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RELATO 1 

 O processo em referência trata da aprovação do parcelamento do solo 2 

urbano denominado Quadras 7 e 8 do Residencial Tamanduá, com área 3 

registrada de 9,54Ha, matrícula nº Av.171/178.177, Cartório do 3º Ofício de Registro 4 

de Imóveis/DF, de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília – 5 

TERRACAP, localizada na Região Administrativa do Recanto das Emas – RA 6 

XV. 7 

 O pedido de aprovação do parcelamento do solo urbano foi analisado pela 8 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito 9 

Federal – SEDUH, por meio da Coordenação de Parcelamentos do Governo – 10 

COPAG da Unidade de Novos Parcelamentos – UPAR vinculada à 11 

Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária – SUPAR, que 12 

verificou estarem atendidos todos os parâmetros técnicos e requisitos legais, 13 

razão pela qual submete-se o processo à apreciação deste Conselho. 14 

I – HISTÓRICO 15 

O presente processo foi autuado em 08 de janeiro de 2016 visando 16 

atender à demanda do Memorando nº 02/2016 – DITEC/TERRACAP, de 06 de 17 

janeiro de 2016, direcionado à GEPRO/TERRACAP, o qual indicou a área 18 

denominada precariamente Núcleo Residencial Vargem das Bênçãos, no âmbito 19 

do Programa Habita Brasília, para que fosse elaborada a poligonal de projeto, 20 

bem como as demais providências necessárias para viabilizar a implantação do 21 

empreendimento (fl. 02, SEI 7238055). 22 

Em julho de 2016, a então denominada SEGETH emitiu a DIUR 03/2016 23 

Vargem da Benção (fls. 31 a 57, SEI 7238055), com as Diretrizes Urbanísticas 24 

gerais para a área. Na sequência, a TERRACAP elaborou o Estudo Preliminar 25 

de urbanismo para o já denominado Bairro Residencial Tamanduá (fls. 58 a 73, 26 

SEI 7238055), tendo-o encaminhado à SEGETH por meio do Despacho nº 27 

0853/2016 – DITEC/TERRACAP (fl. 78, SEI 7238344), em 31 de agosto de 2016, 28 

para análise e aprovação. 29 
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Durante o ano de 2017, o Estudo Preliminar é reapresentado diversas 30 

vezes à SEGETH, de modo a cumprir as sequenciais exigências para aprovação. 31 

Em fevereiro de 2018, o processo físico retorna à SEGETH para a análise 32 

de nova versão do Estudo Preliminar para o Residencial Tamanduá, sendo 33 

convertido na íntegra para o suporte eletrônico por aquela Secretaria, mantendo-34 

se o mesmo número e interessado gravados anteriormente, conforme indica o 35 

Parecer Técnico SEI-GDF n.º 63/2018 - SEGETH/CAP/COURB/DIPAR 36 

(7309049). 37 

Em 29 de junho de 2018, por meio do Despacho SEI-GDF  38 

TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (9710367), é encaminhada à SEGETH 39 

versão atualizada do Estudo Preliminar (9366350), agora acompanhada do 40 

Projeto Urbanístico URB 038/18 (9366448). 41 

Em 02 de julho de 2019, por meio do Memorando SEI-GDF Nº 32/2019 - 42 

TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC, que abre o Processo SEI 00111-43 

00007188/2019-23, solicita-se a abertura dos procedimentos necessários para 44 

viabilizar a urbanização de seis conjuntos localizados nas quadras 7 e 8 do 45 

projeto em curso do Residencial Tamanduá, localizado na Região Administrativa 46 

do Recanto das Emas, RA-XV. Tal procedimento tem por objetivo solucionar a 47 

ocupação irregular denominada Favelinha, situada na Quadra 406 do Recanto 48 

das Emas, existente há mais de 10 anos, que abriga 183 famílias conforme 49 

selagem realizada in loco pela Assessoria de Mobilização Social – ASMOB / 50 

CODHAB, conforme decisão acordada em reunião com o Senhor Secretário de 51 

Governo. 52 

Em 22 de maio de 2020, por meio do Despacho - 53 

TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUARQ 40620009, no âmbito do Processo SEI 54 

00111-00007188/2019-23, apresenta-se o Projeto Urbanístico para as Quadras 55 

7 e 8, consubstanciado na URB/MDE-092/19. Tal projeto é, como relatado, um 56 

destaque da URB-038/18, que trata do parcelamento do Residencial Tamanduá, 57 

Quadras 1 a 9, Processo SEI 0111-000043/2016. Ressaltou-se, no Despacho, 58 

que a aprovação desta URB-092/19 está condicionada à apresentação de um 59 

Plano de Ocupação para todo o Residencial Tamanduá, visto que os índices de 60 

permeabilidade e equipamentos públicos só serão alcançados no parcelamento 61 

como um todo.  62 

Em 26 de maio de 2020, por meio do Ofício Nº 746/2020 – 63 

TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (40737792), a TERRACAP encaminha os 64 

autos à CODHAB, em atendimento à solicitação da destinatária realizada por 65 

meio do Ofício 39665213 - Processo SEI 00392-00004424/2020-84. A partir das 66 

tratativas ocorridas neste momento, a CODHAB assume a corresponsabilidade 67 

pelo processo de aprovação do parcelamento do solo denominado Residencial 68 

Tamanduá. 69 

Em 10 de setembro de 2020, por meio do Ofício Nº 945/2020 – 70 

CODHAB/PRESI (46874423), a CODHAB encaminha à agora denominada 71 

SEDUH a primeira versão do Plano de Uso e Ocupação para o Residencial 72 
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Tamanduá, assim como a Planta Geral, para análise e aprovação, relativa à URB 73 

038/2018. 74 

Em 18 de janeiro de 2021 é emitida a Diretriz Urbanística Específica – 75 

DIUPE 01/2021 (54587080), que detalha a DIUR 03/2016 – Região do Vargem 76 

da Benção. O novo documento define Diretrizes de Sistema Viário e Circulação, 77 

Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo, Diretrizes de Áreas Públicas, Densidade 78 

Populacional e Aspectos Ambientais, conforme consta de seu próprio texto. 79 

Em 19 de abril de 2021, por meio do Despacho - CODHAB/PRESI/DIPRO 80 

60175530, é informado que a CODHAB deve “continuar conduzindo o Plano de 81 

Ocupação do empreendimento como um todo, até a aprovação no CONPLAN 82 

das Quadras 7 e 8, na forma como vem sendo tratado nas reuniões técnicas 83 

realizadas pelas equipes da CODHAB e TERRACAP.”. 84 

Em 29 de abril de 2021 é registrada a Ata 1 (61724569) de reunião 85 

ocorrida entre membros da SEDUH, TERRACAP e CODHAB, a respeito do 86 

projeto de Parcelamento do solo denominado Residencial Tamanduá. Nesta 87 

reunião, foi decidido que “será ampliada a Poligonal da URB 092/19 (sempre 88 

dentro de área urbana parcelável) para que sejam englobados os Espaços Livres 89 

de Uso Público necessários a cumprir o 15% de equipamentos públicos exigidos, 90 

permitindo assim que URB 092/19 seja aprovada como primeira etapa do 91 

restante do parcelamento.”. Ainda, foi destacada a necessidade de apresentação 92 

de soluções de infraestrutura que permitam a implantação independente das 93 

duas quadras, para a apresentação ao CONPLAN. Por fim, foi dito que “a 94 

CODHAB deverá elaborar o MDE-URB-NGB de acordo com a nova DIUPE para 95 

o as quadras 07 e 08 e submeter o projeto à aprovação da SUPAR/SEDUH e 96 

posterior encaminhamento ao CONPLAN.”. 97 

Em 27 de maio de 2021, por meio dos Ofícios nº 691, 692 e 693/2021 – 98 

CODHAB/PRESI (62792770, 62795351 e 62797391), foi encaminhado o 99 

conjunto documental MDE-URB-NGB relativo à URB-092/19 para a SEDUH, 100 

TERRACAP e IBRAM, respectivamente. 101 

Em 28 de maio de 2021, por meio da Nota Informativa n.º 67/2021 – 102 

IBRAM/PRESI/SEGER/CAC (62881736), foi informado que os documentos 103 

encaminhados pela CODHAB foram inseridos no processo de Licenciamento 104 

Ambiental Simplificado - LAS 00391-00002866/2019-81. 105 

Em 16 de junho de 2021, por meio do Ofício Nº 2228/2021 - SEDUH/GAB 106 

(64039165), foi informado à CODHAB que “A Coordenação de Parcelamento do 107 

Governo - COPAG emitiu o Parecer Técnico n.º 291/2021 - 108 

SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAG (63305797), devidamente ratificado pela 109 

Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária - SUPAR, no 110 

Despacho (63772453), o qual informa que o Estudo Preliminar atende às 111 

diretrizes e parâmetros estabelecidos na Lei Complementar nº 803/2009, que 112 

trata do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/2009, nas Diretrizes 113 

Urbanísticas para o Setor Vargem da Benção – DIUR 03/2016, Diretrizes 114 

Específicas do Parcelamento - DIUPE 01/2021 e demais legislações urbanísticas 115 
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pertinentes, estando apto ao Licenciamento Ambiental junto ao Instituto Brasília 116 

Ambiental – IBRAM.”. Ainda, a SEDUH solicita que, após o licenciamento 117 

ambiental, o projeto seja apresentado à SUPAR com as eventuais alterações 118 

solicitadas nos estudos. 119 

Em 21 de junho de 2021, por meio do Ofício Nº 552/2021 - 120 

TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (64266784), no âmbito do processo SEI 121 

00391-00002866/2019-81, que trata da LAS, a TERRACAP informa ao IBRAM 122 

que “Quanto à infraestrutura básica das Quadras 7 e 8, informa-se que está em 123 

curso a licitação para contratação das obras de implantação da rede de 124 

abastecimento de água e a elaboração de Projeto Básico para contratação da 125 

implantação do sistema de esgotamento sanitário por meio de fossas e 126 

sumidouros. O projeto de rede de energia está concluído, sendo que a 127 

contratação das obras está vinculada ao início das obras de implantação da 128 

pavimentação. O projeto de drenagem e pavimentação encontra-se em 129 

desenvolvimento, com previsão para conclusão no dia 24 do corrente mês, 130 

quando será encaminhado para análise da NOVACAP.”. Ainda, naquele 131 

momento, o EIA/RIMA estava pendente de realização de Audiência Pública, que 132 

fora realizada, posteriormente, em 03 de agosto de 2021. 133 

Em 02 de agosto de 2021, por meio do Ofício Nº 685/2021 - 134 

TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (67019145), a TERRACAP reforça o teor do 135 

Parecer Técnico 291 - SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAG (63305797), informando 136 

ao IBRAM que o Projeto Urbanístico está apto ao Licenciamento Ambiental junto 137 

àquele órgão. 138 

 Em 08 de setembro de 2021, por meio do Ofício Nº 1172/2021 - 139 

CODHAB/PRESI (69455987), a CODHAB encaminha o conjunto documental da 140 

URB-092/19 para a SEDUH, de modo que seja apresentado ao CONPLAN para 141 

aprovação, relatando, no fim, que o IBRAM encaminhará a Licença Ambiental 142 

Simplificada – LAS diretamente à SEDUH antes da submissão do processo ao 143 

CONPLAN. 144 

Em 17 de setembro de 2021, ocorreu reunião entre membros da SEDUH 145 

e da CODHAB, registrada por meio da Memória de Reunião 146 

SEDUH/SELIC/SUPAR/UPAR/COPAG 70166650, em que foram apresentadas 147 

novas exigências para o MDE 092/19, de modo que o projeto pudesse ser 148 

apresentado no CONPLAN. Após, a CODHAB cumpriu integralmente o que foi 149 

solicitado, encaminhando em 20 de setembro de 2021 toda a documentação 150 

revisada ao órgão de licenciamento urbanístico, por meio do Ofício nº 1229/2021 151 

– CODHAB/PRESI 70344693. 152 

II – PROJETO DE URBANISMO 153 

O projeto para o parcelamento urbano do solo que cria as Quadras 07 e 154 

08 do Residencial Tamanduá está consubstanciado nos seguintes documentos: 155 

 Projeto Urbanístico – URB 092/19; 156 

 Memorial Descritivo – MDE 092/19; 157 
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 Norma de Edificação, Uso e Gabarito – NGB 092/19; e 158 

 Quadro Demonstrativo das Unidades Imobiliárias - QDUI 092/19. 159 

O projeto foi desenvolvido e analisado com base no Plano Diretor de 160 

Ordenamento Territorial – PDOT/2009, nas Diretrizes Urbanísticas DIUR 161 

03/2016 – Vargem da Benção e DIUPE 01/2021 – Residencial Tamanduá, assim 162 

como demais leis e normas pertinentes. 163 

O projeto urbanístico das Quadras 7 e 8 do Residencial Tamanduá é um 164 

destaque do parcelamento do Residencial Tamanduá, Quadras 1 a 9, URB-165 

038/18, que está sendo tratado no âmbito do Processo SEI nº. 0111-166 

000043/2016. O parcelamento está localizado na região Vargem da Benção – 167 

Região Administrativa do Recanto das Emas – RA XV, com área total de 168 

95.400,50 m² / 9,5400ha. 169 

A URB 092/19 - Residencial Tamanduá Quadras 07-08 tem como objetivo 170 

a produção de novas unidades habitacionais em áreas urbanas, visando o 171 

reassentamento de 183 famílias em estado de vulnerabilidade que ocupam 172 

irregularmente a quadra 406 do Recanto das Emas.  173 

As Quadras 07 e 08 localizam-se na região Vargem da Benção, integrante 174 

da Região Administrativa de Recanto das Emas – RA XV (figura 01). A poligonal 175 

de projeto faz limite, ao norte, com a Área de Preservação Permanente – APP 176 

do córrego Estiva; ao sul, com a Avenida Vargem da Benção; a leste, com as 177 

Quadras 05 e 06 e, a oeste, com a Quadra 09 da URB 038/2018, conforme figura 178 

abaixo. 179 

 180 

Figura 1: Localização da Poligonal Parcelada e Poligonal de Projeto 181 

1. Zoneamento e Uso do Solo 182 
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Quanto ao zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento 183 
Territorial – PDOT/2009, a Poligonal Parcelada está inserida em Zona Urbana 184 
Consolidade – ZUC, conforme mapa a seguir: 185 

 186 

Figura 2: Mapa de zoneamento do PDOT/2009. Fonte: Geoportal 187 

Conforme o artigo 72 do PDOT-2012, e Anexo 1 - Zoneamento e unidades 188 

de planejamento – a Zona de Urbana Consolidada é constituída por áreas 189 

predominantemente urbanizadas ou em processo de urbanização, de baixa, 190 

média e alta densidade demográfica, servidas de infraestrutura e equipamentos 191 

comunitários. 192 

As Diretrizes Urbanísticas da Vargem das Benção - DIUR 03/2016 que 193 

englobam a poligonal da gleba, categorizam as quadras na Zona A e a porção 194 

norte, ao longo do córrego Estiva, como área de Parque conforme imagem a 195 

seguir: 196 
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Figura 3: Mapa de zoneamento de uso e ocupação do solo. DIUR 03/2016 197 

A Zona A corresponde à porção do Setor Vargem da Benção a ser 198 

destinada, preferencialmente, ao uso residencial, visando o atendimento 199 

às diretrizes da Política Habitacional do Distrito Federal. Os usos e 200 

atividades admitidos nessa zona são: Residencial multifamiliar e 201 

unifamiliar; Misto; Comércio; Institucional ou Comunitário; e Indústria de 202 

baixa incomodidade. 203 

Quanto aos usos permitidos para a área, a DIUPE 01/2021, em 204 

consonância com a Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019 que 205 

aprova a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS, prevê os 206 

seguintes: RO 1, RO 2, CSIIR 1, CSII 1 NO, CSIIndr, CSII 1, CSIInd 1, Inst e Inst 207 

EP. 208 

O mapa de uso do solo apresentado a seguir consolida a proposta de 209 

parcelamento do solo tratado no presente processo: 210 
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Figura 4: Mapa de uso do parcelamento. Fonte: MDE 092/19 211 

A seguir, estão caracterizados no Quadro Síntese de Unidades 212 

Imobiliárias e Áreas Públicas as áreas a serem destinadas às Unidades 213 

Imobiliárias, Espaços de Uso Público, sistema viário e seus respectivos 214 

percentuais de ocupação em relação à poligonal de projeto. 215 
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 216 

Tabela 1: Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas. Fonte: MDE 092/19 217 

2. Densidade 218 

O artigo 39 do PDOT/2009 considera como densidade demográfica 219 

populacional o valor resultante da divisão entre o número de habitantes e a área 220 

total das porções territoriais indicadas no Anexo III, Mapa 5, daquela Lei 221 

Complementar. 222 

A área do projeto está inserida na mancha definida como média densidade 223 

cujos valores de referência são superiores a 50 (cinquenta) até 150 (cento e 224 

cinquenta) habitantes por hectare. 225 

A poligonal encontra-se na Área C definida pela DIUR 03/2016, que 226 

permite densidade máxima de 150,44 hab/ha, conforme a imagem abaixo. 227 
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 228 

Figura 5: Mapa de densidade. Fonte: DIUR 03/2016 229 

3. Parâmetros de uso e ocupação do solo 230 

A DIUPE 01/2021 traz os parâmetros de Uso e Ocupação do Solo pela 231 

Zona A e o Parque Urbano que incidem na gleba, conforme DIUR 03/2016. 232 

 233 

Tabela 2: Diretrizes de uso e ocupação do solo. Fonte: DIPE 01/2021 234 

A seguir, é reproduzida a tabela de parâmetros extraídas do MDE 092/19: 235 
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 236 

Tabela 3: Parâmetros de uso e ocupação para  o Residencial Tamanduá – Quadras 07 e 237 
08 238 

4. Condicionantes ambientais 239 

As quadras 07 e 08 do Residencial Tamanduá estão situadas na bacia do 240 

Rio Corumbá e não se inserem em nenhuma Área de Proteção Ambiental (APA), 241 

sendo apenas vizinha da APA do Planalto Central, na Zona de Uso Sustentável 242 

– ZUS conforme Figura abaixo. 243 

 244 

Figura 6: Mapa de Zoneamento Ambiental da APA do Planalto Central. Fonte: MDE 092/29 245 

A área de APP incidente na poligonal de projeto é de 4.664,58m², 246 

conforme indica a URB-092/19. 247 
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A definição de margens para a proteção dos cursos d’água são definidos 248 

pelo Art. 4 do Código Florestal Brasileiro Lei Federal n.º 12.651/2012: 249 

“Art.4. I - As faixas marginais de qualquer curso d’água 250 

natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, 251 

desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 252 

de: 253 

a. 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos 254 

de 10 (dez) metros de largura;” (Incluído pela Lei nº 12.727, 255 

de 2012). 256 

Pela caracterização realizada in loco, constatou-se que os córregos 257 

estudados Areia Branca e Mato Grande possuem calha fluvial menor que 10 258 

metros. Assim, deve ser respeitada a faixa de 30m, como previsto em lei e 259 

apontado nos estudos ambientais. 260 

 261 

Figura 7: Mapa APP de Recursos Hídricos. Fonte: MDE 092/19 262 

Quanto ao Zoneamento Ecológico-Econômico do DF – ZEE-DF, o projeto para 263 

as quadras 7 e 8 do Residencial Tamanduá encontra-se na Zona Ecológica 264 

Econômica de Desenvolvimento Sustentável com Equidade – ZSPDE e, 265 

conforme a LEI Nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019, é a zona destinada a 266 

diversificar as bases produtivas do Distrito Federal com inclusão 267 

socioeconômica compatível com os riscos ecológicos e com os serviços 268 

ecossistêmicos. 269 
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No específico a gleba encontra-se na subzona ZSPDE 2 que, conforme o Art. 270 

13, II corresponde as áreas destinadas à integração de núcleos urbanos no 271 

eixo sudoeste-sul do Distrito Federal, por meio da implantação de infraestrutura 272 

de transporte público coletivo de média e alta capacidade; à consolidação de 273 

centralidades urbanas; à qualificação urbana, asseguradas, prioritariamente, as 274 

atividades N3, N4 e N5; e à implantação da ADP II e da ADP III.  275 

 276 
Figura 8: Mapa de Zoneamento ZEE/DF. Fonte: MDE 092/19 277 

Cabe destacar que o ZEE/DF, além do zoneamento, levanta os seguintes 278 

riscos ecológicos da ocupação do solo: riscos ecológicos co-localizados, perda 279 

de solo por erosão, contaminação do subsolo, perdas de áreas remanescentes 280 

de cerrado nativo e perda de área de recarga de aquífero. A seguir, são 281 

apresentados os riscos afetos à área do parcelamento. 282 

Para o Risco Ecológico co-localizado, a área do parcelamento apresenta 283 

manchas de risco baixo, médio e alto, conforme imagem a seguir. 284 
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 285 

Figura 9: Mapa de risco ecológico co-localizado. Fonte: MDE 092/19 286 

Sobre o risco de perda de solo por erosão, a poligonal apresenta manchas 287 

de baixo e alto risco. Para as áreas que foram evidenciadas como de alto risco 288 

de perda de solo por erosão a DIUPE 01/2021 recomenda que a remoção da 289 

cobertura vegetal e do solo superficial seja realizada somente antes do início da 290 

implantação do empreendimento, preferencialmente na época da seca. Caso 291 

seja efetuada em período de chuva deverão ser tomadas medidas para evitar a 292 

deflagração de processos erosivos. 293 

 294 
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Figura 10: Mapa de risco ecológico de perda do solo por erosão. Fonte: MDE 092/19 295 

Em relação ao Risco Ecológico de contaminação do subsolo, a poligonal 296 

apresenta manchas de risco alto e muito alto riscos. Para as áreas que foram 297 

evidenciadas como de alto risco contaminação do subsolo, a DIUPE 01/2021 298 

recomenda que nas áreas com baixa declividade e baixa densidade de 299 

drenagem sejam evitadas as atividades com alto potencial poluidor, assim como 300 

o rigoroso controle da disposição de efluentes em superfície ou em 301 

subsuperfície.  302 

 303 

Figura 11: Mapa de risco ecológico de contaminação do subsolo. Fonte: MDE 092/19 304 

Em relação ao Risco Ecológico de perda de áreas remanescentes de 305 

cerrado nativo, a poligonal apresenta manchas de risco médio e alto. 306 
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 307 

Figura 12: Mapa de risco ecológico de contaminação do subsolo. Fonte: MDE 092/19 308 

 Em relação ao Risco Ecológico de perda de área de recarga de aquífero, 309 

a poligonal apresenta manchas de médio, alto e muito alto risco. 310 

 311 

 312 

Para as áreas que foram evidenciadas como de Alto risco de perda de 313 

área de recarga de aquífero, a DIUPE 01/2021 traz as seguintes 314 

recomendações: 315 

Figura 13: Mapa de risco ecológico de perda de área de recarga de aquífero. Fonte: 

MDE 092/19 
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 Localizar as atividades em lotes de maiores dimensões e preservem 316 

maiores porcentagens de permeabilidade do solo 317 

 Adotar técnicas compensatórias ou de recarga artificial com medidas 318 

mitigadoras para que não ocorra contaminação dos aquíferos 319 

 Prever, para novos empreendimentos com declividade inferiores a 5% 320 

a implantação de medidas que favoreçam a recarga artificial dos 321 

aquíferos para evitar a contaminação das águas subterrâneas  322 

 Adotar nas áreas verdes estratégias de recuperação de vegetação 323 

para se garantir a infiltração de água no solo. 324 

5. Permeabilidade do parcelamento 325 

 As áreas públicas destinadas aos ELUPs, o parque e os canteiros 326 

arborizados das ruas visam a absorção das águas pluviais e a recarga dos 327 

aquíferos subterrâneos. 328 

A DIUR 03/2016 estabeleceu a permeabilidade mínima de 20% da área 329 

da poligonal de porjeto, segue o quadro de áreas permeáveis das Quadras 07 e 330 

08 do Residencial Tamanduá. 331 

 332 

Tabela 4: Quadro de Permeabilidade do Parcelamento. Fonte: MDE 092/19 333 

 334 

6. Sistema viário proposto 335 

O parcelamento do Residencial Tamanduá foi concebido de modo a 336 

integrar-se ao entorno consolidado da Região Administrativa do Recanto das 337 

Emas, seguindo as diretrizes apresentadas pela DIUPE 01/2020.O traçado viário 338 

promove uma clara organização do espaço urbano a partir das vias de 339 
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Circulação que cruzam o parcelamento transversalmente e longitudinalmente, 340 

promovendo a integração do novo parcelamento com a ocupação existente.  341 

A via de circulação central se configura como o centro de urbanidade do 342 

novo bairro, onde se concentram as principais atividades econômicas e de 343 

prestação de serviços.  344 

 345 

Figura 14: Sistema viário estruturante. Fonte: DIUR 01/2020 346 

A Via de Circulação– tipo 01 compreende: passeio ao longo do 347 

comércio, duas pistas de rolamento por sentido, um canteiro central com 348 

ciclovia e estacionamentos nos dois lados da via. A arborização acontecerá na 349 

faixa de serviço da calçada e no canteiro central. 350 
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As vias de circulação de tipo 02 cruzam o parcelamento 351 

perpendicularmente e costuram o novo bairro com o Recanto das Emas 352 

permitindo a continuidade viária entre os dois assentamentos. O UOS CSIIR 353 

com presença de comércio e um gabarito maior visam ajudar na a organização 354 

por quadras e na hierarquização do parcelamento.  355 

Ao norte do parcelamento se encontra a via Parque que delimita a 356 

ocupação e dá acesso ao parque, garantindo um passeio contínuo, 357 

incentivando a apropriação do espaço pelos moradores. 358 

As Vias Zona 30 são via locais de acesso aos lotes residenciais e 359 

apresentam baixa fluidez de tráfego. 360 

Os dispositivos de traffic calming a serem adotados na via Zona 30 serão 361 

lombadas e sinalização vertical e horizontal, quando for o caso. 362 

O sistema cicloviário será composto por ciclovias, isoladas das vias de 363 

tráfego comum de veículos. As travessias serão feitas no nível das vias, 364 

paralelamente às faixas de pedestre. 365 

As dimensões das vias que compõe o projeto foram baseadas nos 366 

parâmetros de sistema viário, dispostos no Decreto nº. 38.047, de 09 de março 367 

de 2017, que trata das Normas Viárias do Distrito Federal, com o objetivo de 368 

atender os requisitos mínimos de mobilidade e de segurança para os usuários.  369 

As calçadas também foram projetadas com base na Norma de Sistema 370 

Viário do Distrito Federal, e ainda o que prevê o Guia de Urbanização e Norma 371 

Brasileira de Acessibilidade - NBR 9050:2015 e seguindo as recomendações 372 

da Nota TÉCNICA 02/2015-DAUrb/SUAT da SEDUH. 373 

7. Consultas aos órgãos e concessionárias de serviços públicos 374 

Foram realizadas consultas junto aos órgãos e concessionárias de serviços 375 

públicos do Distrito Federal para verificação quanto à possibilidade de 376 

atendimento e/ou interferência de redes projetadas e/ou instaladas, conforme 377 

detalhado abaixo: 378 

 Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP: 379 

Em resposta ao Ofício Nº 1277/2020 - CODHAB/PRESI (SEI 380 

50693798) que solicita informações quanto a viabilidade e capacidade de 381 

atendimento, forma de atendimento e Interferências de redes, a 382 

NOVACAP enviou os seguintes documentos: Despacho – 383 

NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIPROJ (SEI 56925552), de 01 de 384 

março de 2021, que informa a existência de interferências, conforme 385 

Despacho SEAU SEI 50945859. Todavia informa que a Terracap 386 

apresentou o Projeto de Drenagem e Pavimentação para a área e que 387 

este está sendo analisado no Processo 00111-00002932/2020-71. Ainda, 388 

através do Ofício Nº 1256/2021 – NOVACAP/PRES/SECRE (SEI 389 

57974229), de 16 de março de 2021, encaminha-se a manifestação da 390 
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área técnica da Diretoria de Urbanização desta Companhia (Doc. 391 

SEI/GDF n.os 57913412 e 57813352), contendo os devidos 392 

esclarecimentos acerca do objeto pleiteado. O Despacho - 393 

NOVACAP/PRES/DU 57813352, citado no ofício, cita existência de 394 

interferência de rede, assim como da incapacidade de atendimento. 395 

Todavia, alerta que a Terracap está desenvolvendo o projeto de 396 

drenagem pluvial da referida área através do processo SEI 00111-397 

00002935/2020-71. 398 

 399 

 400 

 Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília – CAESB: 401 

Em resposta ao Ofício Nº 1276/2020 - CODHAB/PRESI (SEI 50693208) 402 

que solicita informações a atualização do EPRC 17/004 (50385727) e 403 

solicita informações respeito a existência de interferências de redes, a 404 

CAESB enviou os seguintes documentos: Despacho – 405 

CAESB/DE/ESSE/ESET (SEI 51198284), de 19 de Novembro de 2020, 406 

que informa que não há interferências com as redes de abastecimento de 407 

água e de esgotamento sanitário, conforme os respectivos croquis de 408 

interferência referenciados para água (51106551)  e esgotamento 409 

sanitário (51106517). 410 

Solução adotada para o parcelamento: Através do Despacho - 411 

CAESB/DE/EPR/EPRI (40605409) a CAESB em resposta a solicitação de 412 

projeto de implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) para 413 

o endereço QUADRAS 07 e 08, RESIDENCIAL TAMANDUÁ, RECANTO 414 

DAS EMAS/DF, informa: 415 

1. sobre o cadastro técnico 416 

Existe adutora de água tratada em Ferro Fundido 300mm 417 

(AAT.RCE.010) nas proximidades, onde ocorrerá a derivação de uma 418 

subadutora em PEAD 110, para atendimento da região solicitada.  419 

2. Informações sobre o projeto. 420 

 A solicitação para implantação do SAA é referente ao atendimento 421 

das Quadras 7 e 8, conforme Figura abaixo, obtida através do 422 

documento 40649540, presente no processo SEI 00111-423 

00007508/2019-45: 424 

 425 
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 426 

Figura 15 - Projeto básico de abastecimento de água 427 
Elaboração: Terracap 428 

 429 

Sendo assim, o SAA será composto por subadutoras em PEAD 430 

110mm e 90mm bem como rede de distribuição em PEAD 63mm. 431 

O esgotamento sanitário para as duas quadras se dará inicialmente 432 

através de fossa séptica. 433 

Ainda, o Termo de Viabilidade Técnica - TVT (SEI 63396609), de 434 

22 de março de 2021, que foi direcionado ao empreendimento do 435 

Residencial Tamanduá como um todo (URB-038/18), informa que, para o 436 

abastecimento de água, não há sistema implantado ou projetado, e que 437 

será viável o atendimento com sistema de abastecimento da CAESB 438 

somente após o início de operação do Sistema Produtor Corumbá. Por 439 

fim, diz que, caso o empreendimento seja realizado em etapas, poderá 440 

ser previsto uma interligação provisória com o sistema existente, a 441 

depender da demanda inicial prevista. Quanto ao sistema de esgotamento 442 

sanitário, informa que o empreendimento está localizado na Bacia de 443 

atendimento da ETE Recanto das Emas, e que existe a possibilidade de 444 

interligação ao sistema da CAESB após a execução das obras de reforma 445 

e ampliação dessa ETE, cujos projetos encontram-se em 446 

desenvolvimento, sem previsão para execução das obras. Informa que se 447 

o empreendedor quiser realizar a ocupação em etapas deverá implantar 448 

melhorias na ETE Recanto das Emas, e que não serão aceitas soluções 449 

independentes de tratamento, como ETEs compactas ou pré-fabricadas.  450 

 As exigências apresentadas no TVT, com ênfase às citadas acima, 451 

devem ser consideradas para as soluções de projeto. 452 
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 Companhia Energética de Brasília – CEB 453 

Em resposta ao Ofício Nº 1278/2020 - CODHAB/PRESI (SEI 454 

50694212) que solicita informações quanto a viabilidade e capacidade de 455 

atendimento, forma de atendimento e cadastro de Interferências de redes, 456 

a CEB enviou os seguintes documentos: Despacho-CEB-457 

D/DG/DD/SOE/GPQS (SEI 53213199), de 24 de novembro de 2020, que 458 

informa que a CEB-DIS poderá fornecer energia elétrica a localidade 459 

Residencial Tamanduá, localizado na Região de Brasília – RA XV, em 460 

tela, desde que sejam atendidas as condições de fornecimento, as quais 461 

serão definidas por meio de estudo técnico que será elaborado após a 462 

formalização do pedido por parte do interessado e responsável pela 463 

regularização fundiária. 464 

Ainda, por meio do Laudo Técnico nº51336566 (SEI 51336566), de 465 

24 de novembro de 2020, a CEB Disponibiliza o cadastro de rede para 466 

verificação e informa que havendo interesse na eliminação da(s) 467 

interferência(s) sinalizada(s), torna-se necessário formalizar solicitação 468 

de orçamento junto a CEB-D ou contratar empresa legalmente habilitada, 469 

observando as diretrizes estabelecidas na Resolução 414/2010-ANEEL. 470 

Solução adotada: 471 

Os Projetos básicos de rede de distribuição de energia elétrica e de 472 

Iluminação Pública das Quadras 7 e 8, do Res. Tamanduá, Recanto das 473 

Emas - DF, tratam da solução de infraestrutura interna do parcelamento 474 

para tais disciplinas e foram elaborados no âmbito da Terracap, tendo 475 

como referência o Estudo de Conexão SEI-GDF n.º 332/2019 – CEB-476 

D/DD/DI/SOE/GPQS, bem como seguindo as Normas Técnicas das 477 

concessionárias de distribuição e do sistema de Iluminação Pública do 478 

DF. 479 

 480 

A solução apresentada no Projeto de rede de distribuição de energia 481 

elétrica trata-se de implantação de rede aérea primária 482 

(13,8kV) compacta e rede secundária aérea isolada (380V). 483 

A solução para o sistema de Iluminação Pública trata-se de implantação 484 

de braços com luminárias nos postes da rede de distribuição prevista, 485 

bem como luminárias em postes de concreto específicos no canteiro da 486 

via principal e rotatórias. 487 

A conexão da rede a ser implantada à rede existente da concessionária 488 

seguirá os preceitos do Estudo de Conexão encaminhado pela 489 

concessionária. 490 

Por fim, resta informar que os projetos apresentados são projetos 491 

básicos que embasarão a futura contratação dos projetos executivos, 492 

em conjunto com as obras de implantação dessas redes, como é feito de 493 

praxe na Terracap. 494 
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Desse modo, a análise e aprovação dos projetos executivos pela 495 

concessionária ocorrerão somente em momento futuro, quando da 496 

contratação de empresa que ficará responsável por cumprir essa etapa, 497 

preliminar ao início das obras, que também deverá ser objeto dessa 498 

mesma contratação. 499 

 500 

 Serviço de Limpeza Urbana – SLU 501 

 Em resposta ao Ofício Nº 81/2021 502 

- SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT (55846740) que solicita pronunciamento 503 

acerca do novo parcelamento denominado Residencial Tamanduá, a SLU 504 

enviou os seguintes documentos: Despacho – SLU/PRESI/DILUR (SEI 505 

55903068), de 10 de fevereiro de 2021, que informa que 506 

O SLU realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais nas 507 

proximidades do parcelamento novo do solo, para fins 508 

urbanos, denominado Residencial Tamanduá, localizado na região 509 

Vargem da Benção – Região Administrativa do Recanto das Emas – RA 510 

XV. Por essa razão pode-se afirmar que não haverá impacto significativo 511 

quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte, 512 

tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares gerados, uma vez 513 

que o SLU encontra-se equipado e preparado para executar a coleta na 514 

área de ocupação prevista, desde que o volume dos resíduos 515 

categorizados como domiciliares. 516 

 Ainda, por meio do Despacho – SLU/PRESI/DITEC (SEI 517 

56319372), de 19 de fevereiro de 2021,  informa que por se tratar de 518 

projeto de habitação, a coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos, 519 

gerados nas edificações do novo setor habitacional, deverão se limitar ao 520 

favorecimento da realização contínua das coletas convencional e seletiva 521 

em vias e logradouros públicos (sistema viário pavimentado e nas 522 

dimensões adequadas), não impedindo a manobra dos caminhões 523 

compactadores (15 a 21 m³) e observando as normativas existentes. 524 

 525 

 Departamento de Estradas e Rodagem – DER 526 

 Em resposta ao Ofício Nº 85/2021 527 

- SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT (55851003) que solicita pronunciamento 528 

acerca do novo parcelamento denominado Residencial Tamanduá com 529 

as respectivas condicionantes, o DER enviou os seguintes documentos: 530 

Despacho – DER-DF/SUTEC/DIREP/GEPRO/NPRAG (SEI 56895373), 531 

de 01 de março de 2021, que informa que após análise do arquivo 532 

SEI (55646806), este departamento informa não haver interferências com 533 

a Faixa de Domínio das Rodovias, BR-060 e DF-001 (EPCT), portanto, 534 

não interfere com os Estudos e Projetos de responsabilidade desse 535 

departamento. 536 

 537 

8. Situação Fundiária 538 
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 Através do Despacho – 1032/2021-NUANF (62639118) a TERRACAP 539 

informa que a área denominada “URB 092-19-QUADRA 07-08 – Residencial 540 

Tamanduá” possui a seguinte situação fundiária: 541 

 542 

Destaque em SALMÃO 543 

Imóvel: TAMANDUÁ 544 

Situação: IMÓVEL DESAPROPRIADO, ÁREA URBANA 545 

Matrícula: Av.171/178.177, Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis - DF 546 

Proprietário: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA 547 

 548 

Figura 16: Situação Fundiária. Fonte: MDE 092/19 549 

9. Licenciamento Ambiental 550 

O processo de Licenciamento Ambiental está sendo tratado no Processo 551 

SEI 00391-00002866/2019-81, em que, para a URB 092/19 em questão, através 552 

da Nota Técnica n: 8/2021 – IBRAM/PRESI/SULAM (71887260), que dissertou 553 

sobre o "Parcelamento Futuro do Residencial Tamanduá, delimitado as quadras 554 

07 e 08 do referido parcelamento, localizado na Região Administrativa do 555 

Recanto das Emas - RA XV, e corresponde a uma área de 8,06 ha", concluindo 556 
Voto  (72872423)         SEI 0111-000043/2016 / pg. 24



que o empreendimento tem viabilidade ambiental, sendo recepcionado no 557 

BRASÍLIA AMBIENTAL pela metodologia de análise concomitante para Licença 558 

Prévia e Licença de Instalação, sob a guarda das prerrogativas previstas no Art. 559 

12 da Resolução CONAMA nº237/1997. Ademais, diante das informações 560 

constantes nos autos do processo nº 00391-00013152/2017-36, em especial no 561 

Estudo Ambiental EIA - REVISADO (58698191), Estudo Ambiental do Risco 562 

Ecológico das Q. 7 e 8 do Res. Tamanduá (47932002) e a Informação Técnica 563 

n.º 8/2021 - IBRAM/PRESI/SULAM (71887260), entendendo que o mesmo está 564 

apto a ser apreciado pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do 565 

Distrito Federal – CONPLAN, onde deve-se atentar às restrições impostas pela 566 

legislação vigente.  567 

10. Equipe técnica 568 

 569 

Ressalto que o projeto apresentado foi elaborado pela Companhia de 570 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, em parceria 571 

com a TERRACAP. 572 

 573 

11. VISITA IN LOCO 574 

 No dia 08 de outubro do corrente ano, juntamente do Diretor Presidente 575 
da Companha de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – 576 

CODHAB/GDF, Wellington Luiz de Souza Silva, equipe técnica e movimentos 577 
sociais, realizamos visita IN LOCO, para avaliar a situação das famílias que se 578 

encontram assentadas na Quadra 406, denominada “ Favelinha”. No momento, 579 

fomos recebidos pelos moradores e pela liderança Maria de Borges, conhecida 580 

popularmente como “BIA”, que relembrou que no ano de 2018, através da 581 

Decisão Nº 32/2018, neste Conselho de Planejamento Territorial e Urbano - 582 
CONPLAN, houve a aprovação do Projeto Urbanístico da Quadra 406, Conjunto 583 

F, G e P, localizado na Região Administrativa Recanto das Emas – RA XV, que 584 
em partes solucionaria o problema da falta de moradia digna daquelas famílias. 585 
Todavia, infelizmente não houve prosseguimento na adoção das providências 586 
cabíveis. 587 

 Foi realizada selagem das famílias daquela quadra – levantamento 588 
socioeconômico, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES-589 
, e, posteriormente, encaminhamento para atendimento pela CODHAB/DF.  590 

 É notório o estado precário em que se encontram aquelas famílias, com 591 

esgoto sem manutenção, escoando pelas ruas, local insalubre, conforme 592 

relatório fotográfico abaixo, colocando em risco a saúde daqueles moradores.  593 

12 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA QUADRA 406 DO RECANTO DAS EMAS, LOCAL 594 

DENOMINADO “FAVELINHA”.  595 

Voto  (72872423)         SEI 0111-000043/2016 / pg. 25

http://www.segeth.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/08/157ª-ro_decisao_32_dodf.pdf


Foto1  596 

 597 

FOTO2    598 

 599 

 600 

 601 
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FOTO3     602 

 603 

 604 

13 - PONDERAÇÕES 605 

 606 

 No ensejo, informo que fui procurada pelas famílias em situação de 607 

vulnerabilidade do projeto VILA MARIELE, localizada em Samambaia/DF – RA 608 

XII, conforme processo: 142.000.414/2012. As famílias solicitaram a tomada das 609 

providências cabíveis, no sentindo em que 30 (trinta) lotes localizados na Quadra 610 

406 de Samambaia, que foram reservados, sejam transferidos para a 611 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, 612 

para atendimento no âmbito do programa HABITA BRASÍLIA. Também foi 613 

expressado o interesse em que sejam  reassentadas nas Quadras 07 e 08 do 614 

Residencial Tamanduá do Recanto das Emas, tendo em vista a necessidade 615 

dessas famílias, que têm direito a moradia digna e melhor qualidade de vida. 616 

VOTO 617 

Diante do exposto, voto pela aprovação do parcelamento do solo urbano 618 

do Residencial Tamanduá Quadras 07 e 08, consubstanciado pela URB 092/19, 619 

nos exatos termos constantes no relatório acima, tendo em vista a verificação 620 

pela autoridade competente de que estão atendidas as diretrizes e parâmetros 621 

estabelecidos no PDOT/2009 e demais parâmetros técnicos e requisitos legais 622 

relativos ao parcelamento do solo, submetendo-se à deliberação deste 623 

Conselho. 624 
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