acordo com os dados consieiites do arquivo técnico daquela companhia, não 

589 existem interferências da área de parcelamento com redes públicas de águas 

590 pluviais implantadas ou projetadas; 

591 • Quanto à possibilidade de atendimento, é necessária a elaboração de projeto de 

592 drenagem específico para o local, que deverá utilizar estrutura de 

593 amortecimento de vazão, dentro da poligonal do parcelamento, de forma a 

594 obedecer à Resolução n°09, da ADASA, que define a vazão máxima de saída do 

595 empreendimento em 24,4 l/s/h,jfevendo ser reservada área para a instalação 

596 desta estrutura. 

597 • Despacho, de 06/06/2017 (fl. 02 -evento SEI n°16179123) informa que o Estudo 

598 de CorYéeStão do Sistema clenDSLenagem de Águas Pluviais da Urbanização da 

599 Fazenda Paranoazinho — URB Olá 02, está aprovado. 

600 '2016 Ias 

se 
601 SLU, o Oficio n° 

raa  
1.025/2016 — DIGER/SLU, encaminha o Despacho n° 139— DITEC/SLU 

,)elo d, /20j' 
L 

„irá° c7 Lant 
w 

int( :,ia 4 

L .s inlp ,;:ad 

Figura 32: Interferências com redes de energia elétrica 1 (UPSA, 2018) 
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602 Despacho de 18/09/2017 da DILUR/SLU (2925230) que esclarecem que conforme a 
_ 

603 Constituição Federal e a Lei n° 11.455, de 05/01/2007, é responsabilidade do Distrito 
604 Federal a realizar a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos bem cdmo o destino 
605 final de resíduo domiciliar urbano e do resíduo Originário de varriçãóire limpeza de vias 
606 e logradouros públicos. Destacam também a responsabilidade dos grandes geradores 
607 de resíduos regida pela Lei n°5.610, de 16/02/2016, e suas regulamentações. Informam, 
608 ainda, que o SLU já realiza coleta comum de resíduos domiciliares nas proximidades do 
609 empreendimento, portanto não haverá impacto significativo quanto à capacidade de 
610 realização dos serviços. 

611 

612 O projeto em questão ocupa uma área total de 28,9038ha, sendo que 27,3490ha 
613 correspondem ao projeto de parcelamento e o restante é relativo à implantação de via 
614 de conexão como núcleo urbano de Sobradinho, conforme será descrito adiante. Deste 
615 modo, nos termos que determina a Lei Distrital n.° 992/95, que dispõe sobre 
616 parcelamento de solo para fins urbanos no Distrito Federal, foi consultada a TERRACAP 
617 quanto à situação fundiária da gleba em relação aos imóveis de propriedade daquela 
618 empresa, a qual prestou as seguintes informações: 
619 

620 TERRACAP, Despacho SEI-GDF n°. 0117/2018/2016 —TERRACAP/DITEC/GETOP/NUANF, 
621 de 14 de fevereiro de 2018 (5224023), informa situação fundiária da poligonal de 
622 projeto da Etapa ida Fazenda Paranoazinho, áonforme croqui a seguir. 
623 

• 
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Figura 33: Situação Fundiária (TERRACAP, 2018) 

627 Destaque em BRANCO:  

628 Imóvel: PARANOAZINHO 

629 Situação: Imóvel não pertencente ao patrimônio da TERRACAP 

630 

631 Despacho 1256/2017 - NUANF, de 02/08/2017 (fl. 12 - evento SEI ri° 16227489) 

632 informa situação fundiária da área proposta pela Urbanizadora Paranoazinho para 

633 implantação de sistema viário, conforme croqui a seguir. 

634 

635 

624 

625 

626 
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Figura 34: Situação Fundiária (TERRACAP, 2018) 

643 Destaque em Salmão:  

644 Imóvel: LARGA DOS OLHOS D'ÁGUA .) 

645 Situação: Imóvel desapropriado, área urbana 

646 Inscrição: 38, Fl. 100, Livro 8_F, Cartório do 1.* Oficio de Registro de Imóveis — DF (fl. 15 

647 — evento SEI n" 16226548) 

648 Proprietário: TERRACAP 

649 

650 Carta n° 0128/2017 — PRESI/TERRACAP, de 09/08/2017 (fl. 10 — evento SEI n° 

651 16227489) informa que a área caracterizada no croqui está situada em terras de 

652 propriedade da TERRACAP e registrada em cartório na Planta CSS PR-1/3, área não 

653 parcelada e prevista para parque. Assim, caso o projeto seja aprovado pela Secretaria 
o 

636 

637 

638 

639 
640 
641 
642 
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654 de Estado de Gestão do Território e Habitação — SEGETH, e obtenha as licenças 

655 ambientais necessárias, aquela Companhia não vê óbice para a implantação do 

656 sistema viário proposto. 

657 

658 

659 DISCUSSÃO 

660 Deve ser ressaltado, em primeiro lugar, que este Conselho tem a competência, 

661 conforme prevista no inciso VIII do art. i3.9 da LC 803/2009, para deliberar acerca da 

662 proposta de parcelamento do solo urbano, podendo, portanto, prosseguir na análise em 

663 questão. 

664 Com relação à situação fundiária específica do parcelamento, de acordo com a 

665 matrícula n°13929, registrada no Cartório do 7° Ofício de Registro de Imóveis, a Gleba 

666 objeto desse projeto pertence ao interessado, ou seja, Urbanizadora Paranoazinho S.A. 

667 Tal fato é endossado pelas DIUR 08/2018 no seu item 5.1 - "Apêndice a Fundamentos" 

668 onde é informado tiue a gleba em questão, encontra-se em terras não pertencentes ao 

669 patrimônio da Terracap. Portanto, neste tema, não existe óbice à sua aprovação. 

GE 
670 Conforrne demonStrado neste relato, considerando as informações trazidas , 
671 pelos autos, verificou-se que o Projeto de Parcelàmento do Solo-URB 1 (Etapa 1) foi 

672 analisado com base na Lei Complementar ri° 803/2009 que trata do Plano Diretor de 

673 Ordenamento Territorial - PDOT/2009, Lei Complementar n°854/2012 que trata de sua 

674 atualização, nas Diretrizes Urbanísticas, para a Região de Sobradinho e Grande Colorado 

675 — DIUR 08/2018 e demais legislaçôés.  urbanísticas pertinentes. Portanto, vencida 

676 também as questões de natureza urbanística. 

677 Com relação às questõe's ambientais, verifica-se que o Projeto de Parcelamento 

678 do Solo-URB (Etapa 1), dispõe de Licença Prévia .(LP) n° 16/2012 emitida pelo IBRAM, 

679 renovada ern julho de 2017 (Oficio SEI-GDF n°. 107/2017-IBRAM/PRESI/SULAM; 

680 Processo n° 391.000.617/2009). 

681 Com relação às questões de infraestrutUra, foram realizadas consultas às 

682 Concessionárias quanto a viabilidade, éndo: 

683 CAESB, por meio da Carta n° 3.376/2018 — DE/CAESB, de 22/01/2018 (fls. 01 e 02 — 

684 evento SEI n°4917870) informa que se encontra aprovado o estudo de concepção para 

685 o atendimento ao empreendimento; 

686 ADASA, por meio da Resolução SEI-GDF n° 28/2018, de 08/11/2018 (16179123), dispõe 

687 sobre outorga prévia à Urbanizadora Paranoazinho S.A. para perfuração de até 12 (doze) 

688 poços tubulares, com finalidade de a stecimento humano, localizados na Região 

689 Administrativa de Sobradinho; ri 
690 

691 CEB, pela Carta de Viabilidade n° 025/2017 — GCAC/DC (2925338) informa que poderá 

692 fornecer energia elétrica ao parcelamento. 

693 Jen . 

if e ri 

b 14 

se 
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ilise 

694 NOVACAP, por meio do Despacho de 06/06/2017 ((fl. 02 — evento SEI rr 16179123) 
695 informa que o Estudo de Concepção do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais da 
696 Urbanização da Fazenda Paranoazinho — URB 01.e 02, está aprovado:, 

697 

698 

699 SLU, por meio do Oficio n° 1.025/2016 — DIGER/SLU, encaminha o Despacho n° 139 — 
700 DITEC/SLU e Despacho de 18/09/2017 informa que a SL1J já realiza coleta comum de 
701 resíduos domiciliares nas proximidades do empreendimento, não haverá impacto 

) 
702 significativo quanto à capacidade de realização dos serviços. 

i 
703 

704 Portanto, vencida também as questões ambientais e de infraestrutura. 

705 

706 Com relação ao Estudo de Tráfego e Mobilidade Urbana do Parcelamento do Solo 
né 

707 Fazenda Paranoazinho - volume I e II (onde 'está detalhado a análise do Estudo de 

708 Tráfego e Mobilidade Urbana para a primeira etapa do Projeto de Urbanismo), verifica- 

709 se que a Comissão Técnica Intersetorial formada iaelos representantes da Secretaria da 

710 SEGETH, DETRAN, DER e SEMOB, através do Parecer Técnico SEI-GDF n.2  274/2018 

711 SEGETH/CAP/COURB/DIPAR, considera aprovado. `Portanto, vencida também a questão 

712 de Tráfego e mobilidade Urbana. 

713 

714 Sendo assim, considero que as questões urbanísticas, ambientais, infraestrutura, 

715 estudo de tráfego, mobilidade urbana e fundiária§ do Projeto de Parcelamento do Solo 

716 —Urbl (Etapa1), localizada na Região Administrativa de Sobradinho-RA V, no Distrito 

717 Federal, possuem os requisitos necessários para-o prosseguimento de seu processo de 

718 aprovação. 

719 

720 VOTO.  

721 Em vista do exposto e considerando a necessidade de atender às demandas 

722 habitacionais de modo ordenado e regular Conforme preceitua o Plano Diretor de 

723 Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT/2009, voto pelo acolhimento do 

724 Projeto de Parcelamento do Solo —Urbl (Etapa1), ora apresentado, para que seja dada 

725 a devida continuidade dos procedimentos com vistas à sua aprovação, nos termos aqui 

726 colocados. 

727 

728 

729 

730 
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731 

732 

733 
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