
- 1 CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRIORIAL E URBANO DO 

2 DISTRITO FEDERAL — CONPLAN 

3 

4 

5 Processo n°00390-00001537/2019-41 (020.000.786/85) 

6 Interessado: Condomínio Quintas Interlagos 

7 Assunto: Estudo Preliminar referente a Regularização do Parcelamento Quintas 
8 Interlagos, Setor Habitacional Estrada do Sol, Região Administrativa do Jardim 
9 Botânico - RMOCVII, consubstanciado no MDE-RP 027/09 e URB-RP 027/09. 

10 

11 INTRODUÇÃO: 

12 Regularização Fundiária Urbana é o conjunto de medidas jurídicas, 
13 urbanísticas, ambientais e sociais destinado à regularização de ocupação de 
14 núcleos urbanos informais, incorporando-os ao ordenamento territorial urbano e 
15 à titulação de seus ocupantes. 

16 

17 HISTÓRICO: 

18 O parcelamento do Solo denominado Quintas Interlagos foi implantado 
19 na década de 1980. O acesso e limite ao norte se dá pela Estrada do Sol, ocupando 
20 aproximadamente 40 (quarenta) hectares da Gleba 1 (um) da antiga Fazenda 
21 Taboquinha uma área privada da Região Administrativa do Jardim Botânico. Entre 
22 os anos de 1981 e 1999 todos os lotes foram vendidos, havendo assim a 
23 consolidação do desenho urbanístico do parcelamento, ano que também já se 
24 encontrava implantada a infraestrutura de distribuição de água, energia e 
25 pavimentação. 

26 Em 2009 chegou a ser publicado um decreto de regularização, após o 
27 cumprimento dos estudos para emissão de Licença de Instalação, com definição 
28 de condicionante para implementação de drenagem Pluvial e caucionamento do 
29 cronograma financeiro de obras para sua implementação, no entanto o decreto 
30 perdeu a validade sem que parcelamento chegasse ao efetivo registro cartorial. 

31 Dez anos após o primeiro decreto de aprovação, o projeto volta a ser 
32 analisado na SEDUH, recebendo mais uma vez um parecer de aprovação, que vem 

33 a esse Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - 

34 CONPLAN — tendo em vista a competência estabelecida no inciso VIII do art. 219 

35 da LC 803/2009 e no inciso V do art. 2° do Decreto n.° 27.978 de 28 de maio de 
36 2007, de deliberar acerca da proposta de parcelamento do solo urbano. 



37 

38 

39 1. RELATÓRIO 

40 

41 1.1. LOCALIZAÇÃO 

42 A área está localizada no Setor Habitacional Estrada do Sol, na Região 
43 Administrativa do Jardim Botânico. Tem como limite ao norte a Avenida Estrada 
44 do Sol, a leste o Córrego Areia Branca, ao sul o Córrego Mato Grande e a Oeste 
45 área de propriedade particular, conforme indicação constante da Figura 1. 
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48 

47 

49 

50 1.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

51 

52 A análise dos riscos de perdas de serviços ecossistêmicos do território 
53 (riscos ecológicos), instituídos pela lei distrital n° 6.269/2019 — Zoneamento 
54 Ecológico-Econômico do DF, nos permite aferir que a área em tela apresenta riscos 
55 muito altos apenas de perda de solos por erosão. Os demais riscos ecológicos 
56 instituídos na lei, são baixos ou muito baixos, conforme figura 2 abaixo. Desta 
57 forma, é o risco de perda de solo por erosão aquele a ser analisado na proposição 
58 da regularização fundiária em vista dos impactos negativos inclusive aos recursos 
59 hídricos da região. 
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60 
61 Figura 2: Níveis de Riscos Ecológicos do parcelamento Quintas Interlagos 
62 Fonte: ZEE-DF (2019) 
63 

64 O condomínio Quintas Interlagos está localizado na Zona Ecológico- 
65 Econômica de Diversificação Produtiva com Equidade -7, na subzona ZEEDPE-7 
66 que engloba toda região do Jardim Botânico cuja vocação é a de: 

67 (Destinada à) qualcação urbana e ao aporte de 
68 infraestrutura asseguradas prioritariamente atividades NI,  
69 N2 e N3 e à garantia da gestão do alto risco de erosão e de 
70 assoreamento do Rio São Bartolomeu. 

71 Inciso VII do artigo 13 da lei distrital n°6.269/2019 

72 

73 Observe-se que a lei do ZEE-DF, ao atender ao disposto no artigo 4°, II, c 
74 do Estatuto das Cidades, corrobora ao instituído na Lei Orgânica do DF, devendo 
75 ter suas diretrizes incorporadas nas análises, tanto de planejamento quanto gestão, 
76 nos termos do parágrafo único do artigo 1° e do artigo14: 

77 

78 Art. 1°- parágrafo único. O ZEE-/DF é um zoneamento de 
79 riscos, tanto ecológicos quanto socioeconômicos, a ser 
80 obrigatoriamente considerado para a definição de 
81 zoneamentos de usos, no âmbito do planejamento e gestão 
82 territorial. (..) 

 

 

 



83 Art. 14. As diretrizes gerais das zonas e as específicas das 
84 subzonas devem orientar e fundamentar a elaboração e 
85 implementação de políticas, programas, projetos, obras e 
86 investimentos públicos e privados no Distrito Federal. 

87 Grifo nosso 

88 

89 As diretrizes para esta subzona estão apresentadas abaixo. 

90 

91 Art 30. São diretrizes para a SZPE-7: 

92 I — Incentivo à implantação de atividades Ni e N3; 

93 II — o fortalecimento do monitoramento, controle e 
94 fiscalização dos parcelamentos irregulares do solo nas 
95 áreas de nascentes do Rio São Bartolomeu e de seus 
96 tributários, espacialmente no entorno do núcleo urbano de 
97 São Sebastião, com vistas à garantia do potencial futuro de 
98 abastecimento público, de acordo com a Política Integrada 
99 de Controle e Fiscalização no DF; 

100 III — a compatibilização no estabelecimento e regularização 
101 de empreendimentos nesta Subzona dos níveis de 
102 permeabilidade do solo com os riscos ecológicos indicados 
103 no mapa do Anexo Único, harmonizando-os com os 
104 elementos da paisagem na qual se inserem; 

105 IV— a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis 
106 Intraurbanas, com uso preferencial de espécies nativas do 
107 Cerrado, conforma o disposto no art49, VI; 

108 V — a proteção e recuperação dos córregos e tributários do 
109 Rio São Bartolomeu; 

110 VI — o a sorte de infraestrutura de saneamento ambiental 
111 compatível com os riscos ecológicos os padrões e 
112 intensidade de ocupação humana e a capacidade de suporte 
113 ambiental dos recursos hídricos. 

114 Grifo nosso 

115 

116 Considerando o risco de erosão e perda de solo apontando pelo ZEE, é 
117 possível verificar que as condicionantes estabelecidas no processo de 
118 licenciamento e outorga de lançamento determinam a complementação das 
119 infraestruturas existentes, sobretudo no projeto de drenagem, destinada a 
120 minimizar tais riscos, controlando a velocidade e qualidade do escoamento do 
121 captado e lançada nos corpos d'água. 
122 

123 



.124 Estes elementos se integram aos condicionantes urbanísticas e ambientais 
125 para compor o presente voto. 

126 

127 1.2. CONDICIONANTES URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS 

128 1.2.1 URBANÍSTICAS 

129 1.2.1.1 PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL — PDOT 

130 

131 O Setor Habitacional Estrada do Sol abrange três Áreas de Regularização de 
132 Interesse Especifico: ARINE Estrada do Sol I, ARINE Estrada do Sol II e ARINE 
133 Estrada do Sol III e uma Área de Regularização de Interesse Social: ARIS Estrada 
134 do Sol. 

135 A Estratégia de Regularização Fundiária é tratada nos artigos 117 e 118 do 
136 PDOT/2009: 

137 Art. 117. A estratégia de regularização fundiária, nos termos da Lei federal n°  
138 11.977, de 7 de julho de 2009, visa à adequação de assentamentos informais 
139 consolidados, por meio de ações prioritárias nas Áreas de Regularização 
140 indicadas no Anexo II, Mapa 2 e Tabelas 2A, 2B e 2C, desta Lei Complementar, 
141 de modo a garantir o direito à moradia, o pleno desenvolvimento das funções 
142 sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
143 equilibrado. 

144 Parágrafo único. A regularização fundiária compreende as medidas jurídicas, 
145 urbanísticas, ambientais e sociais promovidas por razões de interesse social ou de 
146 interesse específico 

147 Art. 118. Para os fins de regularização previstos nesta Lei Complementar, ficam 
148 estabelecidas três categorias de assentamentos, para as quais deverá ser 
149 elaborado projeto de regularização fundiária nos termos do art. 51 da Lei federal 
150 n° 11.977, de 2009: 

151 I — Áreas de Regularização: correspondem a unidades territoriais que reúnem 
152 assentamentos irregulares com características urbanas, definidos nos termos do 
153 art. 47, VI, da Lei federal n°  11.977, de 2009, a partir de critérios como 
154 proximidade, faixa de renda dos moradores e similaridade das características 
155 urbanas e ambientais, com o objetivo de promover o tratamento integrado no 
156 processo de regularização, conforme Anexo II, Mapa 2, e parâmetros urbanísticos 
157 descritos no Anexo VI desta Lei Complementar; 

158 11—Setores Habitacionais de Regularização: correspondem à agregação de Áreas 
159 de Regularização e áreas não parceladas, com o objetivo de auxiliar a promoção 
160 do ordenamento territorial e o processo de regularização a partir da definição de 
161 diretrizes mais abrangentes e parâmetros urbanísticos, de estruturação viária e 
162 de endereçamento; 

163 III — Parcelamento Urbano Isolado: aquele com características urbanas 
164 implantado originalmente em zona rural, classificado como Zona de Urbanização 
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165 Específica, nos termos do art. 3° da Lei federal n° 6.766, de 19 de dezembro 
166 de1979. 

167 

168 A área de projeto encontra-se na Área de Regularização de Interesse 
169 Especifico — ARINE Estrada do Sol II, conforme demonstrado na Figura 3. 

170 

171 

172 Figura 3 - Setores Habitacionais e Áreas de Regularização — Quintas Interlagos - 
173 Fonte: Elaboração GETAF/2018. 

174 

175 De acordo com o ANEXO II, Mapa 1 A do Plano Diretor de 
176 Ordenamento Territorial — PDOT/ 2009 - Lei Complementar no 803, de 25 de abril 
177 de 2009, atualizada pela Lei Complementar no 854 de 15 de outubro de 2012 a 
178 poligonal do Parcelamento denominado Quintas Interlagos está inserida em Zona 
179 Urbana de Uso Controlado II (ZUUC II), conforme Figura 4. 



180 

181 

182 Elaboração GETAF/2018. 

183 

Figura 4 - Macrozoneamento PDOT — Qu'ntas Interlagos - Fonte: 
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184 A Zona Urbana de Uso Controlado II é tratada nos artigos 70 e 71 do 
185 PDOT/2009: 

186 Art. 70. A Zona Urbana de Uso Controlado II é composta por áreas 

187 predominantemente habitacionais de baixa e média densidade demográfica, com 

188 enclaves de alta densidade, conforme Anexo IH, Mapa 5, desta Lei Complementar, 

189 sujeitas a restrições impostas pela sua sensibilidade ambiental e pela proteção 

190 dos mananciais destinados ao abastecimento de água 

191 

192 Art. 71. A Zona Urbana de Uso Controlado II deverá compatibilizar o uso urbano 

193 com a conservação dos recursos naturais, por meio da recuperação ambiental e 

194 da proteção dos recursos hídricos, de acordo com as seguintes diretrizes: 

195 (-) 

196 II — respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às Unidades de 

197 Conservação englobadas por essa zona e demais legislação pertinente; 

198 — regularizar o uso e a ocupação do solo dos assentamentos informais inseridos 

199 nessa zona, conforme estabelecido na Estratégia de Regularização Fundiária, no 

200 Título III, Capítulo IV, Seção IV, considerando-se a questão urbanística, 

201 ambiental, de salubridade ambiental, edilícia e fundiária; 

202 IV — qualcar e recuperar áreas degradadas ocupadas por assentamentos 

203 informais de modo a minimizar danos ambientais; 

204 V — adotar medidas de controle ambiental voltadas para o entorno imediato das 

205 Unidades de Conservação de Proteção Integral e as Áreas de Relevante Interesse 

206 Ecológico inseridas nessa zona, visando à manutenção de sua integridade 

207 ecológica; 



208 VI— adotar medidas de controle da propagação de doenças de veicula* por 
209 fatores ambientais. 

210 

211 Conforme Anexo III, Mapa 5, do PDOT, que dispõe sobre as 
212 densidades demográficas, a área de regularização em estudo está inserida em zona 
213 de baixa densidade populacional - 15 a 50 hab/ha, de acordo com a Figura 5. 
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Figura 5 - Densidade Demográfica — Quintas Interlagos - Fonte: Elaboração 
GETAF/2018. 

218 

219 O PDOT estabelece para o Setor Habitacional Estrada do Sol, nas 
220 Estratégias de Ordenamento Territorial, Anexo II da lei, o percentual mínimo de 
221 10% (dez por cento) da área parcelável para Espaços Livres de Uso Público - 
222 ELUP, Equipamentos Públicos Urbanos - EPU e Equipamentos Públicos 
223 Comunitários - EPC. 

224 Quanto aos Parâmetros Urbanísticos das Áreas de Regularização, no 
225 anexo VI - 01 do referido instrumento legal, determina-se para as áreas inseridas 
226 em Setores Habitacionais o seguinte: 

215 

216 

217 



TORTO, PRIMAVERA, 1TAPOÃ, CONTAGEM MANSÕES %SPADINI:1 E ESTRADA DO SOL 

Área de Regularização 

Tamanho dos lotes 
residenciais 

USOS 

(ir)
Coeficiente de arameltamento básico 

Coeficiente 
alergerbmento 

miNeno 

de 

Máuno Mimo RS450m. R).450ng C 1 Ind II C M R 

Área de Reg. Interesse Especifico - 
PAIRE (1.E-1; 11-21 1.E-3; 51-1; 6.E. 

1; 10.E-1; 10.E.2; 11.1-1; 271-1; 
271-2, 271-3) 

1.000 125 1 0.0 1 1 1 1 2 4 2 

R5300110 R>300in,  

Área de Reg. How. Social - PAIS 
(1.5-1; 53-1; 6S-1; 11.5-1; 11.5-2; 

273-1) 
650 ES 1 0.0 1 1 1 2 2 2 2 

227 

228 Tabela 1 - Parâmetros Urbanísticos das Áreas de Regularização — Quintas 
229 

230 

OBS: 
01 - lotes destoados à tendido apicais poderio ter inta susenor a 2.50~2, com coeficiente de aproveitamento básico de 0,3. 
02- Poderio ser regularizados os MSS residenciais ~remirares ocupados até a data de publicação desta Ler que possuam área 
;Menor à estabelecida para o lote mínimo, desde que não seja inferior a algos e com testada miama de Sm. 

Legenda: R - Residenctal; C - Cornercel; 1- Institucional; M - Pista: CH - Chácara; 1nd - Inclusbal; EU - Egimarnento urbano; 
tC - Equipamento ~imitem; Et.UP - anafo Livre de Uso  PiMIN0  

Interlagos - Fonte: PDOT. 

231 Ainda que o tamanho máximo para o lote residencial, estabelecido 
232 pela legislação urbanística, seja de 1.000,00 m2, cumpre informar que no 
233 loteamento em tela, os lotes apresentam dimensões superiores. 

234 Contudo, vale destacar que a fixação dos índices urbanísticos das 
235 Áreas de Regularização deve considerar a situação fática da ocupação, assim como 
236 suas especificidades urbanísticas, ambientais e sociais. Assim reza o artigo 131 do 
237 PDOT 2009/2012, complementado no parágrafo único, a saber: 

238 Parágrafo único. Em situações especiais, considerando-se a realidade 
239 consolidada até a data de publicação desta Lei Complementar, os índices 
240 urbanísticos para as áreas de regularização definidos nesta Lei Complementar 
241 poderão ser ajustados, mediante estudos ambientais e urbanísticos específicos, 
242 existentes ou a serem definidos pelos órgãos afins, desde que aprovados pelos 
243 órgãos legalmente competentes. , 

244 De acordo com posicionamentos técnicos emitidos no Processo SEI 
245 n° 00390-00003399/2018-53, que trata de consulta realizada a esta Secretaria sobre 
246 a possibilidade de ajuste, nos termos do artigo 131, para os casos em que 
247 parcelamentos localizados no Setor Habitacional Estrada do Sol com lotes de 
248 dimensões a cima do limite máximo definido no PDOT/2009, será apresentado 
249 estudo específico comprovando que o cenário informado corresponde à situação 
250 fática anterior á data de publicação da referida Lei Complementar. 

251 

252 1.2.1.2 DIRETRIZES URBANÍSTICAS — DIUR 

253 Em complementação ao disposto no Plano Diretor de Ordenamento 
254 Territorial, também se aplicam à área as Diretrizes Urbanísticas para a Região 
255 São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião — DIUR 01/2019, elaboradas 
256 pela SEDUH. 



nneel 71=1. ICOXO "NO "Re 

257 Dentre outros condicionantes urbanísticos, a DIUR 01/2019 
258 estabeleceu o Zoneamento dos Usos do Solo, parâmetros de ocupação do solo para 
259 os lotes, bem como o sistema viário para a Região, conforme figura 6, 7, 8 e 9. 

Figura 6 - Zoneamento de Usos - Fonte: DIUR 01/2019. 
260 
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263 

264 Figura 7 — Sistema Viário Estruturante - Fonte: DIUR 01/2019. 
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266 Figura 8 - Zoneamento de Usos — Quintas Interlagos - Fonte: Elaboração GETAF 
267 com base na DIUR 01/2019. 

268 

269 O parcelamento em questão incide na Zona A, devendo ser destinada 
270 preferencialmente para uso residencial. São admitidos os demais usos, desde que 

271 compatíveis com o uso residencial e de forma mais esparsa. 

272 

ZONA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - UOS 
(ART - LUOS) 

 

tautentizes ESPECÍFICAS 

RO 1 

RO 2 

RE 2 

CSIIR 1 

CSIIR 1 NO 

C51114 2 

CSI1R 2 NO 

CSII 1 

C5I1 2 

CSII 3* 

11431 

INST EP 

Destinar poontanamente 30 u30 reNdertoal. 

Implementar Estratégia do Repulanzaad Foodolna When& do 
PDC. 

Implementar Estratégia de Oferta de áreas habitacionais do PDOT, 
referente ao Setor Nacional, Setor Cruá e áreas livres no interior 
do Setor Habitacional São Bartolomeu. 

Aplicar petimetre., específicos de tamanho de lote nas ZEIS do 
Nacional, Crise e AR1S Estrada do Sol e núcleo urbano de São 
Setrartião. 

Adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir processos 
erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d'água 

Remeter ao Órgão ambiental para análise e posicionamento uso 
Industrial, guando previsto, devendo ser observado as disposrçães 
da Lei n° 5.344/2004, parea APA de Bacia do Rio São Bartolorneu. 

273 • BI crer' zs  

274 Figura 9— Parâmetros de Ocupação do Solo para a Zona A— Fonte: DIUR 
275 01/2019 

276 

277 1.2.2 AMBIENTAIS 



278 

279 A área do parcelamento em comento está inserida na Área de 
280 Proteção Ambiental do São Bartolomeu, cujo o Zoneamento Ambiental e o Plano 
281 de Manejo são formalizados pela Lei Distrital n° 5.344 de 19 de maio de 2014. 
282 Observa-se abaixo o zoneamento referente à área de projeto em questão e as suas 
283 respectivas diretrizes: 

284 Art. 700  zoneamento ambiental da APA da BRSB é composto por quatro zonas de 
285 manejo: 

286 1— Zona de Preservação da Vida Silvestre — ZPVS; 

287 — Zona de Conservação da Vida Silvestre — ZCVS; 

288 /// - Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental — ZOEIA; 

289 IV— Zona de Ocupação Especial de Qualificação — ZOEQ. 

290 § 1° As zonas de manejo estão configuradas no mapa de zoneamento ambiental da 
291 APA da BRSB, que constitui o Anexo 1 desta Lei. 

292 § 2° As zonas de manejo têm a poligonal definida de acordo com os mapas 
293 constantes do Anexo 2, em sistema de projeção UTM 23S — SIRGAS, e os arquivos 
294 vetoriais disponíveis no site do IBRAM 

295 Art. 14. A ZOEQ tem o objetivo de qualificar as ocupações residenciais 
296 irregulares existentes, ofertar novas áreas habitacionais e compatibilizar o uso 
297 urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da recuperação 
298 ambiental e da proteção dos recursos hídricos. 

299 Art. 15. São normas para a ZOEQ: 

300 1— é permitido o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade 
301 demográfica, com comércio, prestação de serviços, atividades institucionais e 
302 equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação urbana; 

303 II — as áreas degradadas ocupadas por assentamentos informais devem ser 
304 qualificadas e recuperadas de modo a minimizar danos ambientais; 

305 III — devem ser adotadas medidas de: 

306 a) controle ambiental voltado para o entorno imediato das unidades de 
307 conservação, visando à manutenção de sua integridade ecológica; 

308 b) controle da propagação de doenças de veiculação por fatores ambientais; 

309 IV — para o licenciamento ambiental de empreendimentos, deve ser avaliada a 
310 solicitação de exigências adicionais de mitigação e monitoramento de impactos 
311 compatíveis com as fragilidades específicas da área de interesse; 

312 V — os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção do solo, de 
313 modo a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d'água. 

314 



315 

316 Figura 10 - Zoneamento da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu — Quintas 
317 Interlagos - Fonte: Elaboração GETAF/2018. 

318 

319 Com relação aos procedimentos do licenciamento ambiental, 
320 conduzidos no Processo n° 00391-00016760/2017-01, foi desenvolvido o 
321 Relatório Ambiental de Espaços Legalmente Protegidos, além de outros estudos, 
322 e apresentado o Estudo Técnico Preliminar de Uso e Ocupação do Solo, aprovado 
323 por esta SEDUH no Processo n°  00391-00016760/2017-01, que culminaram na 
324 emissão da Licença de Instalação Conetiva n°  11/2018 — IBRAM/PRESI, no dia 
325 21 de dezembro de 2018, válida por quatro anos. 

326 Segundo o Relatório Ambiental dos Espaços Legalmente Protegidos, 
327 supracitado: 

328 O objetivo proposto neste trabalho consiste, fundamentalmente, na previsão dos 
329 espaços legalmente protegidos, a partir da interpretação do novo Código 
330 Florestal (Lei Federal n° 12.651 e seu complemento n° 12.727 de outubro de 
331 2012), que trata da definição das áreas de preservação permanente, do Decreto 
332 n°30.315, de 29 de abril de 2009, que trata da necessidade de proteção dos canais 
333 naturais de escoamento superficial, e da Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro 
334 de 1979, que dispõe sobre as diretrizes a serem seguidas nas ações de 
335 parcelamento do solo urbano. 

336 As áreas legalmente protegidas identificadas no Relatório, com base 
337 nos levantamentos topográfico, geotécnicos e em campo, são as seguintes: 

338 APP de curso d'água: São as faixas marginais de qualquer curso d'água natural 
339 perene e intermitente, excluídos os canais naturais de escoamento superficial; 
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340 Faixa Marginal de Proteção: Faixa variável situada ao longo dos canais naturais 
341 de escoamento superficial, conforme Decreto n°30.315 /2009; 

342 Área Não Edificante: Art. 30  -JJJ - em terrenos com declividade igual ou superior 
343 a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades 
344 competentes. 

345 As margens para a proteção dos cursos d'água são definidas pelo Art. 
346 4° do Código Florestal Brasileiro Lei Federal n.° 12.651/2012: 

347 Art4°. I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e 
348 intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em 
349 largura mínima de: 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) 
350 metros de largura; (Incluído pela Lei n°12.727, de 2012). 

351 Pela caracterização realizada in loco, constatou-se que os cónegos 
352 estudados, Areia Branca e Mato Grande, possuem calha fluvial menor que 10 
353 metros. 

354 De acordo com a Lei e apontamentos em estudo, foi delimitado a 
355 margem de 30 m, conforme figura 9 abaixo, onde as edificações inseridas em até 
356 15 metros do limite dos cursos d'água poderão ser regularizadas, caso se comprove 
357 a viabilidade da regularização no órgão ambiental, após estudos técnicos. 

358 

*roa Praigheas 

359 

360 Figura 11 - Mapa dos Espaços Legalmente Protegidos — Quintas Interlagos - 
361 Fonte: Relatório Ambiental — GETAF/2018. 
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370 

362 As faixas de proteção para os canais de escoamento superficial 
363 foram avaliadas, caracterizados e dimensionados. Como resultado, o estudo 
364 definiu: 

365 (..) após realizar a compilação dos dados obtidos em campo, e elaborar os 
366 cálculos para a faixa de proteção dos canais naturais, obtendo assim, o valor de 
367 15 metros de proteção para o canal de escoamento denominado 1 e 16 metros 
368 para o canal de escoamento denominado 2. 
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371 Figura 12 — Faixa de proteção dos canais naturais de escoamento — Quintas 
372 Interlagos — Fonte: Relatório Ambiental — GETAF/2018. 

373 

374 Ainda, o estudo apontou a existência de 10 lotes que interferem em 
375 Áreas de Preservação Permanente — APP, ficando 5 desses definidos como Áreas 
376 de Parcelamento Condicionado — APC, de acordo com a Licença Ambiental, 
377 sujeitos a apresentação de estudos técnicos que apontem soluções e verifiquem a 
378 possibilidade de permanência das edificações. Os referidos lotes sofrem uma 
379 interferência pequena da APP, o que não inviabiliza a regularização da parte não 
380 afetada de cada um deles. Os percentuais afetados variam de 4,4 a 17,8 % dos lotes, 
381 como listadas na tabela abaixo: 

382 



Lote 
Tamanho do 

lote (m2) 

Área Fora de 

APP (m2) 

Área em APP-

APC (m2) 
% APC 

1-08 1217 1022 195 16,0 

K-08 924 883 41 4,4 

K-09 874 718 156 17,8 
K-14 .1628 1368 260 16,0 

L-14 1617 1451 lá 10,3 

383 

384 

385 Tabela 2 — Áreas de Parcelamento Condicionados apontadas na Licença 
386 Ambiental. 

387 

388 Os demais lotes deverão ser reajustados aos limites da APP, e a área 
389 remanescente deverá ser integralmente recuperada. 

390 

391 2. PLANO DE U$0 E OCUPAÇÃO: 

392 I 

393 A poligonal do projno perfaz 40,3591 ha (quarenta hectares, trinta 
394 e cinco ares e no:vpta p um centiares), sendo )3,5642 (trinta e três hectares, 
395 cinquenta e seis am.  e quarenta e, dois centiares ). correspondente à área parcelável, 
396 descontadas da gleba as Áreas de Proteção Permanente — APPs e com declividade 
397 a cima de 30%. O Estudo Preliminar foi elaborado considerando o traçado viário, 
398 usos e ocupações existentes, adequando-os à legislação vigente, visando 
399 minimizar as interferências na ocupação consolidada. 

400 A área é ocupada por 191 unidades imobiliárias, das quais 187 lotes 
401 de uso residencial, com dimensões variando entre 2.654,71 m2  e 144,89 m2, sendo 
402 que os lotes com dimensão superior à 1.000 m2  serão avaliados caso a caso por 
403 estudo técnico que confirme a situação fática anterior ao PDOT/2009, conforme 
404 o art. 131, mencionado anteriormente. Quanto aos demais usos, 2 lotes são 
405 institucionais e 2 são destinados a Equipamento Público. 

406 O restante da gleba é composto por Espaços Livres de Uso Público 
407 — ELUP e Sistema de Circulação. 

408 

409 2.1. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

410 Conforme Despacho da n° 0100/2004 — NUTOP da TERRACAP a 
411 respeito do domínio das terras, se trata de área particular não pertencente ao 
412 patrimônio daquela Agência. 

413 O parcelamento Quintas Interlagos encontra-se em área privada 
414 originária da matrícula n° 12.910, registrada no Cartório do 2° Oficio de Registros 



.415 de Imóveis do DF.A referida matrícula foi desmembrada em 15 glebas de terra, 
416 com matriculas próprias, conforme descrito na Tabela a seguir: 

Módulo do 
Parcelamento Des 

A - 29158 
13 29159 

29160 
D 29161 
E 29162 
F 29163 
G 29164 
H • 29165 
I 29166 
J 29167 
K 29168 
L 29169 

29170 
29171 

O 29172 
417 

418 Tabela 3 — Matrículas inseridas na poligonal do parcelamento Quintas 
419 Interlagos. 

420 A pluralidade de matrículas dificultam o registro do parcelamento em 
421 cartório, assim existe uma necessidade imperiosa aguardada pelos ocupantes do 
422 parcelamento, a regulamentação no Distrito Federal da legitimação fundiária. Por 
423 meio dela, os ocupantes poderão desembaraçar quaisquer ônus, direitos reais, 
424 gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de origem, 
425 viabilizando o registro do parcelamento. 

426 

427 2.3. DENSIDADE POPULACIONAL 

428 À população do parcelamento, utilizando-se o índice de 3,3 
429 habitantes por unidade residencial, que tem como referência o Censo de 2010 do 
430 IBGE, é de 634 habitantes, o que corresponde a aproximadamente 15,70 
431 habitantes por hectare, em conformidade com a estabelecida no PDOT. 

432 

QUADRO DE DENSIDADE POPULACIONAL 

Na Unidades 
Residenciais 

Habdantes por 
Unidade 

População Total 

Residencial (hab) 
Área Poligonal 

(ha) 

Densidade 
(habfha) 

RO 1 192 I 3,3 634 40,359179 15.70 
TOTAL 192 3,3 634 4,359179 16,70 

434 

436 Tabela 4 — Cálculo de Densidade Populacional do parcelamento Quintas 
436 Interlagos. 

437 

438 2.4. PROPORCIONALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EP E ELUP 

433 



439 

440 O projeto de regularização em tela conta com dois lotes de 
441 Equipamento Público, o que corresponde a 0,68% da área parcelável, acrescidos 
442 de 12,55% de área para Espaços Livres de Uso Público, ou seja, um total de 
443 13,23% da área parcelável para Inst-EP e ELUP, atendendo ao percentual mínimo 
444 estabelecido pelo PDOT. 

QUADRO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

Equipamento 
Area 

Poligonal 
(ha) 

Area 
Parcelável 

(ha)' 

Area 
Equipamento 

(ha) 

Percentual Percentual 
Exigido - PDOT Existente 

CM_ 
(%) 

inst EP 
40,359179 33,564215 

0228660 0.68 
10% 

ELUP 4,212984 12,55 
Total 40,359179 33,584215 4,441644 10% 13,23 

446 Tabela 5 — Cálculo do percentual de ELUP e Inst-EP. 

447 

448 2.5. QUADRO SÍNTESE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E ÁREAS 
449 PÚBLICAS 
450 

AREAS CONSIDERADAS AREA (m1) PERCENTUAL i'"o) 

1.  Área Total da Poligonal de Projeto 403.591,79 1001,  

II. Anu não Passível de Parcelamento 67.949,64 16,83% 
— 

a Área de Proteção Permanente 

III. Área Passível de Parcelamento: (1- II) 335.642,15 83,17% 

PERCENTUAL(%) 

Área Passiva' de Parcelamento 335 642,15 100% 

1. Unidades Imobiliárias 

b RO 1 187 229.451.68 68,36% 

c. lnst 2 40020 0,11% 

ci Inst EP 2 2.286.60 0.68% 

Subtotal 191 

2. Espaço Livre de Uso Publico - ELUP 

a Praças 

b Espaços Livres de Uso Público - ELUP 42.129.84 12.55% 

3. Sistema de Circulação - 55.734.93 16.62% 

4. Area de Parcelamento Condicionado- APC - 5.638,90 1,68% 

Total  ., . LM  
1. Inst EP - InstdUCIOnalEgurpamento Ptateco, orce são ciesarredwees =vales Inerentes is ;ciáticas públicas setenas constitund0 
lote de ptopruutade do poder putok-o que ffingue ,  de tonna senu1tánea ou Não. equIparnentos urbanos ou comunnanos 

(*) Em atendimento a exigência do em 32 1 da DIUR -0172019 
") Em atendimento as exigências do 1' paragralia do  artigo e Da Lei no 6 766,  19  de dezembna de 

451 
979 en) Em atendimento ao Anexo II- Tabela 2A - 10% PDOT 200912012 

445 



452 Tabela 6— Quadro de áreas. 

453 

454 

455 2.6. PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

456 

457 Os usos do solo e parâmetros de ocupação das unidades imobiliárias 
458 foram classificados de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS, 
459 Lei Complementar n°948/2019, conforme ilustrado na Figura 12 e na Tabela 6. 

460 

461 

462 

463 Figura 13 — Mapa de Uso e Ocupação do Solo do Parcelamento Quintas 
464 Interlagos. Fonte: Elaboração GETAF. 

465 
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467 Tabela 7— Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo do Parcelamento Quintas 
468 Interlagos. Fonte: Elaboração GETAF com base na LUOS. 

469 

470 Para o uso Inst EP, aplicou-se o Art. 5 e Art.11 da Lei de Uso e 
471 Ocupação do Solo — LUOS, Lei Complementar n° 948, de 16 de janeiro de 2019, 
472 e Anexo VI do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — 

473 PDOT, Lei Complementar n.°  803, de 25 de abril de 2009, alterada pela Lei 
474 Complementar n°  854, de 15 de outubro de 2012. 

475 

476 3. CONSULTAS 

477 As Concessionárias e Órgãos de Serviços Públicos foram 
478 consultados, através do Processo Sei n°  00390-00001670/2018-16, a respeito de 
479 interferências e atendimento ao parcelamento Quintas Interlagos. 

480 Cabe ressaltar que, para atendimento das demandas apresentadas 
481 pelas concessionárias, o empreendedor arcará com os custos relativos aos projetos 
482 complementares necessários e à implantação das obras. 

483 Os esclarecimentos prestados foram resumidos, a seguir, 
484 considerando as informações mais relevantes para a aprovação do presente 
485 projeto: 

486 3.1 NOVACAP 

487 Em resposta ao Oficio SEI-GDF n.°  51/2018 — 

488 SEGETH/CAP/GIURB (6476520) a NOVACAP informa, por meio do Despacho 
489 SEI-GDF NOVACAP/PRES/DU (6728428), que "(...)não existe 
490 interferência de rede pública de águas pluviais projetada e/ou implantada dentro 
491 da poligonal demarcada(...), que trata do parcelamento denominado Quintas 
492 Interlagos". 

493 Quanto a possiblidade de atendimento, no mesmo despacho, 
494 manifesta-se da seguinte forma: "informamos ser necessária a elaboração de 
495 projeto de drenagem especifico para o local, sendo de inteira responsabilidade do 
496 empreendedor sua elaboração, inclusive lançamento final." 



497 O Projeto de drenagem específico para o local foi elaborado pela 
498 Empresa Getaf, e aprovado pela Companhia, conforme despacho da NOVACAP 
499 (8061394). 

500 

sol 3.2 CEB 

502 Em reposta ao Oficio SEI-GDF n° 49/2018 - 
503 SEGETH/CAP/GIURB (6476032) a Companhia Energética de Brasília — CEB, 
504 por meio do Laudo de n° 230, afirma a existência de interferências com a 
505 poligonal da área. 

506 Ainda, há que se considerar que o parcelamento em questão se 
507 encontra implantado, e a Companhia cita que não foi possível realizar o 
508 levantamento de interferências para cada lote, via ou edificação. 

509 Deste modo, descreve: 

510 Caso haja a necessidade de remanejamento, é preciso que 
511 se encaminhe o projeto detalhado para a Superintendência 
512 de Engenharia de modo que seja possível a elaboração de 
513 orçamento considerando a retirada das interferências e o 
514 atendimento de novas cargas. 

515 Com respeito à. viabilidade de atendimento, em resposta ao Oficio 
516 n° 50/2018 — SEGETH/CAP/GIURB (6476312), a CEB, por meio da Carta de 
517 Viabilidade n° 011/2018-GCAC/DC, informa que: 

518 Em resposta ao oficio em referência, informamos que a 
519 CEB-D poderá fornecer energia elétrica ao 
520 empreendimento, desde que atendidas ás condições de 
521 fornecimento, as quais serão definidas por meio de estudo 
522 técnico que será elaborado após a formalização do pedido 
523 por parte do interessado. 

524 

525 3.3 CAESB 

526 Em resposta ao Oficio n° 48/2018 — SEGETH/CAP/GIURB, a 
527 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal — CAESB encaminha 
528 o Termo de Viabilidade de Atendimento EPR — 19/007(19633948). No que tange 
529 ao abastecimento de água, é informado que "a região do parcelamento 
530 Condomínio Quintas Interlagos atualmente é abastecida por sistema de 
531 abastecimento de água operado pela CAESB." 

532 Quanto ao esgotamento sanitário: 

533 4.1. Não há sistema de esgotamento sanitário implantado ou 
534 projetado para atendimento do empreendimento. 



535 4.1.1. Para viabilizar o atendimento, será necessário que o 
536 empreendedor opte por solução independente de 
537 esgotamento sanitário por meio de sistema individual com 
538 fossas sépticas e sumidouros, que deverão seguir as 
539 seguintes orientações: 

540 4.1.1.1. Caso a alternativa escolhida seja sistema individual 
541 de tratamento por fossa séptica e sumidouro, recomenda-se 
542 obedecer às prescrições das normas NBR-7229 e NBR-3969 
543 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com 
544 fundamentação em teste de permeabilidade do solo e com 
545 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente 
546 registrada no Conselho Regional de Engenharia e 
547 Agronomia do Distrito Federal (CREA/DF) 

548 (-) 

549 4.1.1.3. Não há necessidade de encaminhamento dos 
550 projetos de fossas para análise da CAESB, uma vez que esta 
551 Companhia não opera sistemas individuais de esgotos. Fica 
552 a cargo do responsável pelo empreendimento a operação e 
553 manutenção das fossas e sumidouros implantados. 

554 Cabe destacar, que esse sistema de fossas sépticas e sumidouros é 
555 utilizado no parcelamento, devendo, apenas, ser adequados às normas técnicas 
556 NBR — 7229 e NBR — 3969 conforme recomendado no Termo de Viabilidade. 

557 

558 3.4 SLU 

559 Em reposta ao Oficio SEI-GDF n.° 52/2018 - 

560 SEGETH/CAP/GIURB (6478252), o SLU por meio do Despacho SEI-GDF 
561 SLU/PRESUDILUR (6634524), informa que: 

562 O SLU realiza atualmente nas proximidades 
563 do Condomínio Quintas Interlagos, localizado no Setor 
564 Habitacional Estrada do Sol - Região Administrava de 
565 Jardim Botânico — RA XXVII, coleta comum dos resíduos 
566 domiciliares e comerciais. Por essa razão pode-se afirmar 
567 que não haverá impacto significativo quanto à capacidade 
568 de realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento 
569 e destinaç à o final dos resíduos domiciliares gerados, uma 
570 vez que o SLU encontra-se equipado e preparado para 
571 executar a coleta na área de ocupação prevista, desde que o 
572 volume dos resíduos categorizados como domiciliares esteja 
573 dentro do limite citado no Item 1 deste documento. 

574 

575 O Parcelamento Quintas Interlagos já providencia o 
576 acondicionamento dos resíduos e, para melhor funcionamento do sistema, o 
577 parcelamento continuará providenciando este acondicionamento e destinando-o 



es de Lima 

elheira Titular-UNICA-DF 

.578 para a coleta da Concessionária SLU, de acordo com a ABNT NBR 11174:199, 
579 favorecendo a realização contínua das coletas de resíduos. 

580 

581 6. CONCLUSÃO: 

582 Diante do exposto, verificou-se que o Estudo Preliminar do 
583 parcelamento denominado Quintas Interlagos, localizado na Área de 
584 Regularização de Interesse Específico — ARINE Estrada do Sol II, do Setor 
585 Habitacional Estrada do Sol, da Região Administrativa do Jardim Botânico — RA 
586 XXVII, atendeu aos parâmetros estabelecidos no PDOT/2009 e nas Diretrizes 
587 Urbanísticas DIUR 01/2019. O empreendimento está localizado na Subzona 
588 Ecológico-Econômica de Diversificação Produtiva com Equidade 7, e apresenta 
589 riscos ecológicos baixos com exceção do risco de perda de solos por erosão, mas 
590 COMO o empreendimento possui Licença de Instalação Conetiva em vigor n° 
591 11/2018 — IBRAM/PRESI, emitida no dia 21 de dezembro de 2018, o risco de 
592 processos erosivos, foi diminuído no processo de licenciamento, dentro de 
593 parâmetros técnicos legais. 

594 

595 O projeto urbanístico obedeceu às restrições e demais dispositivos 
596 constantes da LI Conetiva, as concessionárias de serviços públicos foram 
597 consultadas e manifestaram pela viabilidade de atendimento, condicionando ao 
598 empreendedor arcar com os custos relativos aos projetos complementares 
599 necessários e à implantação das obras. Assim, ficou demonstrado que o processo 
600 em comento está suficientemente maduro para ser aprovado, não com Estudo 
601 preliminar, mas como projeto de regularização. 

602 

603 VOTO: 

604 Pelas Razões expedidas neste relatório, votamos no sentido de que seja 
605 aprovado o projeto de Regularização de Parcelamento do Solo denominado: 
606 Quintas Interlagos, Processo n°00390-00001537/2019-41, implantado de forma 
607 consolidada no Setor Habitacional Estrada do Sol, Região Administrativa do 
608 Jardim Botânico-RAXXVII, consubstanciado no MDE-RP 027/09 e URU- RP 
609 027/09, por atender às o «as vigentes e aos estudos realizados. 

Vitor Paulo Araújo dos Santos 

Conselheiro Suplente da SERINS 

610 
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