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'(/,%(5$d®(6� ,7(0 ��� $ $VVHPEOHLD DSURYRX DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV� H DV� FRQWDV� GRV
DGPLQLVWUDGRUHV� GD�&(%�*HUDomR�6�$�� UHODWLYDV� DR� H[HUFtFLR� GH� ������ ,7(0����$�$VVHPEOHLD� DSURYRX� D
GHVWLQDomR�GR�UHVXOWDGR�DSXUDGR�QR�H[HUFtFLR�GH�������,7(0����$�$VVHPEOHLD�GHOLEHURX��SRU�XQDQLPLGDGH�
SHOD� UHHOHLomR�GR�6HQKRU�)5$1&,6&2�-26e�'(�&$0326�$0$5$/���EUDVLOHLUR��QDWXUDO�GH�$QiSROLV�
*2�� XQLmR� HVWiYHO�� DGYRJDGR� FpGXOD� GH� LGHQWLGDGH� Q�� �����2$%��')�� &3) Q�� ���������������� ILOKR� GH
=HQL�7HUH]D�9LHLUD�0DFDULQL� H� -RVp�GH�&DPSRV�$PDUDO�� UHVLGHQWH� H� GRPLFLOLDGR�QHVWD�&DSLWDO�� QD�60'%
&RQMXQWR ��� /RWH �� &DVD $� /DJR 6XO H� SHOD HOHLomR GRV 6HQKRUHV /8,= &/È8',2 '(� )5(,7$6� �
EUDVLOHLUR�� QDWXUDO� GH� $UDJXDUL�0*� FDVDGR�� FRQWDGRU�� FpGXOD� GH� LGHQWLGDGH� Q� �������&5&�')�� &3)� Q�
���������������� ILOKR GH� 'HPLOVH GDV� 'RUHV� )UHLWDV H� /LQGRPDU� $QW{QLR GH� )UHLWDV� UHVLGHQWH� H
GRPLFLOLDGR� QHVWD�&DSLWDO�� QR�&RQGRPtQLR� -DUGLP� ,SDQHPD��4XDGUD� ���&DVD� ���5RGRYLD�')�����.P�����
6HWRU�+DELWDFLRQDO�&RQWDJHP��6REUDGLQKR��H�1(<�)(55$=�-Ò1,25���EUDVLOHLUR��QDWXUDO�GH�7HUHVLQD�3,�
FDVDGR��SURIHVVRU��FpGXOD�GH� LGHQWLGDGH�Q����������663�3,��&3)�Q������������������ ILOKR�GH�5XWK�5RFKD
/RXUHV� )HUUD]� H�1H\�1HWR�0HQGHV� )HUUD]�� GRPLFLOLDGR� QD� 6+1�4XDGUD� ����%ORFR�%��$SWR�� ���� (GLItFLR
6RQHVWD� %UDVtOLD� �� $VD�1RUWH� FRPR�PHPEURV� HIHWLYRV� GR� &RQVHOKR� )LVFDO� GD� &(%�*HUDomR� 6�$��� SDUD� R
PDQGDWR� UHODWLYR DR� DQXrQLR ����������� ,7(0 ��� $ $VVHPEOHLD� *HUDO GHOLEHURX� SHOD UHFRQGXomR� GRV
6HQKRUHV�/8,=�('8$5'2�6È�525,=���EUDVLOHLUR��FDVDGR��QDWXUDO�GH�/X]LkQLD�*2��DGYRJDGR��FpGXOD�GH
LGHQWLGDGH� Q�� ������� �� 663�')��&3)� Q�� ���������������� ILOKR� GH� ,YDQLU� 5RUL]� H� (PPDQXHO� GH� 6i�5RUL]
-~QLRU�� UHVLGHQWH� H� GRPLFLOLDGR� QHVWD�&DSLWDO�� QD� 6+,6�4/� ���� FRQMXQWR� ���� FDVD� ���� /DJR� 6XO�� DR� FDUJR
GH� 'LUHWRU�*HUDO�� H� 35,6&,/$� 3$5,6� 0(1'21d$� �� EUDVLOHLUD�� GLYRUFLDGD�� QDWXUDO� GH� *RLkQLD�*2�
HQJHQKHLUD HOHWULFLVWD� FpGXOD� GH LGHQWLGDGH Q� �������� � 663�')� &3) Q�� ���������������� ILOKD� GH
$JRVWLQKD� 3DULV�0HQGRQoD� H� (GPDU�0DUWLQV� GH�0HQGRQoD�� UHVLGHQWH� H� GRPLFLOLDGD� QHVWD� &DSLWDO�� QD�4,
���� ORWHV� ������� &RQGRPtQLR� 64$�� EORFR�+��$SWR�� �����*XDUi� ,,�� DR� FDUJR� GH�'LUHWRUD�� SDUD� R�PDQGDWR
UHODWLYR� DR� ELrQLR� ����������� YLQFHQGR� HP� ������������ ,7(0� ��� $� $VVHPEOHLD� GHOLEHURX� SRU� IL[DU� D
UHPXQHUDomR�GR�FDUJR�GH�'LUHWRU�*HUDO�HP�5�������������H�D�GR�FDUJR�GH�'LUHWRU�HP�5�������������H�SHOD
PDQXWHQomR�GD�UHPXQHUDomR�GRV�PHPEURV�GR�&RQVHOKR�)LVFDO��FRUUHVSRQGHQWH�D�����GD�PpGLD�PHQVDO�GD
UHPXQHUDomR� GRV GLUHWRUHV� GD 6RFLHGDGH�� QmR FRPSXWDGRV� EHQHItFLRV� YHUEDV� GH UHSUHVHQWDomR� H
SDUWLFLSDomR� QRV� OXFURV�� $OpP� GD� UHPXQHUDomR�� ILFD� DVVHJXUDGD� D� WRGRV� RV� GLULJHQWHV� GD� &(%�*HUDomR� D
PDQXWHQomR�GRV�VHJXLQWHV�EHQHItFLRV��D��YDOH�UHIHLomR�DOLPHQWDomR��E��SODQR�GH�VD~GH��F��RSomR�DR�VLVWHPD
GH� SDJDPHQWR� TXLQ]HQDO� GD� UHPXQHUDomR�� G�� DGLFLRQDO� GH� ���� GD� OLFHQoD� UHPXQHUDGD� SUHYLVWD� QR�(VWDWXWR
6RFLDO��DUW�����������H��JUDWLILFDomR�FRUUHVSRQGHQWH�D������GD�UHPXQHUDomR�GHYLGD�QR�PrV�GH�GH]HPEUR��SRU
PrV�GH� WUDEDOKR�GR�DQR�FDOHQGiULR��QRV� WHUPRV�GR�����GR�DUW�����GR�(VWDWXWR�6RFLDO�� I��VHJXUR�GH�YLGD��J�
RSomR SDUD DQWHFLSDomR GR� YDORU D TXH ID] MXV FDGD GLUHWRU� SRU� RFDVLmR GD FRQFHVVmR� GH� OLFHQoD
UHPXQHUDGD� D WtWXOR GH� HPSUpVWLPR� FXMR SDJDPHQWR VHUi IHLWR SHOR GLULJHQWH HP�� QR PtQLPR� �� H� QR
Pi[LPR��HP����SDUFHODV�PHQVDLV�FRQVHFXWLYDV��PHGLDQWH�GHVFRQWR�QD�IROKD�GH�SDJDPHQWR��D�SDUWLU�GR�PrV
VXEVHTXHQWH� DR� LQtFLR� GD� OLFHQoD�� &RQVLGHUDQGR� R� GLVSRVWR� QR� DUW�� ���� GD� /HL� Q�� ��������� D� $VVHPEOHLD
GHOLEHURX SHOD FRQFHVVmR GH� SODQR SUHYLGHQFLiULR GD )$&(% DRV GLULJHQWHV GD� &(% *HUDomR� QD IRUPD
GHVFULWD D� VHJXLU� D� R� GLUHWRU SRGHUi RSWDU� SHOR SODQR SUHYLGHQFLiULR� GD )$&(%� QD� PRGDOLGDGH GH
&RQWULEXLomR�'HILQLGD� ��&'�� E�� FDVR� R� GLUHWRU� Mi� SDUWLFLSH�� FRPR� HPSUHJDGR�� GR� SODQR� SUHYLGHQFLiULR� GD
)$&(%� QD PRGDOLGDGH� %HQHItFLR� 'HILQLGR �� %'� H� HVWHMD� FRP R� VHX� FRQWUDWR GH� WUDEDOKR VXVSHQVR�� D
FRQWULEXLomR� SDWURQDO� VHUi� GH� UHVSRQVDELOLGDGH� GD�&(%�*HUDomR�� ILFDQGR� D� FDUJR� GR� GLUHWRU� R� SDJDPHQWR
GD� VXD� SDUFHOD�� &DVR� R�'LUHWRU� HVWHMD� DFXPXODQGR� R� FDUJR� FRP� D�'LUHWRULD� GH� RXWUD� HPSUHVD� GR� �*UXSR
&(%��� GHYHUi� RSWDU��PHGLDQWH� WHUPR� HVSHFtILFR�� SRU� TXDO� HPSUHVD� UHFHEHUi� D� VXD� UHPXQHUDomR�� YHGDGD� D
DFXPXODomR� GH� YHQFLPHQWRV� RX� TXDLVTXHU� RXWURV� EHQHItFLRV�� 5(*,6752� -&')�� ��������� FHUWLILFDGR� HP
������������ �D�� 6DXOR� ,]LGRULR� 9LHLUD� �� 6HFUHWiULR�*HUDO�

&(%� 3$57,&,3$d®(6� 6�$�
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����$66(0%/(,$�*(5$/�(;75$25',1È5,$� �� (;75$72�'$�$7$
'$7$� ( +25$�� ������������ jV� ��K� /2&$/�� VHGH� GD� (PSUHVD� 25'(0� '2� ',$�� (OHJHU R� 'LUHWRU
$GPLQLVWUDWLYR�)LQDQFHLUR� GD� &(%� 3DUWLFLSDo}HV� 6�$�� �� &(%3DU�� '(/,%(5$d®(6�� $� $VVHPEOHLD�� SRU
XQDQLPLGDGH� GHVWLWXLX R� 6U� +DPLOWRQ &DUORV 1DYHV GR FDUJR� GH 'LUHWRU $GPLQLVWUDWLYR�)LQDQFHLUR
LQWHULQR�H��HP�VHJXLGD��HOHJHX�R�6U��-22�:(//,6&+���EUDVLOHLUR��QDWXUDO�GR�5LR�GH�-DQHLUR�5-��FDVDGR�
HQJHQKHLUR�HOHWULFLVWD��FpGXOD�GH�LGHQWLGDGH�Q��������'�&5($�')��&3)�Q�������������������ILOKR�GH�0DULD
&HFtOLD� *XVPmR� :HOOLVFK� H� :LOVRQ� :HOOLVFK�� UHVLGHQWH� H� GRPLFLOLDGR� QHVWD� &DSLWDO�� QD� 6+,6� 4,� ���
&RQMXQWR�����&DVD�����/DJR�6XO���')���SDUD�RFXSDU�R�UHIHULGR�FDUJR��YLVDQGR�FRPSOHWDU�R�PDQGDWR�UHODWLYR
DR� ELrQLR� ���������� YLQFHQGR� HP� ������������ &RQVLJQD�VH TXH� R� PHPEUR� LQGLFDGR IRL� DYDOLDGR� SHOR
&RPLWr�GH�(OHJLELOLGDGH�GD�&(%��FRQIRUPH�FRQVWD�QDV�$WDV�GD����H����5HXQL}HV�2UGLQiULDV�GR�&RPLWr�GH
(OHJLELOLGDGH�� UHVSHFWLYDPHQWH�� 5(*,6752� -&')�� ��������� FHUWLILFDGR� HP� �����������
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����$66(0%/(,$�*(5$/�(;75$25',1È5,$� �� (;75$72�'$�$7$
'$7$� (� +25$�� ������������ jV� ��K�� /2&$/�� VHGH� GD� (PSUHVD�� 25'(0� '2� ',$�� $OWHUDo}HV� QR
(VWDWXWR� 6RFLDO� GD� &(% 3DUWLFLSDo}HV� 6�$�� �� &(%3DU�� '(/,%(5$d®(6�� $ $VVHPEOHLD� GHOLEHURX� SRU
DSURYDU�DV�DOWHUDo}HV�GR�(VWDWXWR�6RFLDO�GD�&(%�3DUWLFLSDo}HV�6�$���QRV� WHUPRV�SURSRVWRV�SHOD�5HVROXomR
GH�'LUHWRULD�Q�������GH������������� D� VDEHU�� �D��QR�DUW�� ���� WURFDU� DV� DOtQHDV�SRU� LQFLVRV�SDUD� DGHTXDomR�j
/HL�&RPSOHPHQWDU�Q�����������TXH�GLVS}H�VREUH�D�HODERUDomR��UHGDomR�H�FRQVROLGDomR�GDV�/HLV�H�GRV�DWRV
QRUPDWLYRV�� HP VXD� VHomR ,,�� E� DOWHUDU� R FDSXW� GR DUWLJR� �� H� LQFOXLU R� ��� GH� PRGR D� UHPHWHU SDUD
OHJLVODomR YLJHQWH� DV FRQGLo}HV GH� HOHJLELOLGDGH H OLPLWDomR GH� Q~PHUR GH PDQGDWRV� GRV 'LUHWRUHV�
FRQIRUPH R GLVSRVWR QR� DUW� ��� 9,� GD /HL )HGHUDO Q� ������������� DFDWDQGR D GHWHUPLQDomR� GR� 2ItFLR
6(,�*')� Q� �������� QR SURFHVVR� 6(,� ����������������� F�� DOWHUDU R� FDSXW� GR DUWLJR� �� YLVDQGR� D
FRUUHomR� GD� UHPLVVmR� GR� DUW�� ���� LQFLVR� ,,�� SDUD� �� ���� G�� LQFOXLU� R� LQFLVR�9,,,� QR� DUWLJR� ��� SDUD� HTXLSDUDU
DRV� GHPDLV� 'LUHWRUHV� TXH� WrP� D� PHVPD� SUHYLVmR� GH� GHOHJDomR�� H�� QR� DUW�� ���� L�� DOWHUDU� R� LQFLVR� ,,� SDUD
SULRUL]DU� DV� DWULEXLo}HV GR� 'LUHWRU� 7pFQLFR�� WHQGR HP� YLVWD� D� DXVrQFLD GR� 'LUHWRU� $GPLQLVWUDWLYR�
)LQDQFHLUR��LL��LQFOXLU�RV�LQFLVRV�,9�D�9,�SDUD�DWULEXLU�FRPSHWrQFLDV�DR�'LUHWRU�7pFQLFR�TXH�Mi�H[LVWLDP�GH
IDWR� SRUpP� QmR HVWDYDP� LQVHULGDV QR (VWDWXWR�� LLL� UHQXPHUDU� RV LQFLVRV� ,9 H 9� FRPR 9,,� H 9,,,�
UHVSHFWLYDPHQWH��I��DOWHUDU�R�FDSXW�GR�DUWLJR����H�LQFOXLU�R������GH�PRGR�D�UHPHWHU�SDUD�OHJLVODomR�YLJHQWH
DV FRQGLo}HV GH HOHJLELOLGDGH H OLPLWDomR GR� Q~PHUR GH PDQGDWRV GRV &RQVHOKHLURV� )LVFDLV�� FRQIRUPH
GLVSRVWR�QR� DUW� ����9,,,�� GD�/HL�)HGHUDO� Q�� ������������� J�� DOWHUDU� R� DUWLJR����SDUD�PHOKRULD� GD� UHGDomR�
K��H[FOXLU�R�����GR�DUWLJR�����TXH�WUDWD�GH�FRQWUDWR�GH�VHJXUR�GH�UHVSRQVDELOLGDGH�FLYLO�GRV�DGPLQLVWUDGRUHV
H�FRQVHOKHLURV�HP�DWRV�D�IDYRU�GD�&RPSDQKLD��WHPD�GLVWLQWR�GD�DVVLVWrQFLD�MXUtGLFD�DERUGDGD�QR�FDSXW��TXH
SDVVD�D�VHU�WUDWDGR�QR�DUW������L��DOWHUDU�R�DUWLJR����SDUD�WUDWDU�H[FOXVLYDPHQWH�GR�WHPD�UHODWLYR�DR�FRQWUDWR
GH� VHJXUR GH� UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO� GRV DGPLQLVWUDGRUHV� H� FRQVHOKHLURV HP� DWRV D� IDYRU GD� &RPSDQKLD�
H[FOXLQGR�VH� DTXHOHV� GH� QDWXUH]D� GRORVD��2� WH[WR� LQFOXtGR� HVWi� DOLQKDGR� DR� DUWLJR� ���� ���� GD�/HL� )HGHUDO
Q�� ������������ H� DR� SRVLFLRQDPHQWR GR� 7&')�� M�� UHQXPHUDU� R� DUW�� ��� SDUD ��� SRU� LQFOXVmR� GR� DUWLJR
DQWHULRU���� 5(*,6752� -&')�� ��������� FHUWLILFDGR� HP� �����������
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����$66(0%/(,$�*(5$/�(;75$25',1È5,$� �� (;75$72�'$�$7$
'$7$� ( +25$�� ������������ jV� ��K� /2&$/�� VHGH� GD� (PSUHVD� 25'(0� '2� ',$�� (OHJHU R� 'LUHWRU
7pFQLFR�GD�&(%�3DUWLFLSDo}HV�6�$����&(%3DU��'(/,%(5$d®(6��$�$VVHPEOHLD�GHOLEHURX�SHOD�GHVWLWXLomR
GR� 6HQKRU -RmR�:HOOLVFK� GR FDUJR� GH 'LUHWRU� 7pFQLFR� LQWHULQR H�� HP� VHJXLGD� HOHJHX� R 6HQKRU� 6$8/2
1$=$5(12�'(�0(648,7$�&$59$/+2���EUDVLOHLUR��QDWXUDO�GH�5HFLIH���3(��FDVDGR��DGYRJDGR��FpGXOD
GH� LGHQWLGDGH� Q�� ����������� �� 663�0*��&3)� Q�� ���������������� ILOKR� GH� 6pUJLR�1D]DUHQR�0DUDQKmR� GH
&DUYDOKR� H�5RVLOHQH�0HVTXLWD�&DUYDOKR�� UHVLGHQWH� H� GRPLFLOLDGR� QHVWD�&DSLWDO�� QR� 6+1�4XDGUD� ��%ORFR
'� $S�� ���� �� $VD 1RUWH�� SDUD� RFXSDU� R� UHIHULGR� FDUJR�� YLVDQGR� FRPSOHWDU R� PDQGDWR� UHODWLYR� DR� ELrQLR
����������� YLQFHQGR� HP� ������������ 5(*,6752� -&')�� ��������� FHUWLILFDGR� HP� �����������
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����$66(0%/(,$�*(5$/�25',1È5,$� �� (;75$72�'$�$7$
'$7$�(�+25$�� ������������ jV� ��K��/2&$/�� VHGH� GD�(PSUHVD��25'(0�'2�',$�� ��� WRPDU� DV� FRQWDV
GRV� DGPLQLVWUDGRUHV�� H[DPLQDU� GLVFXWLU� H� YRWDU� DV GHPRQVWUDo}HV� ILQDQFHLUDV� GR� H[HUFtFLR GH� ������ ��
GHOLEHUDU� VREUH D� SURSRVWD� GH GHVWLQDomR� GR UHVXOWDGR� GR� H[HUFtFLR GH� ������ �� HOHJHU� RV PHPEURV� GR
&RQVHOKR�)LVFDO�SDUD�R�PDQGDWR�UHODWLYR�DR�DQXrQLR���������������HOHJHU�D�'LUHWRULD�GD�&(%�3DUWLFLSDo}HV
6�$�� SDUD�PDQGDWR� UHODWLYR� DR� ELrQLR� ����������� H� ��� IL[DU� D� UHPXQHUDomR� GRV� DGPLQLVWUDGRUHV� H� ILVFDLV�
'(/,%(5$d®(6� ��� $ $VVHPEOHLD DSURYRX� DV GHPRQVWUDo}HV� ILQDQFHLUDV H DV� FRQWDV� GRV
DGPLQLVWUDGRUHV� GD� &(%3DU� UHODWLYDV DR� H[HUFtFLR� GH� ������ ��� $� $VVHPEOHLD DSURYRX� D� GHVWLQDomR� GR
UHVXOWDGR� DSXUDGR�QR� H[HUFtFLR� GH������� QD� IRUPD� DSUHVHQWDGD�SHOD�'LUHWRULD�� ���$�$VVHPEOHLD� GHOLEHURX
SHOD�UHFRQGXomR�GR�6HQKRU�5$)$(/�*8$5$*1$�628=$��EUDVLOHLUR��FRQWDGRU��FDVDGR��QDWXUDO�GH�3RUWR
$OHJUH�56�� ILOKR�GH�&DUORV�$OEHUWR�/HDO�6RX]D� H�%HUHQLFH�5HJLQD�*XDUDJQD�6RX]D�� FpGXOD�GH� LGHQWLGDGH
Q�� �������������� �� 663�56�� &3)� Q�� ���������������� UHVLGHQWH� H� GRPLFLOLDGR� QHVWD� &DSLWDO�� QD� 646� ����
%ORFR '� DSWR� ����� $VD 6XO� H SHOD HOHLomR GRV 6HQKRUHV -22� (0,*',2 '$ &267$ (� 6,/9$�
EUDVLOHLUR�� QDWXUDO� GH� %DOVDV�0$�� VHSDUDGR� MXGLFLDOPHQWH� HFRQRPLVWD�� FpGXOD� GH� LGHQWLGDGH� Q�� �������
663�')��&3)�Q������������������ ILOKR�GH�3HGUR�GD�&RVWD�H�6LOYD�H�0DULD� ,VDXUD�GH�$OEXTXHUTXH�H�6LOYD�
UHVLGHQWH� H�GRPLFLOLDGR�QHVWD�&DSLWDO�QR�&'��0LQL�&KiFDUDV�GR�/DJR�6XO��4'������&-������&6������6HWRU
+DELWDFLRQDO -DUGLP %RWkQLFR� H 0$5/21 720$=(77(� EUDVLOHLUR� DGYRJDGR�� FDVDGR�� QDWXUDO� GH
%UDVtOLD�')� ILOKR� GH -RmR� 7RPD]HWWH H� 0DULD GH /RXUGHV� %DUERVD 7RPD]HWWH�� FpGXOD GH� LGHQWLGDGH Q�
�������� ��663�')��&3)�Q������������������ UHVLGHQWH� H�GRPLFLOLDGR�QHVWD�&DSLWDO�� QD�641:������%ORFR
)��$SWR�������6HWRU�1RURHVWH�FRPR�PHPEURV�HIHWLYRV�GR�&RQVHOKR�)LVFDO�GD�&(%�3DUWLFLSDo}HV�6�$��SDUD
R� DQXrQLR� ����������� (P� GHFRUUrQFLD� GD� HOHLomR� GRV� PHPEURV� DFLPD�� UHJLVWUD�VH� D� GHVWLWXLomR� GRV
6HQKRUHV 'DOPR� $OH[DQGUH &RVWD H 6HUJLR� $VVHQoR 7DYDUHV GRV� 6DQWRV� �� $ $VVHPEOHLD� HOHJHX RV
6HQKRUHV� (',621� $17Ð1,2 &267$� %5,772� *$5&,$� �� EUDVLOHLUR� QDWXUDO� GH� $TXLGDXDQD�06�
DGYRJDGR� FDVDGR� FpGXOD GH� LGHQWLGDGH Q� ������ � 663�')� &3) Q�� ���������������� ILOKR� GH� (GLVRQ
%ULWWR�*DUFLD�H�1DQF\�&RVWD�%ULWWR�*DUFLD��GRPLFLOLDGR�QHVWD�&DSLWDO��QR�6,$�ÈUHD�GH�6HUYLoRV�3~EOLFRV�
/RWH� &� FRPSOH[R� &(%�� %ORFR (�� *DELQHWH� GD 3UHVLGrQFLD� SDUD� R FDUJR� GH� 'LUHWRU�*HUDO H� -22
:(//,6&+���EUDVLOHLUR��QDWXUDO�GR�5LR�GH�-DQHLUR�5-��HQJHQKHLUR�HOHWULFLVWD��FDVDGR��FpGXOD�GH�LGHQWLGDGH
Q�������'�&5($�')��&3)�Q������������������ILOKR�GH�0DULD�&HFtOLD�*XVPmR�:HOOLVFK�H�:LOVRQ�:HOOLVFK�
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1. Disposições Iniciais

1.1. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, órgão gestor do
desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, tem a competência de definir Diretrizes
Urbanís cas, nos termos da Lei Federal N° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o
Parcelamento do Solo Urbano, e do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF - PDOT, Lei
Complementar N° 803, de 25 de abril de 2009, e sua atualização, Lei Complementar N° 854, de 15 de
outubro de 2012, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana;

1.2. O obje vo das Diretrizes Urbanís cas é de ordenar o uso e a ocupação do solo de forma a
cons tuir um espaço urbano integrado, composto por parcelamentos ar culados e que se completam
na oferta de usos e atividades, contribuindo para a qualidade de vida da população;

1.3. Estas Diretrizes Urbanís cas têm como área de abrangência Área para Parcelamento Futuro - APF
do Paranoá Parque, localizada na Expansão do Paranoá – RA Paranoá e delimitada por uma poligonal
de 9,26 hectares (ha)

1.4. O documento das Diretrizes Urbanís cas estabelece os critérios e os parâmetros de uso e
ocupação do solo para lotes e projeções localizados na Área para Parcelamento Futuro - APF do
Paranoá Parque, observando o disposto na Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, Lei Complementar
nº 948, de 16 de janeiro de 2019;

1.4.1. A elaboração e a aprovação de novos projetos de parcelamento urbano do solo e de projetos de
regularização fundiária devem obedecer aos critérios e parâmetros estabelecidos no Art. 43 da LUOS;

1.5. O prazo de validade desta DIUR é de 4 (quatro) anos, conforme estabelece o Parágrafo único do
Art. 7º da Lei Federal Nº 6.766/79. A DIUR pode ser reavaliada em prazo inferior, de acordo com
interesse público ou salvo mudanças de legislação que impliquem alteração de uso e ocupação do
solo;

1.5.1. O plano de ocupação protocolado nesta Secretaria será analisado com base nesta Diretriz
Urbanística, observado o prazo da mesma;
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1.6. Os arquivos georreferenciados referentes às Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e às Diretrizes
de Sistema Viário serão inseridas no Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do DF - SITURB e
disponibilizadas no Geoportal[1] em até 30 (trinta) dias após a publicação destas Diretrizes no Diário
Oficial do DF - DODF;

1.7. Esta DIUR consta no Processo 00390-00000224/2020-17 e está embasada no Estudo Técnico
01/2020 - DIRUR/COPLAN/SUPLAN/SEDUH. Tanto o documento das Diretrizes quanto o Estudo Técnico
serão disponibilizados na íntegra na página da SEDUH e no Sistema de Documentação Cartográfica -
SISDUC;

1.8. Este documento norma vo é uma síntese das Diretrizes Urbanís cas apresentadas no Estudo
Técnico 01/2020, devendo ambos os documentos serem respeitados no processo de parcelamento do
solo.

1.9. São partes integrantes deste documento os seguintes anexos: Anexo I. Mapa de Localização da
Poligonal da DIUR 01/2020; Anexo II. Mapa de Estratégias de Ordenamento Territorial do PDOT-DF
que incidem na DIUR 01/2020; Anexo III. Mapa de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e de
Sistema Viário da DIUR 01/2020; Anexo IV. Tabela de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo da DIUR
01/2020;

1.10. O projeto urbanís co deve obrigatoriamente incorporar as disposições de uso e ocupação do
solo definidas nestas Diretrizes e seus anexos. No projeto urbanís co podem ser definidos parâmetros
complementares de uso e ocupação do solo, tais como: taxa de ocupação, afastamentos, faixas livres,
entre outros que se façam necessários para garan r a qualidade do espaço público e a urbanidade do
parcelamento;

1.11. A delimitação territorial das zonas pode ser ajustada no projeto urbanís co mediante anuência
do órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, desde que não haja
conflito com o zoneamento do PDOT ou restrições ambientais.

 

2. Definições

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

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

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

2.4. APF: Área para Parcelamento Futuro - APF do Paranoá Parque, localizada na Expansão do Paranoá
(RA Paranoá), prevista e registrada no projeto urbanístico URB-047/12 e MDE-047/12.

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

2.6. Coeficiente de aproveitamento: índice de construção que mul plicado pela área do lote ou
projeção define o seu potencial construtivo;

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

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

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

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

2.11. Diretrizes Urbanís cas - DIUR: documento técnico elaborado pelo Poder Público para
determinada área a ser parcelada para fins urbanos, que contém as diretrizes: para uso e ocupação do
solo, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e
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comunitário, que deverão constar no respectivo projeto urbanístico;

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

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

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

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

2.16. Faixa de acesso: consiste no espaço de passagem da área pública ao lote;

2.17. Faixa de passeio: des na-se exclusivamente à circulação de pedestres, deve ser livre de
qualquer obstáculo;

2.18. Faixa de serviço: espaço delimitado des nado a rebaixamento em acessos e acomodação de
equipamentos urbanos em geral;

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

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

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

2.22. Mobilidade ativa: conjunto de meios de locomoção não-motorizados;

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

2.24. PDOT: Plano Diretor de Ordenamento Territorial, aprovado pela Lei Complementar N° 803, de 25
de abril de 2009, atualizada pela Lei Complementar N° 854, de 15 de outubro de 2012;

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

2.26. Porção territorial: áreas de mesma faixa de densidade;

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

2.28. Remembramento: agrupamento de unidades imobiliárias con guas para cons tuição de uma
única unidade maior, importando na modificação das confrontações e limites das unidades originais;

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

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

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

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

2.33. Testada: limite entre o lote ou a projeção e a área pública;
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2.34. Testada frontal ou frente do lote ou projeção: divisa definida como tal no projeto de urbanismo;

2.35. UOS: Unidades de Uso e Ocupação do Solo nos lotes e nas projeções abrangidas pela LUOS, são
categorias de UOS abrangidas nestas Diretrizes Urbanísticas:

2.35.1. UOS CSII - Comercial, Prestação de Serviços, Ins tucional e Industrial, onde são permi dos,
simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, ins tucional e industrial, sendo
proibido o uso residencial, e que apresenta 3 subcategorias:

2.35.1.1. CSII 1 - localiza-se em áreas internas aos núcleos urbanos, próxima a áreas habitacionais,
com características de abrangência local;

2.35.1.2. CSII 2 - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de
atividades, centros e subcentros;

2.35.1.3. CSII 3 - localiza-se, principalmente, nas bordas dos núcleos urbanos ou próxima a áreas
industriais, situada em ar culação com rodovias que definem a malha rodoviária do Distrito Federal,
sendo de abrangência regional;

2.35.2. UOS Inst - Ins tucional, onde é permi do exclusivamente o uso ins tucional público ou
privado;

2.35.3. UOS Inst EP - Ins tucional Equipamento Público, onde são desenvolvidas a vidades inerentes
às polí cas públicas setoriais, cons tuindo lote de propriedade do poder público que abrigue, de
forma simultânea ou não, equipamentos urbanos ou comunitários;

2.36. Uso não residencial: uso comercial, prestação de serviços, institucional e industrial;

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

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

2.39. Via de Circulação de Vizinhança: Sistema viário complementar que visa distribuir fluxos e
proporcionar acessibilidade na esfera da vizinhança. Comporta vias de menor porte, voltadas à
conectividade interna das áreas predominantemente residenciais;

 

3. Princípios de Urbanização

3.1. O projeto urbanís co da Área para Parcelamento Futuro - APF do Paranoá Parque deve observar as
Estratégias de Ordenamento Territorial do PDOT-DF incidentes na poligonal – Oferta de Áreas
Habitacionais, conforme apresentado no Anexo II;

3.2. O projeto urbanístico deve:

3.2.1. Contribuir para uma cidade mais compacta, em detrimento da dispersão urbana, buscando o
melhor aproveitamento da infraestrutura urbana, a redução do uso do transporte motorizado e o
incentivo à mobilidade ativa;

3.2.2. Promover a integração do tecido urbano, ar culando os novos parcelamentos com a ocupação
urbana existente.

3.3. O sistema viário e o uso e a ocupação do solo devem estar em concordância. Os parâmetros
urbanís cos devem ser compa veis com a capacidade de suporte do sistema viário e demais
infraestruturas.  

 

4. Diretrizes de Sistema Viário e Circulação

4.1. O Anexo IV apresenta o traçado e a classificação viária para a APF, conforme estudo desenvolvido
e apresentado no item 4. DIRETRIZES DE SISTEMA VIÁRIO E CIRCULAÇÃO do Estudo Técnico 01/2020
DIRUR/COPLAN/SUPLAN/SEDUH;

4.1.1. O traçado do sistema viário define as conexões necessárias para a ar culação do tecido urbano,
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sendo indicativo e não representando o dimensionamento real;

4.1.2. O traçado do sistema viário principal pode ser ajustado no momento da elaboração do projeto
urbanís co, desde que garan das as conexões e a permeabilidade viária previstas nestas Diretrizes
Urbanísticas;

4.2. O sistema viário deve seguir o disposto Decreto n.º 38.047/2017
[2]

 e na Nota Técnica n.º 02/2015-

DAUrb/SUAT
[3]

;

4.3. O sistema viário deve considerar as orientações constantes no Guia de Urbanização
[4]

;

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

4.5. O sistema viário deve considerar a situação fá ca da ocupação conforme disposto no ar go 131
do PDOT;

4.6. O sistema viário da DIUR 01/2020 está estruturado com Vias de Circulação e deve considerar a
compatibilização com projetos viários existentes na poligonal de projeto;

4.7. As Vias de Circulação devem conferir conectividade entre as vias existentes e a rodovia DF-0015;

4.7.1. O projeto urbanís co deve observar o potencial integrador das Vias de Circulação, traçando um
sistema viário complementar com vias que se conectem a elas, garan ndo a permeabilidade do tecido
e contribuindo para a integração das Vias de Circulação;

4.7.2. As Vias de Circulação devem caracterizar-se pela diversidade de usos e a vidades, ainda que
em menor intensidade e de menor porte e abrangência que aqueles que devem caracterizar a Via de
Atividades;

4.8. O projeto urbanís co deve prever a implantação de uma rede de calçadas segura, confortável e
agradável, a fim de incentivar a mobilidade ativa, principalmente no interior da ocupação urbana;

4.8.1. O projeto urbanís co deve prever a qualificação de calçadas e passeios existentes e a sua
complementação em trechos ondem forem inexistentes;

4.8.2. As dimensões das calçadas devem ser adequadas ao po de uso e ocupação previstos para
área, garantindo mobilidade e acessibilidade universais de acordo com legislação e normas vigentes;

4.8.3. O projeto urbanís co deve prever a criação de percursos agradáveis com infraestrutura
adequada, como pavimentação, arborização, mobiliário urbano, iluminação pública, que atendam a
critérios esté cos e funcionais, valorizando o pedestre e o ciclista enquanto usuários do espaço
público e aumentando as possibilidades de transporte não motorizado

4.9. O projeto urbanís co deve prever a implantação de uma rede cicloviária conectada, segura e
confortável, a fim de incentivar a mobilidade ativa, principalmente no interior da ocupação urbana;

4.10. Os estacionamentos públicos devem seguir o disposto no Decreto nº 38.047/2017;

4.10.1. Os estacionamentos privados devem conter paraciclos ou bicicletários, os quais não devem
obstruir o passeio, permitindo a livre circulação de pedestres;

4.10.2. Os bolsões de estacionamento, públicos a privados, devem ficar localizados atrás das
edificações, salvo mediante jus fica va técnica aprovada pelo órgão gestor do desenvolvimento
territorial e urbano do Distrito Federal;

4.10.3. Os estacionamentos devem atender a critérios de acessibilidade e de manutenção da
permeabilidade do solo, salvo mediante jus ficava técnica aprovada pelo órgão gestor de
planejamento urbano e territorial do Distrito Federal.

4.10.4. Nos casos em que não houver viabilidade técnica para a aplicação dos parâmetros mínimos
estabelecidos pelo Decreto Nº 38.047/2017, a solução aplicada no projeto do sistema viário deverá
ser subme da à análise e à aprovação do órgão de gestão de desenvolvimento urbano e territorial do
Distrito Federal;

 

5. Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo

5.1. O Anexo III apresenta o zoneamento destas diretrizes, que consiste em apenas Zona A, conforme
estudo desenvolvido e apresentado no item 4. DIRETRIZES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO do Estudo
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Técnico 01/2020 - SEDUH/SUPLAN/COPLAN/DIRUR;

5.2. A Zona A abrange toda a poligonal de estudo da APF, entre a DF – 015 e o parcelamento Paranoá
Parque;

5.2.1. Nessa zona deve ser incen vada a instalação de a vidades econômicas não poluentes,
geradoras de trabalho e renda, de caráter local e regional;

5.2.2. Na APF não será admitido o uso residencial;

5.2.3. Na Zona A são admitidos os usos: CSII1, CSII2, CSII3, Inst e Inst EP;

5.2.4. O uso CSII3 é permitido apenas para os lotes voltados para a DF 015;

5.2.5. A impermeabilização máxima do solo fica restrita a 50% da área total da gleba do parcelamento,
por se tratar de área inserida em Zona de Uso Sustentável da APA do Planalto Central (item 2.3.
DIRETRIZES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO do Estudo Técnico 01/2020 -
SEDUH/SUPLAN/COPLAN/DIRUR);

5.3. O Anexo IV apresenta os Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo, complementares aos
estabelecidos pelo PDOT para o projeto de urbanização da Expansão do Paranoá, de acordo com o
Zoneamento destas Diretrizes Urbanís cas, estabelecendo usos permi dos, coeficiente de
aproveitamento básico, altura máxima da edificação e taxa de permeabilidade.

 

6. Aspectos Ambientais

6.1. A área de estudo está inserida nas APAs do Planalto Central e do Lago Paranoá;

6.2. De acordo com o Plano de Manejo da APA do Planalto Central, aprovado pela portaria n° 28, de 17
de abril de 2015, a poligonal está inserida na Zona de Uso Sustentável;

6.2.1. Para a Zona de Uso Sustentável o Plano de Manejo da APA estabelece:

“ZUS Urbana - Para as áreas urbanas inseridas nesta zona:

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

Os parcelamentos urbanos deverão adotar medidas de proteção do solo, de modo a
impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d'água.

As a vidades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e ar ficial
de aquíferos.

Fica proibido o corte de espécies arbóreas na vas existentes nas áreas verdes
delimitadas pelos projetos de urbanismo de novos empreendimentos imobiliários.” (Grifo nosso)

6.3. A APA do Lago Paranoá foi criada pelo Decreto nº 12.055, de 14 de dezembro de 1989, cuja área
aproximada é de 16.000 (dezesseis mil hectares). O zoneamento da APA foi definido no Decreto nº
33.537, de 14 de fevereiro de 2012;

6.4. As diretrizes gerais para todas as zonas da APA do Lago Paranoá são definidas no Art. 3º do
Decreto nº 33.537:

“Art. 3º As zonas de manejo, referidas no ar go 2º deste Decreto, terão as seguintes
diretrizes gerais:

I. as pesquisas a serem realizadas deverão ter a autorização do Poder Público, segundo
as determinações da legislação vigente;

II. promoção de ações que visem à eliminação e controle das espécies invasoras,
especialmente no interior das Unidades de Conservação existentes no interior da APA do Lago
Paranoá;

III. ampliação do conhecimento da biodiversidade local, especialmente sobre as
espécies de distribuição restrita e exclusiva ao bioma Cerrado;

IV. promoção de ações de educação ambiental com o obje vo de revegetação das áreas
degradadas, remoção dos resíduos sólidos e da construção civil, descontaminação dos solos e da
água, controle de erosões, incen vando-se a par cipação da comunidade, visando à  efe vação da
gestão participativa da APA do Lago Paranoá, prevista em lei;
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V. revegetação de áreas degradadas do Cerrado para formação de corredores con nuos
entre as Unidades de Conservação com obje vo de viabilizar e/ou potencializar o fluxo gênico e servir
de local para abrigo e alimentação da fauna;

VI. implementação de corredores ecológicos internos e externos à APA do Lago Paranoá;

VII. promoção da conservação in situ dos processos ecológicos, das espécies na vas e
do patrimônio genético existente;

VII I. integração das Unidades de Conservação existentes com corredores ecológicos
pré-selecionados, constituídos por grandes manchas de remanescentes de vegetação nativa;

IX. realização de diagnós co da situação fundiária das áreas protegidas no marco legal
existente;

X. apropriação social das áreas protegidas, por meio da regularização fundiária das
Unidades de Conservação e dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo;

XI. elaboração e implantação de planos integrados de manejo, preservação,
conservação e monitoramento das Unidades de Conservação e Parques Ecológicos e de Usos
Múltiplos da APA do Lago Paranoá;

XII. promoção da recuperação ambiental das áreas de preservação permanente da APA
do Lago Paranoá;

XIII. recuperação do patrimônio natural ou paisagís co inserido na malha urbana,
envolvendo as comunidades residentes no entorno;

XIV. estabelecimento de um programa de a vidades de mobilização social visando ao
reconhecimento do valor do patrimônio natural;

XV. criação de espaços de lazer, áreas verdes, ciclovias e passeios públicos
promovendo a integração urbana, incentivando a sociabilidade e o desenvolvimento econômico local;

XVI. regulamentação, implantação e consolidação de conselhos gestores de Unidades
de Conservação e núcleos de voluntariado de Parques Ecológicos;

XVII. apoio a inicia vas das organizações da sociedade civil para o estabelecimento de
parcerias para a gestão sustentável das Unidades de Conservação, Parques, Áreas de Proteção de
Mananciais e demais áreas protegidas;

XVIII. fortalecimento de programas de conservação ex situ de plantas na vas do
cerrado, promovendo ações de resgate e re-introdução de espécies;

XIX. recuperação ambiental de áreas degradadas na APA do Lago Paranoá visando à
recuperação de mananciais, nascentes, veredas, matas ripárias, lagoas e áreas de recarga de
aquíferos;

XX. elaboração de estudos de ecologia da paisagem para diagnós co da fragmentação
da vegetação, objetivando subsidiar a definição dos corredores ecológicos a serem recuperados;

XXI. implantação e recuperação de corredores ecológicos indicados pelos estudos de
ecologia da paisagem;

XXII. controle e eliminação das espécies invasoras ou exó cas nas Unidades de
Conservação;

XXIII. iden ficação e implementação de mecanismos orientados à sustentabilidade
econômica das áreas protegidas;

XXIV. iden ficação e fortalecimento de a vidades de prestação de serviço que gerem
renda, tais como produção de mudas e realização de cursos;

XXV. implantação de infraestrutura de apoio às a vidades comunitárias nos Parques
Ecológicos e de Usos Múltiplos;

XXVI. submissão prévia ao órgão ambiental competente para licenciamento de todos os
novos parcelamentos e fracionamentos a serem instalados dentro da APA do Lago Paranoá;

XXVII. incorporação dos planos de uso e ocupação aos contratos de concessão das
áreas com caracterís cas rurais, caso existam, que deverão ser elaborados e aprovados pelo órgão
ambiental competente, considerando as diretrizes deste Decreto;
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XXVIII. manutenção das áreas verdes consideradas como bem público de uso comum do
povo;

XXIX. resgate e manutenção de áreas públicas.”

6.5. De acordo com o Zoneamento da APA do Lago Paranoá, a poligonal esta inserida na zona de
Ocupação Especial do Paranoá, na subzona de Ocupação Especial do Paranoá;

6.5.1. Para a ZOEP o zoneamento da APA do Lago Paranoá define:

“Art. 10. A Subzona de Ocupação Especial do Paranoá – ZOEP, integrante da Zona de
Ocupação Especial, terá as seguintes diretrizes específicas de uso:

I. área destinada à expansão do Paranoá e cidade do Paranoá;

II. uso residencial, institucional, comercial e industrial não poluente;

III. as ocupações nesta Subzona devem seguir legislação específica de controle,
licenciamento, restrição e compensação ambiental pelos órgãos competentes;”

6.6. Para análise da área também foram feitos os mapas de riscos ecológicos do Zoneamento
Ecológico Econômico – ZEE /DF, Lei nº 6.269 de 29 de janeiro de 2019, que apresentam com maiores e
menores chances de ocorrência de eventos com consequências nega vas para o meio ambiente e
para os seres vivos. A consideração desses riscos deve ser incorporada ao planejamento urbano, uma
vez que existem áreas que resultam em altos custos para a ocupação em decorrência de possíveis
impactos.

6.7. Considerando os riscos do ZEE, a APF do Paranoá Parque está inserida em área de alto risco de
perda de área de recarga, alto risco de contaminação do subsolo, baixa susce bilidade ao risco de
perda de solo por erosão e baixo risco de perda de cerrado na vo (ver ANEXOS V, VI, VII e VIII deste
Normativo e Item 1.4 do Estudo Técnico 01/2020);

6.8. Além dos riscos ecológicos, o ZEE define duas zonas ecológico-econômicas para o DF. Desta
forma, a APF do Paranoá Parque encontra-se na Zona Ecológico-Econômica de Dinamização Produ va
com Equidade – ZEEDPE (ANEXOS IX e X deste Normativo e Item 1.4 do Estudo Técnico 01/2020;

6.8.1. Para a ZEEDPE, a lei do ZEE define que se deve:

- “Assegurar, sempre que possível a redistribuição de a vidades produ vas nos núcleos
urbanos, buscando a geração de emprego e renda para a inclusão das populações vulneráveis;

- Garan r a mul funcionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de lotes
ins tucionais para a qualificação e expansão do sistema de mobilidade, propiciando a formação de
núcleos urbanos compactos;

- Implementar a interligação viária entre as novas centralidades propostas, assegurando
a integração entre os modais de transporte, priorizando os não-motorizados;

- Assegurar a manutenção da permeabilidade do solo em níveis compa veis com o risco
ecológico de perda de área de recarga de aquífero, visando garan r a disponibilidade hídrica em
quantidade e qualidade;

- Es mular a adoção de novas tecnologias edilícias e arquitetônicas referentes à
eficiência energética e ao reuso de água;

- Assegurar a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intraurbanas, como
parte da estratégia de manutenção da permeabilidade do solo, infiltração, recarga e manejo de águas
pluviais, atendendo às especificidades de cada subzona;

- Assegurar o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compa vel com os
riscos ecológicos, os padrões e a intensidade de ocupação humana.”

 

6.9. Quanto as subzonas definidas pelo ZEE-DF, a área está inserida na Subzona de Dinamização
Produtiva com Equidade 5 (SZDPE 5);

6.9.1. Para esta subzona ficam estabelecidas as seguintes diretrizes:

- “Garan r a implantação de a vidades produ vas diversificadas de naturezas N1, N2 e
N3, de modo a desonerar a área central de Brasília e minimizar os fluxos de mobilidade e transporte;
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- Observar, no estabelecimento de empreendimentos, a manutenção dos níveis de
permeabilidade do solo, a compa bilização com os riscos ecológicos indicados nos mapas acima, e a
harmonização com os elementos da paisagem no qual se inserem (e os serviços  ecossistêmicos a
eles associados), assegurando soluções à capacidade de suporte do território;

- Assegurar o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compa vel com os
riscos ecológicos, os padrões e a intensidade de ocupação humana;

- Assegurar a limpeza dos córregos tributários do Lago Paranoá e a recuperação das
matas ciliares e de galeria;

- Conferir prioridade máxima ao monitoramento, controle e fiscalização dos
parcelamentos irregulares do solo nas áreas de contribuição de reservatórios;

- Assegurar monitoramento e aportar prá cas conservacionistas de prevenção e
soluções para mi gar os impactos dos processos erosivos nas áreas de alta declividade, com vistas à
preservação da quantidade e qualidade das águas dos córregos, tributários e do Lago Paranoá; e

- Consolidar um Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intraurbanas com o
estabelecimento de respec vo Plano de Implantação, definindo, dentre outras estratégias,
alterna vas à supressão de áreas verdes, a compensação florestal em áreas crí cas urbanas e
medidas de    maximização da infiltração de águas pluviais.”

 

 6.9.2. As A vidades Produ vas de Natureza 1 (N1) são a vidades que promovam a Economia da
Conservação. Trata-se da produção, distribuição e consumo de bens e serviços por meio da u lização
sustentável dos recursos naturais, garan ndo a renovação e a autossustentabilidade dos
ecossistemas. Ou seja, geração de emprego e renda sem prejuízo à preservação do meio ambiente;

6.9.3. As A vidades Produ vas de Natureza 2 (N2) são a vidades do setor primário da economia,
respeitada a legislação de uso e ocupação do solo e a capacidade de suporte ecológica do território.
São a vidades relacionadas à produção agropecuária e ao processamento de produtos visando à
agregação de valor. Trata-se da estruturação de cadeias produ vas e ver calização da produção para
exportar produtos e serviços agropecuários de alto valor agregado.

6.9.4. As A vidades Produ vas de Natureza 3 (N3) são a vidades do setor terciário e secundário de
pequeno porte da economia, não segregadas dos demais usos e respeitada a legislação de uso e
ocupação do solo e a capacidade de suporte ecológica do território. Ou seja, são a vidades

picamente urbanas de comércio, serviço e industrial de pequeno porte passíveis de realização em
áreas da malha urbana e não segregadas dos demais usos;

 

7. Diretrizes de Densidade Populacional

7.1. A densidade prevista para a Expansão do Paranoá já foi u lizada na zona residencial do Paranoá
Parque (146,7 hab/ha), não restando densidade para a Área de Parcelamento Futuro, conforme
indicado no item 5. DIRETRIZES DE DENSIDADE POPULACIONAL do Estudo Técnico 01/2020;

 

8. Diretrizes de Áreas Públicas

8.1. O Projeto Urbanís co do Paranoá Parque (URB-047/12 e MDE-047/12) contemplou o
parcelamento com 19,2% do total da poligonal da área des nados a EPC, EPU e ELUP. Desta forma,
não há necessidade de prever estes espaços públicos na Área de Parcelamento Futuro do Paranoá
Parque, conforme item 6. DIRETRIZES DE ÁREAS PÚBLICAS do Estudo Técnico 01/2020.

 

9. Diretrizes de Projeto

9.1. O projeto urbanís co e os projetos arquitetônicos das edificações devem observar a transição
entre o espaço público e o privado, garan ndo a cons tuição de fachadas visual e fisicamente
permeáveis – portas, janelas etc. voltadas para o logradouro público;

9.2. O projeto urbanís co deve evitar a cons tuição de becos e vazios inters ciais que podem resultar
em espaços públicos sem vitalidade e inseguros;
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9.3. Fachadas cegas voltadas para o logradouro público e localizadas no nível da circulação dos
pedestres devem ser proibidas, contribuindo para a vitalidade urbana e para a segurança do espaço
público;

9.4. Devem ser proibidas fundos de lotes voltados para o logradouro público;

9.5. É permi do o cercamento dos lotes nas testadas voltadas para o logradouro público, desde que
respeitada a altura máxima de 2,50 metros e a permeabilidade visual de, no mínimo, 70%;

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

9.7. É proibido o cercamento de projeções, galerias e fachadas ativas;

9.8. É obrigatória a fachada a va nas edificações localizadas nas Vias de Circulação Expressa, Vias de
A vidades e quando o uso comercial es ver no térreo das edificações localizadas nas Vias de
Circulação, resguardada a situação fática;

9.9. O projeto urbanís co deve considerar as orientações constantes no Estudo Técnico 03/2017 –

Fachada Ativa
[5]

.

 

10. Diretrizes de Infraestrutura Urbana

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

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

10.3.  Na elaboração do projeto urbanís co deve ser observada a viabilidade de abastecimento de
água por sistema operado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal -CAESB;

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

 

11. Disposições Finais

11.1. O projeto urbanís co deve estar em conformidade com as legislações vigentes aplicáveis à
poligonal destas Diretrizes Urbanísticas;

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

11.3. Os casos omissos devem ser analisados pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial e
urbano do Distrito Federal, com base nas disposições do PDOT e de estudos constantes no Estudo
Técnico 01/2020 que embasa estas Diretrizes Urbanísticas.

 

Anexo I. Mapa de Localização da Poligonal da DIUR 01/2020.
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Anexo II. Mapa de Estratégias de Ordenamento Territorial do PDOT-DF que incidem na DIUR
01/2020.
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Anexo III. Mapa de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e Sistema Viário da DIUR 01/2020
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Anexo IV. Tabela de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo da DIUR 01/2020.

Zona Uso
Coeficiente de

Aproveitamento
Básico

Coeficiente de
Aproveitamento

Máximo

Altura
Máxima

(m)¹

Taxa de
Permeabilidade

Mínima²

A

CSII 1 1 2,1 12,0 50%

CSII 2 1 2,1 12,0 50%

CSII 3 1 2,1 12,0 50%

INST 1 2,1 15,5 50%

INST EP Parâmetros constantes no Art. 11 da LUOS

¹ Obs.1: Nas áreas urbanizadas deverá ser subme do ao IPHAN qualquer projeto que ultrapasse o
limite de 9 (nove) metros de altura, contados a par r da cota de soleira do lote definida pela
administração distrital conforme o Art. 9 da Portaria nº 68, de 15 de fevereiro de 2012 do Ins tuto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

² Obs. 2: Taxa de permeabilidade definida pelo zoneamento da APA do Planalto Central.

Anexo V. Mapa de Risco de perda de área de recarga de aquífero | ZEE.
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Anexo VI: Mapa de Risco de contaminação do subsolo | ZEE.
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Anexo VII: Mapa de Risco de perda de solo por erosão  | ZEE.
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Anexo VIII: Mapa de Risco de perda de área de cerrado nativo | ZEE.
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Anexo IX: Mapa de Zoneamento da Lei do ZEE.
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Anexo X: Mapa de Subzoneamento da Lei do ZEE.
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INTRODUÇÃO 

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

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana (Lei Federal n.º 10.257, 

de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano 

e Habitação – SEDUH, Órgão de Gestão de Desenvolvimento Urbano e Territorial do Distrito 

Federal – DF, emite Diretrizes Urbanísticas – DIUR para novos parcelamentos urbanos. As 

Diretrizes são fundamentadas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – 

PDOT-DF, Lei Complementar n.º 803, de 25 de abril de 2009, com alterações decorrentes da Lei 

Complementar n.º 854, de 15 de outubro de 2012, e em outras informações levantadas acerca da 

área em questão.  

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

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

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

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

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

aumento das densidades demográficas ao longo da rede viária estrutural;  

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

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

suporte socioeconômica e ambiental do território;  

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

os deslocamentos e equilibrar a distribuição dos locais de emprego e trabalho no Distrito 

Federal;  

V – promover a integração dos parcelamentos residenciais distribuídos de forma 

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

vizinhos;  

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

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

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

de urbanização, observadas as condicionantes ambientais do território;  

VII – propor e admitir novas formas de urbanização;  

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

adaptação das edificações para novos usos;  

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

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

aplicação dos instrumentos jurídicos, tributários e financeiros previstos nesta Lei 

Complementar (art. 37, PDOT-DF, 2009). 

As Diretrizes Urbanísticas devem ordenar o uso e a ocupação do solo de forma a constituir 

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

oferta de usos e atividades, contribuindo para a qualidade de vida da população.  
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Cabe ressaltar que, além deste Estudo Técnico e das Diretrizes, os projetos urbanísticos 

devem considerar a legislação vigente no que concerne aos temas afetos ao parcelamento do solo.  

Este Estudo Técnico tem por objetivo contemplar os fundamentos técnicos e subsidiar as 

Diretrizes Urbanísticas que se aplicam ao parcelamento do solo com fins urbanos da Área para 

Parcelamento Futuro - APF do Paranoá Parque, localizada na Expansão do Paranoá (RA 

Paranoá). Esta área foi objeto das Diretrizes Urbanísticas para a Expansão do Paranoá – DIUR 

07/2011, aprovada por meio da Portaria nº 35, de 20 de junho de 2013. Posteriormente, foi 

registrada e prevista no projeto urbanístico URB-047/12 e MDE-047/12.  

A DIUR 07/2011 estabeleceu que a área em questão deveria ser destinada a uso comercial, 

institucional e industrial, seguindo a diretriz do PDOT de descentralização no território das 

atividades econômicas, com geração de empregos próximos as áreas de moradia.  

O MDE-047/12 previu que: 

O trecho próximo à DF-015/EPTM é reservado como Área de Parcelamento Futuro - 

APF, com a previsão de ser parcelado em lotes de maiores dimensões, destinados a 

atividades mais incômodas, como indústrias, estocagem, além de prestação de serviços 

à rodovia. A destinação de uma faixa de lotes comerciais frente a essa área oferece a 

vantagem de amortecer o incômodo que poderia ser gerado para as áreas residenciais. 

A destinação dessa área para atividades econômicas recomenda-se também com o 

objetivo de oferecer locais geradores de emprego e renda para a população local. 

Atualmente, a área em questão é objeto do MDE 15/19. Porém, a DIUR 07/2011, emitida 

para a poligonal do Paranoá Parque, que inclui a área objeto do parcelamento solicitado, 

encontra-se com o prazo de vigência expirado. Desta forma, no intuito de dar continuidade ao 

projeto de parcelamento da área prevista para parcelamento futuro, faz-se necessária a emissão 

de novas Diretrizes Urbanísticas.  

A poligonal da área possui, aproximadamente, 9,264 hectares (ha) e é delimitada ao norte 

pela DF-015 - Estrada Parque Tamanduá; ao oeste pela linha de transmissão de alta-tensão; ao 

sul pelo conjunto habitacional Paranoá Parque e ao leste pela cidade do Paranoá (Figura 1).  
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. 
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PARTE I. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

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

das Diretrizes Urbanísticas da Área de Parcelamento Futuro do Paranoá Parque, como a 

incidência de legislação, normas e outros estudo afetos à área. A partir da poligonal traçada, 

devem ser consideradas as disposições do PDOT-DF para a área e seu entorno, da mesma forma 

que deve ser observado o contexto ambiental em que está inserida.  

A Área de Parcelamento Futuro do Paranoá Parque é constituída por uma faixa de terra 

distribuída no limite da rodovia DF – 015. A área atualmente encontra-se desocupada e o terreno 

possui leve declividade (Figura 2).  

 

Figura 2. Fotos da Área de Parcelamento Futuro do Paranoá Parque (Fonte: Google Earth). 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO E AMBIENTAL 

Neste tópico será apresentado uma caracterização referente a temáticas relevantes à 

elaboração das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo no que diz respeito ao meio físico da região 

da APF.  

1.1.  Geomorfologia 

A poligonal da área está inserida na unidade geomorfológica: Rebordo (Figura 3). 

 
Figura 3.Mapa geomorfológico da poligonal da área e entorno. Fonte: Oliveira (2018). 

Os Rebordos são recobertos por latossolos vermelhos amarelos e escuros nos quais são 

observadas diversas áreas de escavação irregulares e processos erosivos. A unidade apresenta 

amplitudes inferiores a 20 metros, baixa densidade de drenagem e declividades inferiores a 20% 

(OLIVEIRA, 2018). Por se tratar de uma área que contribui para a recarga dos aquíferos da 

região, a implantação de novos empreendimentos deve prever a implantação de medidas que 

favoreçam a recarga artificial dos aquíferos, tomando as devidas providências para evitar a 

contaminação das águas subterrâneas.  
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Quanto à declividade, a poligonal da área está localizada em uma área caracterizada, 

predominantemente, por declividades variando entre 5 e 10% (Figura 4). 

 
Figura 4. Mapa de declividade da poligonal da área. 

A associação das baixas declividades (Figura 4) com a morfologia dos terrenos (Figura 

3) garantem uma estabilidade natural aos terrenos da área do rebordo, entretanto a interferência 

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

natural (cortes para abertura de vias e movimentação de terra para aplainamento de terrenos) 

pode causar um desequilíbrio na estabilidade física original dos solos.  

1.2. Águas Superficiais e subterrâneas 

A Área de Parcelamento Futuro do Paranoá Parque está situada na Unidade 

Hidrográfica do Lago Paranoá (UHLP). A UHLP faz parte da Bacia Hidrográfica do Lago 

Paranoá, inserida na Região Hidrográfica do Paraná (Figura 5).  
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Figura 5. Mapa de regiões, bacias, unidades hidrográficas e sub-bacias. 

 

1.3. Ambientais 

Quanto às Áreas de Proteção Ambiental (APAs), a área de estudo encontra-se na APA 

do Planalto Central e Lago Paranoá (Figura 6). A APA corresponde à categoria de Unidade 

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

Conservação (SNUC), Lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, caracterizada como: 

Art. 2º [...] 

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

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

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

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

[...] 

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

com características específicas: 

I – Unidades de Proteção Integral; 

II – Unidades de Uso Sustentável. 

[...] 

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

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (Lei Federal n.º 

9.985, 18/07/00). 
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Figura 6. Mapa da APA do Planalto Central.  

De acordo com o Plano de Manejo da APA do Planalto Central, aprovado pela portaria 

n° 28, de 17 de abril de 2015, a poligonal está inserida na Zona de Uso Sustentável (Figura 7).  
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Figura 7. Zoneamento da APA do Planalto Central. 

As Zonas de Uso Sustentável são áreas com matrizes de ocupação do solo com 

predominância de produção rural, mas que contém importância especial para a conservação dos 

solos e da água. Essa zona tem como objetivo disciplinar o uso do solo, por meio de diretrizes de 

uso e de ocupação do solo, no que tange aos princípios do desenvolvimento sustentável. Este 

Plano de Manejo também estabelece: 

ZUS Urbana - Para as áreas urbanas inseridas nesta zona:  

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

do parcelamento. 

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

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

 As atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e 

artificial de aquíferos. 

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

delimitadas pelos projetos de urbanismo de novos empreendimentos 

imobiliários. (Grifo nosso) 

A APA do Lago Paranoá foi criada pelo Decreto nº 12.055, de 14 de dezembro de 1989, 

cuja área aproximada é de 16.000 (dezesseis mil hectares). O zoneamento da APA (Figura 8) foi 

definido no Decreto nº 33.537, de 14 de fevereiro de 2012.  
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Figura 8. Mapa de Zoneamento da APA do Lago Paranoá. 

As diretrizes gerais para todas as zonas são definidas no Art. 3 do supracitado. 

Art. 3º As zonas de manejo, referidas no artigo 2º deste Decreto, terão as seguintes 

diretrizes gerais:  

I. as pesquisas a serem realizadas deverão ter a autorização do Poder Público, segundo 

as determinações da legislação vigente; 

II. promoção de ações que visem à eliminação e controle das espécies invasoras, 

especialmente no interior das Unidades de Conservação existentes no interior da APA 

do Lago Paranoá; 

III. ampliação do conhecimento da biodiversidade local, especialmente sobre as 

espécies de distribuição restrita e exclusiva ao bioma Cerrado; 

IV. promoção de ações de educação ambiental com o objetivo de revegetação das áreas 

degradadas, remoção dos resíduos sólidos e da construção civil, descontaminação dos 

solos e da água, controle de erosões, incentivando-se a participação da comunidade, 

visando à efetivação da gestão participativa da APA do Lago Paranoá, prevista em lei; 

V. revegetação de áreas degradadas do Cerrado para formação de corredores contínuos 

entre as Unidades de Conservação com objetivo de viabilizar e/ou potencializar o fluxo 

gênico e servir de local para abrigo e alimentação da fauna; 

VI. implementação de corredores ecológicos internos e externos à APA do Lago 

Paranoá; 

VII. promoção da conservação in situ dos processos ecológicos, das espécies nativas e 

do patrimônio genético existente; 

VIII. integração das Unidades de Conservação existentes com corredores ecológicos 

pré-selecionados, constituídos por grandes manchas de remanescentes de vegetação 

nativa; 

IX. realização de diagnóstico da situação fundiária das áreas protegidas no marco legal 

existente; 

Estudo Técnico 01/2020 (34493778)         SEI 00390-00000224/2020-17 / pg. 15



Estudo Técnico n.º 01/2020 – SEDUH/SUPLAN/COPLAN/DIRUR 

Estudo para as Diretrizes Urbanísticas da Área de Parcelamento Futuro do Paranoá Parque – DIUR 01/2020 

16|48 

 

 

X. apropriação social das áreas protegidas, por meio da regularização fundiária das 

Unidades de Conservação e dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo; 

XI. elaboração e implantação de planos integrados de manejo, preservação, conservação 

e monitoramento das Unidades de Conservação e Parques Ecológicos e de Usos 

Múltiplos da APA do Lago Paranoá; 

XII. promoção da recuperação ambiental das áreas de preservação permanente da APA 

do Lago Paranoá; 

XIII. recuperação do patrimônio natural ou paisagístico inserido na malha urbana, 

envolvendo as comunidades residentes no entorno; 

XIV. estabelecimento de um programa de atividades de mobilização social visando ao 

reconhecimento do valor do patrimônio natural; 

XV. criação de espaços de lazer, áreas verdes, ciclovias e passeios públicos promovendo 

a integração urbana, incentivando a sociabilidade e o desenvolvimento econômico local; 

XVI. regulamentação, implantação e consolidação de conselhos gestores de Unidades 

de Conservação e núcleos de voluntariado de Parques Ecológicos; 

XVII. apoio a iniciativas das organizações da sociedade civil para o estabelecimento de 

parcerias para a gestão sustentável das Unidades de Conservação, Parques, Áreas de 

Proteção de Mananciais e demais áreas protegidas; 

XVIII. fortalecimento de programas de conservação ex situ de plantas nativas do 

cerrado, promovendo ações de resgate e re-introdução de espécies; 

XIX. recuperação ambiental de áreas degradadas na APA do Lago Paranoá visando à 

recuperação de mananciais, nascentes, veredas, matas ripárias, lagoas e áreas de recarga 

de aquíferos; 

XX. elaboração de estudos de ecologia da paisagem para diagnóstico da fragmentação 

da vegetação, objetivando subsidiar a definição dos corredores ecológicos a serem 

recuperados; 

XXI. implantação e recuperação de corredores ecológicos indicados pelos estudos de 

ecologia da paisagem; 

XXII. controle e eliminação das espécies invasoras ou exóticas nas Unidades de 

Conservação; 

XXIII. identificação e implementação de mecanismos orientados à sustentabilidade 

econômica das áreas protegidas; 

XXIV. identificação e fortalecimento de atividades de prestação de serviço que gerem 

renda, tais como produção de mudas e realização de cursos; 

XXV. implantação de infraestrutura de apoio às atividades comunitárias nos Parques 

Ecológicos e de Usos Múltiplos; 

XXVI. submissão prévia ao órgão ambiental competente para licenciamento de todos 

os novos parcelamentos e fracionamentos a serem instalados dentro da APA do Lago 

Paranoá; 

XXVII. incorporação dos planos de uso e ocupação aos contratos de concessão das 

áreas com características rurais, caso existam, que deverão ser elaborados e aprovados 

pelo órgão ambiental competente, considerando as diretrizes deste Decreto; 

XXVIII. manutenção das áreas verdes consideradas como bem público de uso comum 

do povo; 

XXIX. resgate e manutenção de áreas públicas 

Quanto ao zoneamento da APA do Lago Paranoá, foram definidas quatro zonas, 

subdivididas em nove subzonas, estabelecidas e caracterizadas como zonas de manejo de acordo 

com seus objetivos: 

 Zona de Vida Silvestre, que é subdividida na Subzona de Preservação da Vida Silvestre 

– ZPVS e na Subzona de Conservação da Vida Silvestre – ZCVS;  

Estudo Técnico 01/2020 (34493778)         SEI 00390-00000224/2020-17 / pg. 16



Estudo Técnico n.º 01/2020 – SEDUH/SUPLAN/COPLAN/DIRUR 

Estudo para as Diretrizes Urbanísticas da Área de Parcelamento Futuro do Paranoá Parque – DIUR 01/2020 

17|48 

 

 

 Zona de Ocupação Especial, que é subdividida na Subzona de Ocupação Especial de 

Interesse Ambiental – ZOEIA, Subzona de Ocupação Especial do Bananal – ZOEB, 

Subzona de Ocupação Especial do Taquari – ZOET, Subzona de Ocupação Especial do 

Paranoá – ZOEP, Subzona de Ocupação Especial do Varjão – ZOEV; e 

 Zona de Ocupação Consolidada, que é subdividida na Subzona de Ocupação Consolidada 

do Lago – ZOCL, Subzona de Ocupação Consolidada de Brasília – ZOCB; e  

 Zona do Espelho d’Água do Lago – ZEA. 

A área de estudo está inserida na Subzona de Ocupação Especial do Paranoá – ZOEP 

(Figura 8), que abrange a área urbana consolidada do Paranoá e a área destinada à expansão do 

Paranoá por meio de usos institucionais, residenciais, comerciais e industriais não poluentes. As 

diretrizes específicas de uso para a ZOEP são definidas no Art. 10 do Decreto nº 33.537, de 14 

de fevereiro de 2012: 

Art. 10. A Subzona de Ocupação Especial do Paranoá – ZOEP, integrante da Zona de 

Ocupação Especial, terá as seguintes diretrizes específicas de uso: 

I. área destinada à expansão do Paranoá e cidade do Paranoá; 

II. uso residencial, institucional, comercial e industrial não poluente; 

III. as ocupações nesta Subzona devem seguir legislação específica de controle, 

licenciamento, restrição e compensação ambiental pelos órgãos competentes; 

1.4. Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal - ZEE 

Para o Zoneamento Ecológico-Econômico do DF (ZEE-DF), Lei nº 6.269, de 29 de 

janeiro de 2019, foram desenvolvidos mapas de riscos ecológicos para o DF, nos quais são 

apresentadas as áreas com maiores e menores chances de ocorrência de eventos com 

consequências negativas para o meio ambiente e para os seres vivos. A consideração desses riscos 

deve ser incorporada ao planejamento urbano, uma vez que existem áreas que resultam em altos 

custos para a ocupação em decorrência de possíveis impactos. 

O ZEE-DF considera os seguintes riscos ecológicos na análise de sensibilidade integrada 

do território: 1. Risco ecológico de perda de área de recarga de aquífero; 2. Risco ecológico de 

contaminação do subsolo; 3. Risco ecológico de perda de solo por erosão; e 4. Risco ecológico 

de perda de área de cerrado nativo. Enquanto o mapa de perda de área de cerrado nativo está 

relacionado à paisagem, os demais consideram as características intrínsecas dos materiais 

superficiais e do substrato rochoso além da morfologia dos terrenos, ou seja, aspectos inerentes 

e naturais daquele ambiente, mesmo antes da ocupação humana. Esses três riscos tratam, direta 
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ou indiretamente, do ciclo da água (Figura 9), estando relacionados a serviços ecossistêmicos 

fundamentais para o desenvolvimento do DF e para o bem-estar humano da população. 

  
Figura 9. Ciclo da água. Fonte: ZEE-DF, 2017.  

Quanto ao risco de perda de recarga de aquífero, as áreas de maior sensibilidade estão 

relacionadas às Chapadas, enquanto as de menor coincidem com os Vales Dissecados. Nas 

regiões de alta sensibilidade, estão localizadas grandes manchas urbanas consolidadas, como 

Ceilândia, Samambaia e Gama, que, ao promoverem a impermeabilização do solo, contribuem 

para a redução da recarga dos aquíferos.  

De acordo com o ZEE-DF, a APF do Paranoá Parque está localizada em área de alto risco 

de perda de área de recarga (Figura 10). As áreas que apresentam alto risco de perda de área de 

recarga de aquífero são as mesmas que apresentam os maiores valores de potencial recarga. Deste 

modo, ressalta-se a importância de reduzir os níveis de impermeabilização do solo e adotar 

maiores taxas de permeabilidade. Os estudos do ZEE-DF defendem que a expansão e a 

qualificação de áreas urbanas devem considerar esse risco, buscando soluções criativas e efetivas 

em diferentes níveis, desde o desenho urbano até a concepção do edifício. 
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Figura 10. Mapa de Risco de perda de área de recarga de aquífero | ZEE. 

Com relação ao risco ecológico de contaminação do subsolo, na APF do Paranoá Parque 

observa-se alto risco de contaminação (Figura 11), por esse motivo deve-se ter maior atenção 

no momento da implantação do parcelamento da região. Não se recomenda a implementação de 

usos com alto potencial poluidor nas áreas com risco alto de contaminação do subsolo em que 

são observadas baixa declividade e baixa densidade de drenagem, características estas que 

favorecem a infiltração das águas pluviais. 

Sempre que possível o sistema de esgotamento sanitário deve ser implantado antes do 

parcelamento, dando preferência para a rede de coleta e tratamento às fossas sépticas. A solução 

de esgotamento sanitário, para as áreas com elevada vulnerabilidade à contaminação, deverá ser 

definida igualmente pela CAESB e autorizado pela ADASA, que avaliará as condições 

específicas de atendimento à população de projeto, considerando os limites dos corpos d’água 

receptores e a proteção da bacia hidrográfica.  
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Figura 11. Mapa de Risco de contaminação do subsolo | ZEE. 

Quanto ao risco de perda de solo por erosão, a poligonal apresenta baixa suscetibilidade 

à perda de solos (Figura 12). As áreas com baixa suscetibilidade à erosão correspondem a solos 

bem estruturados e relevo menos acidentados, enquanto as áreas com alta sensibilidade estão 

associadas aos Cambissolos e as unidades geomorfológicas dos degraus estruturais e vales.  

É importante advertir que a remoção da cobertura vegetal de cerrado, independente da 

sensibilidade à erosão, pode desencadear processos erosivos, principalmente se associados ao 

lançamento de águas oriundas de escoamento superficial em áreas cuja cobertura vegetal foi 

removida. Nesse sentido, os estudos do ZEE-DF recomendam a adoção e a implantação de 

sistemas de drenagem pluvial em áreas urbanas e práticas relacionadas à conservação do solo em 

áreas rurais. 
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Figura 12. Mapa de Risco de perda de solo por erosão |ZEE. 

Quanto ao risco de perda de cerrado nativo, a área está localizada em área de baixo risco, 

até por ser uma área já antropizada.(Figura 13). 

As áreas de maior sensibilidade correspondem aos menores fragmentos de vegetação: 

áreas situadas ao longo de cursos d’água que coincidem, predominantemente, com matas ciliares 

e de galerias, inseridas em regiões antropizadas e sofrendo mais diretamente os efeitos causados 

pela ocupação urbana e rural. As áreas de menor sensibilidade contam com maiores fragmentos 

de vegetação: áreas localizadas, predominantemente, em unidades de conservação de proteção 

integral e em vales dissecados dos Rios Maranhão, Descoberto e São Bartolomeu; são 

consideradas o core da biodiversidade e atuam como corredores ecológicos.  
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Figura 13. Mapa de Risco de perda de área de cerrado nativo | ZEE. 

Além dos riscos ecológicos, os estudos do ZEE-DF definem duas zonas ecológicas-

econômicas para o DF, sendo que a área de estudo está localizada na Zona Ecológica-Econômica 

de Dinamização Produtiva com Equidade (ZEEDPE), que abrange 30% do território com espaços 

urbanos, ambientes rurais e áreas protegidas (Figura 14). 

Os estudos do ZEE-DF apontam que as duas zonas estão voltadas para a existência de 

atividades econômicas com geração de empregos, sendo a diferença entre elas o quanto é 

permitido interferir no ciclo da água, ou seja, o quanto se pode impermeabilizar o solo. Nenhuma 

das duas zonas é somente urbana ou somente rural, em cada uma delas há espaços urbanos, 

ambientes rurais e áreas protegidas.  
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Figura 14. Mapa de Zoneamento dos estudos relativos ao ZEE-DF. 

A ZEEDPE tem a vocação de diversificar a economia e a base produtiva do DF, visando 

a geração de emprego e renda e com isso, promover a inclusão produtiva da população e reduzir 

as desigualdades socioeconômicas da região. Nessa zona estão cerca de 90% de todos os 

residentes do DF, bem como a maior parte das infraestruturas implantadas, sendo fundamental 

dinamizar as atividades econômicas, visando inserir esse grande contingente populacional no 

mercado de trabalho (ZEE-DF). Os estudos do ZEE-DF apontam algumas diretrizes para essa 

zona: 

 Assegurar, sempre que possível a redistribuição de atividades produtivas nos 

núcleos urbanos, buscando a geração de emprego e renda para a inclusão das 

populações vulneráveis; 

 Garantir a multifuncionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de lotes 

institucionais para a qualificação e expansão do sistema de mobilidade, propiciando 

a formação de núcleos urbanos compactos; 

 Implementar a interligação viária entre as novas centralidades propostas, 

assegurando a integração entre os modais de transporte, priorizando os não-

motorizados; 

 Assegurar a manutenção da permeabilidade do solo em níveis compatíveis com o 

risco ecológico de perda de área de recarga de aquífero, visando garantir a 

disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade; 

 Estimular a adoção de novas tecnologias edilícias e arquitetônicas referentes à 

eficiência energética e ao reuso de água; 
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 Assegurar a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intraurbanas, 

como parte da estratégia de manutenção da permeabilidade do solo, infiltração, 

recarga e manejo de águas pluviais, atendendo às especificidades de cada subzona; 

 Assegurar o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compatível com os 

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

Quanto às subzonas definidas pelo ZEE-DF, a APF do Paranoá Parque está inserida na 

Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 5 (SZDPE 5) (Figura 15).  

 
Figura 15. Mapa de Subzoneamento dos estudos relativos ao ZEE-DF. 

Os estudos do ZEE-DF apontam a vocação e algumas diretrizes para cada uma dessas 

subzonas, onde a SZDPE 5 destina-se: 

[...]à garantia de quantidade e qualidade das águas do Lago Paranoá por meio da 

manutenção da permeabilidade do solo, proteção de nascentes e aporte de infraestrutura 

de saneamento ambiental, asseguradas, prioritariamente, as atividades produtivas de 

natureza N1 e N3, com a garantia das condições da permeabilidade do solo, compatíveis 

com a vocação da subzona.; 

Quanto às diretrizes para a SZDPE 5, os estudos do ZEE-DF apontam: 

 Garantir a implantação de atividades produtivas diversificadas de naturezas N1, N2 

e N3, de modo a desonerar a área central de Brasília e minimizar os fluxos de 

mobilidade e transporte; 
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 Observar, no estabelecimento de empreendimentos, a manutenção dos níveis de 

permeabilidade do solo, a compatibilização com os riscos ecológicos indicados nos 

mapas acima, e a harmonização com os elementos da paisagem no qual se inserem 

(e os serviços ecossistêmicos a eles associados), assegurando soluções à capacidade 

de suporte do território 

 Assegurar o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compatível com os 

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

 Assegurar a limpeza dos córregos tributários do Lago Paranoá e a recuperação das 

matas ciliares e de galeria;  

 Conferir prioridade máxima ao monitoramento, controle e fiscalização dos 

parcelamentos irregulares do solo nas áreas de contribuição de reservatórios; 

 Assegurar monitoramento e aportar práticas conservacionistas de prevenção e 

soluções para mitigar os impactos dos processos erosivos nas áreas de alta 

declividade, com vistas à preservação da quantidade e qualidade das águas dos 

córregos, tributários e do Lago Paranoá; e 

 Consolidar um Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intraurbanas com o 

estabelecimento de respectivo Plano de Implantação, definindo, dentre outras 

estratégias, alternativas à supressão de áreas verdes, a compensação florestal em 

áreas críticas urbanas e medidas de maximização da infiltração de águas pluviais. 

Para fins de diversificação econômica, os estudos do ZEE-DF definem uma classificação 

de naturezas de atividades produtivas, orientando o desenvolvimento dessas atividades para cada 

subzona, como apresentado anteriormente nas diretrizes de cada uma.  

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

ATIVIDADES PRODUTIVAS DE 
NATUREZA 1 (N1) 

Atividades que promovam a Economia da Conservação 

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

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

auto sustentabilidade dos ecossistemas. Ou seja, geração de emprego e 

renda sem prejuízo à preservação do meio ambiente. 

ATIVIDADES PRODUTIVAS DE 
NATUREZA 2 (N2) 

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

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

São atividades relacionadas à produção agropecuária e ao processamento 

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

cadeias produtivas e verticalização da produção para exportar produtos e 

serviços agropecuários de alto valor agregado.  

ATIVIDADES PRODUTIVAS DE 
NATUREZA 3 (N3) 

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

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

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

São atividades tipicamente urbanas de comércio, serviço e industrial de 

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

segregadas dos demais usos. 
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2. DISPOSIÇÕES URBANÍSTICAS 

2.1. Disposições do PDOT-DF 

O Macrozoneamento do PDOT-DF estabelece uma divisão do Distrito Federal entre 

Macrozona Urbana, onde predominam atividades dos setores secundário e terciário, Macrozona 

Rural, onde predominam atividades do setor primário e a Macrozona de Proteção Integral, cuja 

área é destinada à preservação da natureza. A Expansão do Paranoá está localizado na Macrozona 

Urbana (Figura 16). 

 
Figura 16. Mapa de Macrozoneamento do PDOT-DF. 

 

De acordo com o PDOT-DF a Macrozona urbana é dividida em Zona Urbana do Conjunto 

Tombado, Zona Urbana de Uso Controlado I, Zona Urbana de Uso Controlado II, Zona Urbana 

Consolidada, Zona Urbana de Expansão e Qualificação e Zona de Contenção Urbana. A 

Expansão do Paranoá está inserida na Zona Urbana de Uso Controlado I (Figura 17). 
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Figura 17. Mapa de Zoneamento do PDOT-DF. 

Os Artigos 68 e 69 do PDOT-DF apresentam a definição e as diretrizes de ocupação para 

a Zona Urbana de Uso Controlado I: 

Art. 68. A Zona Urbana de Uso Controlado I é composta por áreas 

predominantemente habitacionais de muito baixa densidade demográfica, com 

enclaves de baixa, média e alta densidades, conforme Anexo III, Mapa 5, desta Lei 

Complementar, inseridas em sua maior parte nas Áreas de Proteção Ambiental – 

APA do lago Paranoá e na Área de Proteção Ambiental das bacias do Gama e 

Cabeça de Veado. 

[...]  

Art. 69. Na Zona Urbana de Uso Controlado I, o uso urbano deve ser compatível 

com as restrições relativas à sensibilidade ambiental da área e à proximidade com o 

Conjunto Urbano Tombado, observadas as seguintes diretrizes:  

I – manter o uso predominantemente habitacional de baixa densidade demográfica, 

com comércio, prestação de serviços, atividades institucionais e equipamentos 

públicos e comunitários inerentes à ocupação; 

II – respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às unidades de 

conservação englobadas por essa zona e demais legislação pertinente; 

III – proteger os recursos hídricos com a manutenção e a recuperação da vegetação 

das áreas de preservação permanente; 

IV – adotar medidas de controle ambiental voltadas para áreas limítrofes às 

Unidades de Conservação de Proteção Integral e às Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico inseridas nessa zona, visando à manutenção de sua integridade ecológica; 

V – preservar e valorizar os atributos urbanísticos e paisagísticos que caracterizam 

essa área como envoltório da paisagem do Conjunto Urbano Tombado, em limite 

compatível com a visibilidade e a ambiência do bem protegido. 
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Parágrafo único. A aprovação de projetos de fracionamento para instituição de 

condomínios por unidades autônomas do Setor de Mansões Park Way – SMPW, do 

Setor de Mansões Dom Bosco – SMDB, das chácaras do Setor de Habitações 

Individuais Sul – SHIS e do Setor de Mansões do Lago Norte – SMLN fica 

condicionada à consulta prévia ao órgão ambiental distrital, que estabelecerá as 

diretrizes ambientais para a ocupação, quando incidentes sobre Áreas de 

Preservação Permanente e Zonas de Vida Silvestre das APAs. (PDOT, 2009).  

Além do Zoneamento, o PDOT-DF propõe um conjunto de intervenções de estruturação 

do território que constituem as Estratégias de Ordenamento Territorial. Na área do Paranoá 

Parque, incidem as Estratégias de Oferta de Áreas Habitacionais (A19 – Expansão do Paranoá) 

(Figura 18).  

 
Figura 18. Mapa de Estratégias de Ordenamento Territorial - PDOT. 

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

Art. 134. A Estratégia de Oferta de Novas Áreas Habitacionais tem o objetivo de 

atender à demanda habitacional a partir de projetos e programas de iniciativa 

pública voltados a diferentes faixas de renda, buscando: 

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

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

comércios e equipamentos comunitários; 

III – a proximidade com os principais corredores de transporte; 

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

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

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

infraestrutura subutilizada, com vazios residuais ou com áreas obsoletas (PDOT-DF, 

2009 – grifos nossos). 

Quanto ao uso e ocupação do solo das áreas integrantes dessa Estratégia, o PDOT-DF 

aponta algumas premissas: 

Art. 136. O uso e a ocupação do solo das áreas habitacionais citadas no art. 135 desta 

Lei Complementar deverão pautar-se nas seguintes premissas:  

I – mescla de tipologias residenciais, com ênfase na habitação coletiva e no uso 

misto;  

II – oferta de unidades imobiliárias voltadas a diferentes faixas de renda;  

III – articulação com áreas consolidadas;  

IV – estruturação 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;  

V – adoção de parâmetros urbanísticos compatíveis com a oferta de sistema de 

transporte coletivo eficiente.  

Art. 137. Ficam definidas, no Anexo II, Tabela 2D, as densidades demográficas brutas 

e os coeficientes máximos para as novas áreas habitacionais (PDOT-DF, 2009 – grifos 

nossos). 

2.2. Lei de Uso e Ocupação – LUOS 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS, aprovada pela Lei 

Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019 estabelece em seu Art. 1º: 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar, denominada Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito 

Federal - LUOS, estabelece os critérios e os parâmetros de uso e ocupação do solo para 

lotes e projeções localizados na Macrozona Urbana do Distrito Federal nos 

parcelamentos urbanos:  

I - registrados em cartório de registro de imóveis competente;  

II - implantados e aprovados pelo poder público. 

[...] 

 

A elaboração e a aprovação de novos projetos de parcelamento urbano do solo devem 

obedecer aos critérios estabelecidos na LUOS, conforme o Art. 43.  

Art. 43. A elaboração e a aprovação de novos projetos de parcelamento urbano do 

solo e de projetos de regularização fundiária devem obedecer aos critérios estabelecidos 

nesta Lei Complementar. 

§ 1º Os parâmetros de uso devem ser classificados em conformidade com as categorias 

de UOS previstas no art. 5º, parágrafo único, e indicados em mapa de uso do solo. 

§ 2º Os parâmetros de ocupação devem ser definidos em quadro de parâmetros de 

ocupação do solo: 

I - com base nas faixas de áreas previstas no Anexo III; 

II - mediante criação de nova faixa de área com agrupamento de lotes ou projeções com 

características semelhantes quanto a dimensões, localizações e tipologias. 
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§ 3º A possibilidade de remembramento de lotes de UOS diferentes deve ser prevista 

em mapa de remembramento de UOS diferentes e condicionado aos critérios 

estabelecidos no art. 49. 

§ 4º Os mapas de uso do solo, os quadros de parâmetros de ocupação do solo e os mapas 

de remembramento de UOS diferentes previstos neste artigo devem ser disponibilizados 

em sistema de informação geográfica integrados ao Siturb, nos termos definidos no art. 

2º, § 1º. 

§ 5º As áreas definidas como a parcelar ou de parcelamento futuro nos projetos 

urbanísticos registrados em cartório de registro de imóveis enquadram-se neste artigo. 

De acordo com a LUOS, as categorias do uso do solo nos lotes e nas projeções são 

indicadas por Unidades de Uso e Ocupação do Solo – UOS, conforme anexo II da referida Lei. 

Para este estudo, foram permitidas as seguintes UOS: 

“[...] 

V - UOS CSII - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial, onde são 

permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, 

institucional e industrial, sendo proibido o uso residencial, e que apresenta 3 

subcategorias; 

a) CSII 1 - localiza-se em áreas internas aos núcleos urbanos, próxima a áreas 

habitacionais, com características de abrangência local; 

b) CSII 2 - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias 

de atividades, centros e subcentros; 

c) CSII 3 - localiza-se, principalmente, nas bordas dos núcleos urbanos ou próxima a 

áreas industriais, situada em articulação com rodovias que definem a malha rodoviária 

do Distrito Federal, sendo de abrangência regional; 

[...] 

VIII - UOS Inst - Institucional, onde é permitido exclusivamente o uso institucional 

público ou privado;  

IX - UOS Inst EP - Institucional Equipamento Público, onde são desenvolvidas 

atividades inerentes às políticas públicas setoriais, constituindo lote de propriedade do 

poder público que abrigue, de forma simultânea ou não, equipamentos urbanos ou 

comunitários;  

[...]” (grifo nosso) 

As UOS definidas para o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo deste estudo visam à 

adequação do projeto urbanístico da área de estudo à LUOS. 

2.3. Outros Documentos Normativos 

2.3.1. Portaria nº 68, de 15 de fevereiro de 2012 

Para a definição de parâmetros urbanísticos foi considerada a Portaria nº 68, de 15 de 

fevereiro de 2012 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) que dispõe 

sobre a delimitação e diretrizes para a área de entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília, sede 

da capital da República Federativa do Brasil, situado no Distrito Federal, bem como objeto de 

tombamento federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 
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A área do Entorno fica dividida em 06 (seis) setores, conforme Anexo II da Portaria nº 

68, de 15 de fevereiro de 2012, definidos de acordo com suas relações de ambiência com o bem 

tombado, denominados: 

I - Setor de Entorno 01 – Parque Nacional de Brasília (SE-01);  

II - Setor de Entorno 02 – Proteção da Cumeada do Parque (SE-02);  

III - Setor de Entorno 03 – Urbanização Consolidada (SE-03); 

IV - Setor de Entorno 04 – Ocupação Controlada I (SE-04);  

V - Setor de Entorno 05 – Ocupação Controlada II (SE-05);  

VI - Setor de Entorno 06 – Ocupação Controlada III (SE-06). 

 

A área de estudo está inserida no Setor de Entorno 05 – Ocupação Controlada II (SE-05) 

(Figura 19) cuja definição e diretrizes são definidas no Art. 9º da portaria supracitada, transcrita 

a seguir: 

Art. 9º O Setor de Entorno 05 – Ocupação Controlada II (SE-05) abrange a APA Gama 

Cabeça de Veado, Jardim Botânico, Fazenda Água Limpa (UnB), Reserva Ecológica 

do IBGE, Lago Sul e Lago Norte, Trecho 1 do Setor de Mansões Park Way e Regiões 

Administrativas do Taquari e do Paranoá.  

§ 1º Nas áreas urbanizadas deverá ser submetido ao IPHAN qualquer projeto que 

ultrapasse o limite de 9 (nove) metros de altura, contados a partir da cota de soleira do 

lote definida pela administração distrital.  

§ 2º No Centro de Atividades do Lago Norte deverá ser submetido ao IPHAN qualquer 

projeto que ultrapasse o limite de 16 (dezesseis) metros de altura, contados a partir da 

cota de soleira do lote definida pela administração distrital.  
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Figura 19. Setor de Entorno definido na portaria nº 68, de 15 de fevereiro de 2012 
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PARTE II. ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DAS 

DIRETRIZES 

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

Urbanísticas da Área de Parcelamento Futuro na Expansão do Paranoá. São traçadas orientações 

para as Diretrizes de Sistema Viário e Circulação, de Uso e Ocupação do Solo – com o 

Zoneamento para a área –, de Densidade Populacional, de Áreas Públicas e de Infraestrutura 

Urbana, que devem ser seguidas para a elaboração dos projetos urbanísticos a serem 

desenvolvidos para a área.  

3. DIRETRIZES DE SISTEMA VIÁRIO E CIRCULAÇÃO 

A ocupação urbana deve proporcionar mobilidade e acessibilidade à população, mediante 

o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, de forma segura e socialmente inclusiva. O 

PDOT-DF define o sistema viário como a “infraestrutura física que compõe uma malha definida 

e hierarquizada, necessária à estruturação e operação do sistema de transporte” (Art. 17, inciso 

II, PDOT-DF, 2009). Nesse sentido, apresenta-se indispensável um sistema viário que 

proporcione permeabilidade, fluidez e integração ao espaço urbano. 

Para o sistema viário e de circulação, o PDOT-DF estabelece as seguintes diretrizes: 

Art. 20. São diretrizes setoriais para o sistema viário e de circulação: 

I – garantir a segurança, a fluidez e o conforto na circulação de todos os modos de 

transporte; 

II – destinar vias ou faixas, preferenciais ou exclusivas, priorizando os modos não 

motorizados e coletivos de transporte; 

III – destinar espaços urbanos no sistema viário para a implantação de infraestrutura de 

apoio a todos os modos de transporte; 

IV – compatibilizar a classificação hierárquica do sistema viário com o uso do solo; 

V – promover a acessibilidade de pedestres e ciclistas ao sistema de transporte; 

VI – promover a implantação do sistema viário de forma ambientalmente sustentável; 

VII – promover medidas reguladoras para o transporte de cargas pesadas e cargas 

perigosas na rede viária do Distrito Federal (PDOT-DF, 2009). 

Quanto à mobilidade, o PDOT-DF a define como o “resultado de um conjunto de políticas 

públicas que visa proporcionar o acesso amplo e democrático aos espaços urbanos e rurais, por 

meio da priorização dos modos não motorizados e coletivos de transporte, evitando a segregação 

espacial e promovendo a inclusão social” (Art. 17, inciso IV, PDOT-DF, 2009). Nesse sentido, 

são Diretrizes para a mobilidade: 
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Art. 21. São diretrizes setoriais para a mobilidade:  

I – promover um conjunto de ações integradas provenientes das políticas de transporte, 

circulação, acessibilidade, trânsito e de desenvolvimento urbano e rural que priorize o 

cidadão na efetivação de seus anseios e necessidades de deslocamento;  

II – proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, de forma segura, 

socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável;  

III – promover formas de racionalização e complementaridade de ações entre os órgãos 

responsáveis pela organização dos espaços urbanos e rurais e do sistema de transporte 

(PDOT-DF, 2009). 

Além do PDOT-DF, o parcelamento do solo urbano deve observar o Decreto n.º 38.047, 

de 09 de março de 20171, que regulamenta o art. 20 do Plano Diretor “no que se refere às normas 

viárias e aos conceitos e parâmetros para o dimensionamento de sistema viário urbano do Distrito 

Federal, para o planejamento, elaboração e modificação de projetos urbanísticos, e dá outras 

providências”. Deve considerar também a Nota Técnica NT 02/2015-DAUrb/SUAT2, que 

orienta “a elaboração de projetos urbanísticos quanto ao sistema viário, apresentando a 

classificação de vias de acordo com o contexto urbano e diretrizes gerais para o planejamento do 

sistema viário urbano” e o Guia de Urbanização3 (SEGETH, 2017).  

No que diz respeito ao uso e ocupação do solo, o Decreto n.º 38.047/2017 classifica as 

vias urbanas em Vias de Atividades, de Circulação e Parque, conforme descrição a seguir: 

● Via de Atividades: sistema viário estruturante que proporciona alta acessibilidade ao 

bairro em áreas com concentração de atividades de lazer, comércio, cultura, serviços, e 

ao uso misto, que privilegia o transporte coletivo, o tráfego de pedestres e de ciclistas, e 

se configura como uma área de confluência das pessoas que pode estar associada, em seu 

percurso, à via de circulação; 

● Via de Circulação: sistema viário estruturante que visa à circulação intraurbana de 

setores ou bairros, para conferir, inclusive, conectividade às centralidades, e que pode se 

constituir como continuidade de uma via de atividades, com desenho distinto, adaptado 

às características do uso do solo lindeiro; 

                                                           
1 Disponível em: http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Decreto-38047-2017-Regula-art-20-LC803-

normas-vi%c3%a1rias.pdf 
2 Disponível em: http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Nota-Tecnica-02-2015-Diretrizes-para-o-sistema-

vi%c3%a1rio-de-novos-parcelamentos.pdf 
3 Disponível em: http://www.seduh.df.gov.br/guia-urbanizacao/ 
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● Via Parque: sistema viário de contorno de espaços livres públicos, parques urbanos e 

áreas protegidas, que se constitui acesso e elemento de delimitação desses espaços e de 

sua integração ao contexto urbano. 

Complementarmente, a Nota Técnica NT 02/2015-DAUrb/SUAT também apresenta a 

caracterização dessas vias urbanas (Erro! Fonte de referência não encontrada.2): 

Quadro 2 Caracterização de vias urbanas. Fonte: Adaptado da Nota Técnica NT 02/2015 DAUrb-SUAT. 

VIA DE CIRCULAÇÃO 

EXPRESSA  

Abrangência  Regional. 

Uso do solo 

 Grandes equipamentos públicos e privados, 

comércio e serviços de grande porte; 

 O acesso direto dos lotes à via não é admitido, 

devendo ser adotadas alternativas de controle de 

acesso, que não prejudiquem a segurança do tráfego; 

Modais de transporte 

 Prioridade ao transporte coletivo. 

o Veículos particulares; 

o Ciclistas; 

o Pedestres; 

VIA DE ATIVIDADES 

Abrangência  Bairro/Centralidade 

Uso do solo 

 Densidade de ocupação e diversidade de usos 

(comercial, serviços, institucional, residencial); 

 Uso misto recomendável, com uso residencial 

somente nos pavimentos superiores da edificação; 

 Acesso à edificação direto por meio de fachadas 

frontais abertas. 

Modais de transporte 

 Equilíbrio entre os modais motorizados e não 

motorizados: 

o Transporte coletivo; 

o Pedestres; 

o Ciclistas; 

o Veículo particular. 

VIA DE CIRCULAÇÃO 

Abrangência  Bairro/Centralidades 

Uso do solo 
 Áreas lindeiras às Vias de Atividades; 

 Uso do solo menos intenso e diversificado. 

Modais de transporte 

 Equilíbrio entre os modais motorizados e não 

motorizados: 

o Transporte coletivo; 

o Pedestres; 

o Ciclistas; 

o Veículo particular. 

VIA PARQUE Abrangência  Bairro/Vizinhança 
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Uso do solo 

 Proximidade/contorno de espaços livres de uso 

público, parques urbanos ou áreas protegidas; 

 Delimitação clara dos espaços públicos e privados; 

 Acesso a atividades de lazer, recreativas e esportes 

previstas na área de parque, praças e bosques 

lindeiros à via parque; 

 Permitir visibilidade aos espaços verdes e áreas 

ambientalmente protegidas; 

 Abrir as fachadas das edificações, 

preferencialmente, para as vias, de forma a garantir a 

sua apropriação e segurança.  

Modais de transporte 

 Prioridade aos modos não motorizados: 

o Pedestres; 

o Ciclistas; 

o Transporte coletivo; 

o Veículo particular. 

A partir do disposto na legislação e nas normas técnicas vigentes, o projeto urbanístico 

da APF deve buscar a integração do tecido urbano, articulando as novas vias com as vias 

existentes. O traçado viário deve garantir a continuidade e a distribuição eficiente dos fluxos, 

além de contribuir para a integração de diferentes modais de transporte, priorizando a mobilidade 

ativa (pedestres e ciclistas) e o transporte coletivo.  

Buscando configurar uma ocupação urbana compacta e um tecido urbano integrado, o 

projeto urbanístico deve observar o traçado e a classificação do Sistema Viário Principal 

constantes na Figura 19. Além do Sistema Viário Principal traçado pelas Diretrizes, o projeto 

urbanístico deve desenvolver o Sistema Viário Complementar.  

Na poligonal da APF do Paranoá Parque foram definidas duas Vias de Circulação. As 

Vias de Circulação propostas devem conferir conectividade à área residencial, além de 

complementar o sistema viário implantado, distribuindo os fluxos nos dois sentidos: transversal 

e longitudinal, e possibilitando alternativas de percursos. As Vias de Circulação propostas devem 

se conectar à DF-015. 

Estudo Técnico 01/2020 (34493778)         SEI 00390-00000224/2020-17 / pg. 36



Estudo Técnico n.º 01/2020 – SEDUH/SUPLAN/COPLAN/DIRUR 

Estudo para as Diretrizes Urbanísticas da Área de Parcelamento Futuro do Paranoá Parque – DIUR 01/2020 

37|48 

 

 

 

Figura 20. Diretriz de Sistema Viário da DIUR 01/2020. 

Na direção do conforto do pedestre e buscando incentivar esses deslocamentos, apresenta-

se necessário ao projeto urbanístico o desenho de calçadas com larguras adequadas ao tipo de 

uso e ocupação previstos para a área, e que garanta mobilidade e acessibilidade universais de 

acordo com legislação e normas vigentes. Torna-se imprescindível a criação de percursos 

agradáveis com infraestrutura adequada, como pavimentação, arborização, mobiliário urbano, 

iluminação pública, atendendo a critérios estéticos, e também, funcionais, valorizando o pedestre 

e o ciclista enquanto usuários do espaço público e aumentando as possibilidades de transporte 

não motorizado. 

Ainda em relação à qualidade dos percursos de pedestres e ciclistas, torna-se 

indispensável garantir que os acessos aos lotes, como rampas ou escadas, ocorram no interior dos 

lotes, a fim de não configurarem barreiras que interrompam a livre circulação de pedestres e 

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

e a continuidade do percurso (Figura 21Erro! Fonte de referência não encontrada.).  
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Figura 21. Composição das calçadas. Fonte: Guia de Urbanização, SEGETH, 2017. 

Quanto ao transporte coletivo, no intuito de reduzir a quantidade de deslocamentos com 

veículos motorizados individuais e incentivar a mobilidade ativa, o projeto urbanístico deve 

dimensionar o sistema viário a fim de garantir o atendimento com conforto e segurança aos seus 

usuários. Para tornar o transporte coletivo uma alternativa efetiva, deve ser prevista uma ampla 

rede de calçadas e ciclovias/ciclofaixas, bem distribuída e conectada aos demais modais de 

transporte.  

Além da implantação de ciclovias/ciclofaixas, precisam ser previstos paraciclos ou 

bicicletários ao longo dos percursos e próximos aos Equipamentos Públicos Comunitários (EPC) 

e aos Espaços Livres de Uso Público (ELUP) e, principalmente, aos pontos de 

embarque/desembarque do transporte coletivo.  

Ainda com o intuito de incentivar o uso do transporte coletivo e a mobilidade ativa na 

APF, quando houver a necessidade de estacionamentos, devem ser implantadas vagas ao longo 

da via, ao contrário de bolsões de estacionamentos (Figura 22). Esses bolsões contribuem 

negativamente para os deslocamentos a pé e de bicicleta, tornando os percursos desinteressantes 

e sem vitalidade urbana, o que pode contribuir para a falta de segurança no espaço público. No 

caso de ser imprescindível a implantação, os bolsões de estacionamento devem ficar localizados 

nos fundos dos lotes, não configurando barreiras à livre circulação de pessoas ou impedindo o 

acesso direto à edificação ou ao lote em questão. 
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Figura 22. Representação de estacionamento ao longo da via. Fonte: https://goo.gl/CbS9cv. 

4. DIRETRIZES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

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

disposições do PDOT-DF4, atendendo à Estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais que incide 

na poligonal da APF. Além das disposições do PDOT-DF, o uso e a ocupação do solo também 

devem respeitar a capacidade de suporte ambiental da região5 e observar o Zoneamento 

Econômico Ecológico – ZEE-DF. 

As Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo devem definir alguns parâmetros urbanísticos 

para cada Zona previamente definida no Zoneamento. As Zonas são constituídas por porções 

territoriais com condicionantes urbanísticas e ambientais similares, onde devem incidir os 

mesmos parâmetros de uso e ocupação, conferindo identidade e função para determinada Zona 

dentro do contexto urbano da área de estudo.  

Os parâmetros urbanísticos a serem definidos pelas Diretrizes são Coeficientes de 

Aproveitamento Básico e Máximo, Altura Máxima e Taxa de Permeabilidade (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.3).  

Quadro 3. Parâmetros urbanísticos – definições. 

PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DEFINIÇÃO 

Coeficiente de Aproveitamento (CA) 
Relação entre a área edificável e a área do terreno; é 

o número que, multiplicado pela área do lote, indica 

                                                           
4 Ver item 2.1. DISPOSIÇÕES DO PDOT deste Estudo Técnico.   
5 Ver item 1.CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO E AMBIENTAL deste Estudo Técnico. 
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a área que pode ser construída no lote, somando-se a 

área de todos os pavimentos. 

CA Básico: 

potencial 

construtivo 

definido para o 

lote, outorgado 

gratuitamente. 

CA Máximo: limite máximo 

edificável dos lotes ou 

projeções, podendo a diferença 

entre os coeficientes máximo e 

básico ser outorgada 

onerosamente.  

Altura Máxima 

Medida vertical máxima permitida para uma 

edificação, não incluindo a caixa d’água e antenas, 

contada a partir do ponto definido como cota de 

soleira. 

Cota de soleira 

Cota ou nível altimétrico do 

lote ou da projeção que 

determina o pavimento térreo – 

medida no perfil natural do 

terreno, de acordo com o 

levantamento planialtimétrico 

cadastral –, a partir do qual se 

define a altura máxima e o 

número de pavimentos.  

Taxa de Permeabilidade Relação entre a área permeável e a área do lote. 

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

Aproveitamento para novos projetos urbanísticos devem ser definidos pelas Diretrizes 

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

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

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

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

ambientais e a política de desenvolvimento urbano” (Art. 40 § 3º, PDOT).  

Considerando o Zoneamento definido pelo PDOT-DF, para a Zona Urbana de Uso 

Controlado I, na qual está situada a área de estudo pode incidir o Coeficiente de Aproveitamento 

Máximo (Cmáx) de 4,5. Entretanto, o PDOT-DF confere Parâmetros Urbanísticos diferenciados 

para as Oferta de Áreas Habitacionais (Tabela 1).  
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Tabela 1. Parâmetros Urbanísticos para a Expansão do Paranoá (A19). Fone: Anexo II –Tabela 2D, PDOT-DF, 

2009. 

Oferta de Áreas Habitacionais Densidade Coeficiente de Aproveitamento Máximo 

A19 - Expansão do Paranoá Média 2,1 

As Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo tem o objetivo de buscar o equilíbrio na 

distribuição de postos de trabalho bem como propiciar a diversidade de usos e atividades no 

Setor, o melhor aproveitamento da infraestrutura urbana e o incentivo à mobilidade ativa e ao 

transporte coletivo, em detrimento dos deslocamentos em veículos individuais motorizados, 

contribuindo para a vitalidade urbana e para a segurança no espaço público.  

A Zona definida pelo Zoneamentos das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo está 

apresentada na Figura 23: 

 
Figura 23. Mapa de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e de Sistema Viário e Circulação da DIUR 01/2020.  

4.1. Zona A 

A Zona A abrange toda a poligonal de estudo da APF. Em consonância com o PDOT, no 

que se refere às diretrizes setoriais para o desenvolvimento econômico, nessa zona deve ser 
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incentivada a instalação de atividades econômicas não poluentes, geradoras de trabalho e renda, 

atendendo não apenas à população local, mas também às pessoas que passam por essa região. 

 

O Erro! Fonte de referência não encontrada.4 apresenta Diretrizes para a Zona A:  

Quadro 4. Orientações para a Zona A.  

Z
O

N
A

 A
 

USOS 

(Na forma das seguintes UOS (Art. 5º da 

LUOS)) 

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

CSII 1  

CSII 2 

CSII 3 

 

Inst  

Inst EP 

 

 Proibir uso residencial e o uso misto; 

 Incentivo a fachadas ativas mediante usos comerciais no 

térreo com acessos direto pela calçada.  

 Restrição às fachadas cegas (muros, cercas ou paredes 

sem janelas) que desqualifiquem ou depreciem o espaço 

público.  

 Todas as avenidas, vias ou outras tipologias de sistema 

viário que venham ser criados, serão de livre acesso.  

 A fachada das edificações deverá ter permeabilidade 

física e visual, ser voltada para o logradouro público 

com acesso direto, no nível da circulação do pedestre, a 

fim de possibilitar melhor relação entre o espaço 

público e o privado; 

 A arquitetura deve contribuir para o estabelecimento da 

identidade do bairro.  

 A impermeabilização máxima do solo fica restrita a 

50% da área total da gleba do parcelamento devido a 

Zona de Uso Sustentável definida no Plano de Manejo 

da APA do Planalto Central. 

 Implantar medidas que favoreçam a recarga artificial 

dos aquíferos porosos e fraturados tomando as devidas 

providências para evitar a contaminação das águas 

subterrâneas. 

 Deve se considerar a suscetibilidade à contaminação das 

águas subterrâneas no Licenciamento Ambiental de 

empreendimentos. 

 A remoção da cobertura vegetal e do solo superficial 

deve ser realizada somente antes do início da 

implantação dos empreendimentos, preferencialmente, 

em época de seca A implantação dos sistemas de 

drenagem pluvial deve ser feita antes da implantação de 

novas ocupações e em período de seca. 

 

4.2. Tabela de Parâmetros Urbanísticos 

A partir das características e da vocação da Zona definida para a APF, (Figura 23), os 

usos e parâmetros urbanísticos permitidos para o parcelamento devem seguir o disposto na 

Tabela 2:  
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Tabela 2. Parâmetros Urbanísticos para novos parcelamentos. 

Zona Uso 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Básico 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Máximo 

Altura 

Máxima 

(m)¹ 

Taxa de 

Permeabilidade 

Mínima² 

A 

CSII 1 1 2,1 12,0 50% 

CSII 2 1 2,1 12,0 50% 

CSII 3 1 2,1 12,0 50% 

INST 1 2,1 15,5 50% 

INST EP Parâmetros constantes no Art. 11 da LUOS 

 
¹ Obs.1: Nas áreas urbanizadas deverá ser submetido ao IPHAN qualquer projeto que ultrapasse o limite de 9 (nove) 

metros de altura, contados a partir da cota de soleira do lote definida pela administração distrital conforme o Art. 9 

da Portaria nº 68, de 15 de fevereiro de 2012 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

² Obs. 2: Taxa de permeabilidade definida pelo zoneamento da APA do Planalto Central. 

5. DIRETRIZES DE DENSIDADE POPULACIONAL 

De acordo com o PDOT-DF, a densidade demográfica para a área do Paranoá Parque 

(Expansão do Paranoá) enquadra-se na categoria de Média Densidade (de 50 a 150 hab/ha). 

Nesse sentido, o MDE 047/12 que trata do Projeto Urbanístico do Paranoá Parque estabelece: 

Conforme relatório da Diretoria de Planejamento de Habitação, da Subsecretária de 

Habitação - SUHAB, encaminhado pela Carta nº310.000.035/2012-GAB/SEDHAB, de 

04/04/2012, o critério da média de moradores por unidade domiciliar para o Paranoá 

Parque, utilizado nas DIUR 07/2012, foi revisado, passando de 4 para 3,37 habitantes 

por domicílio. Aplicando o critério revisado, obtém-se o seguinte quantitativo 

populacional para o projeto: 6.240 unidades domiciliares X 3,37 habitantes por 

domicílio = 21.029 habitantes. Considerando que a área da poligonal do Paranoá Parque 

tem 143,3059 hectares, resulta uma densidade bruta de 146,7 habitantes por hectare, 

que está dentro da faixa de densidade média. 
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Figura 24. Porções Territoriais de Densidade da DIUR 01/2020. 

Em conformidade com o PDOT-DF, admite-se a variação de densidade dentro de uma 

mesma porção territorial e compete às Diretrizes Urbanísticas este cálculo. No entanto, a 

densidade prevista para a área já foi utilizada na zona residencial do Paranoá Parque (146,7 

hab/ha), não restando densidade para a Área de Parcelamento Futuro. Este cálculo reforça o uso 

não residencial previsto para a área.  

6. DIRETRIZES DE ÁREAS PÚBLICAS 

As áreas públicas do parcelamento correspondem às áreas destinadas ao sistema de 

circulação, à implantação de Equipamento Público Comunitário (EPC) e Urbano (EPU), bem 

como aos Espaços Livres de Uso Público (ELUP), conforme definido pela Lei Federal n.º 

6.766/1979 e pelo PDOT-DF. O PDOT-DF não estabelece percentual mínimo para o sistema de 

circulação, sendo esse percentual decorrente dos projetos urbanísticos a serem elaborados.  

O PDOT-DF estabelece que novos parcelamentos urbanos devem destinar, no mínimo, 

15% de sua área parcelável a EPC, EPU e ELUP (art. 43, inciso I): 

Art. 43. Para novos parcelamentos urbanos, fica estabelecido: 
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I – percentual mínimo de 15% (quinze por cento) da área da gleba para equipamentos 

urbanos e comunitários e espaços livres de uso público, à exceção da Zona de Contenção 

Urbana, das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS e de parcelamentos de 

características industriais, que terão parâmetros próprios estabelecidos pelo órgão de 

planejamento urbano do Distrito Federal. 

 

O Projeto Urbanístico do Paranoá Parque (URB-047/12 e MDE-047/12) contemplou o 

parcelamento com 19,2% do total da poligonal da área destinados a EPC, EPU e ELUP. Desta 

forma, não há necessidade de prever estes espaços públicos na Área de Parcelamento Futuro do 

Paranoá Parque.  

 
Conforme pode ser verificado no Quadro Síntese do parcelamento, as áreas destinadas 

a equipamentos públicos, praças e ELUPs somam 19,2% da área da poligonal do 

projeto. Portanto, o projeto atende sobradamente à diretriz do PDOT/09, que exige 15%. 

Além disso, a praça linear, dotada de equipamentos esportivos e de lazer, virá a 

funcionar como parque de bairro, complementando a oferta acima quantificada. (MDE-

047/12) 

7. ORIENTAÇÕES PARA INFRAESTRUTURA URBANA 

O projeto urbanístico deve atentar para a viabilidade de abastecimento de água por 

sistema operado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. A 

solução de esgotamento sanitário deve ser definida igualmente pela CAESB, que avaliará as 

condições específicas de atendimento à população de projeto, considerando os limites dos corpos 

d’água receptores e a proteção da bacia hidrográfica.  

O projeto urbanístico deve considerar os princípios do Plano Diretor de Drenagem Urbana 

do Distrito Federal – PDDU, em especial o Manual de Drenagem Urbana (Distrito Federal, 2009) 

e a Resolução da ADASA n.º 009, de 08 de abril de 2011. Recomenda-se que a implantação dos 

sistemas de drenagem pluvial seja feita, preferencialmente em período de seca, antes de qualquer 

tipo de ocupação.  

Para todas as Zonas, o Plano de Uso e Ocupação e o Projeto Urbanístico devem prever a 

adoção de soluções de drenagem de águas pluviais que aumentem o volume de água pluvial 

infiltrado, reduzam o escoamento superficial e evitem grandes volumes de água nos exutórios. 

As soluções adotadas devem, obrigatoriamente, suprir a respectiva área de contribuição e 

não direcionar as vazões remanescentes para o restante do parcelamento. Os exutórios do sistema 
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de drenagem devem evitar a deflagração de processos erosivos e alagamentos pelo lançamento 

de águas pluviais sem controle nas áreas a jusante dos exutórios.  

As soluções adotadas podem ser complementadas por meio da adoção de técnicas 

compensatórias (biorretenção, trincheira de infiltração, poço de infiltração e pavimento 

permeável entre outras), sempre ressaltando que a escolha da melhor técnica a ser usada depende 

das características físicas (profundidade do lençol freático, declividade, área de contribuição, 

espaço disponível par construção, permeabilidade do solo, uso e cobertura do solo, 

vulnerabilidade à contaminação, entre outras) e antrópicas do local. Os métodos de controle de 

escoamento supracitados visam mitigar os efeitos da urbanização e da impermeabilização do 

solo, e, consequentemente, os desequilíbrios qualitativos e quantitativos no ciclo hidrológico. A 

adoção dos métodos supracitados deve ser embasada em estudos específicos embasados em 

modelagens hidrológica, hidrogeológica e hidráulica. 

O projeto deve, ainda, identificar as erosões existentes e incluir proposta de recuperação, 

bem como apontar locais críticos de escoamento que possam desencadear processos erosivos. 

Devem ser respeitados os princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à 

geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos do Distrito Federal, dispostos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010), pela Lei n.º 5.418, de 24 de novembro de 2014, que dispõe 

sobre a Política Distrital de Resíduos Sólidos e legislação pertinente. O projeto urbanístico deve 

indicar os pontos de coleta seletiva e de resíduos integrantes da política.  

A escolha do sistema de tratamento de esgoto está relacionada às condições estabelecidas 

para a qualidade da água dos corpos receptores. Além disso, qualquer projeto de sistema deve 

estar baseado no conhecimento de diversas características do esgoto a ser tratado, tais como 

vazão, pH, temperatura, DBO, etc. O Projeto Urbanístico deve consultar com o órgão competente 

qual o sistema de tratamento de esgoto deve ser implementado nas novas ocupações. 

Devem ser respeitadas as normas e regulamentações vigentes quanto à distribuição de 

energia elétrica, dentre elas destaca-se a Resolução Normativa n.º 414/2010 (ANEEL), que 

disciplina as obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica.   
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8. CONCLUSÕES 

Este Estudo Técnico tem por objetivo embasar a definição das Diretrizes Urbanísticas 

que se aplicam ao parcelamento do solo com fins urbanos da área definida como Área de 

Parcelamento Futuro do Paranoá Parque, prevista no projeto urbanístico URB-047/12.  

A área em questão encontra-se desocupada, e deve ser destinada aos usos comercial, 

industrial e institucional.  O uso e a ocupação do solo, na Zona A devem incentivar a instalação 

de atividades econômicas não poluentes, geradoras de trabalho e renda.  

A densidade prevista para a área já foi utilizada na zona residencial do Paranoá Parque 

(146,7 hab/ha), não restando densidade para a Área de Parcelamento Futuro. Desta forma, nesta 

área, não serão permitidos os usos residencial ou misto. 

Da mesma forma, o Projeto Urbanístico do Paranoá Parque contemplou o parcelamento 

com 19,2% do total da poligonal da área destinados a EPC, EPU e ELUP. Assim, não há 

necessidade de prever estes espaços públicos na Área de Parcelamento Futuro do Paranoá Parque.  

O sistema viário deve buscar a integração do tecido urbano, articulando as novas vias com 

as vias existentes. O traçado viário deve garantir a continuidade e a distribuição eficiente dos 

fluxos, além de contribuir para a integração de diferentes modais de transporte, priorizando a 

mobilidade ativa (pedestres e ciclistas) e o transporte coletivo.  

O projeto urbanístico deve proporcionar uma cidade mais compacta e, consequentemente, 

o melhor aproveitamento da infraestrutura urbana, a redução do uso do transporte motorizado e 

o incentivo à mobilidade ativa. O uso e ocupação do solo devem buscar o equilíbrio na 

distribuição de postos de trabalho e na diversidade de usos e atividades no Paranoá Parque, 

contribuindo para a vitalidade urbana e para a segurança no espaço público.  
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