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1. RELATÓRIO

 

 

Trata-se de proposta de parcelamento do solo urbano denominado Polo Logís co e
Centro Urbano Parque das Bençãos do Recanto das Emas, nas glebas objeto das matrículas nº
214.729 (3º CRI) e nº 359.316 (3º CRI) ambas de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília –
TERRACAP, que totalizam a área de 160ha 54a 24ca, e estão localizadas na Região Administra va do
Recanto das Emas – RA XV.

O processo, que tramitava em meio sico sob o n° 111.000.883/2011, é composto por
quatorze volumes. Em atendimento ao Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, alterado pelo
Decreto nº 37.565/2016, de 23 de agosto de 2015, o processo foi conver do parcialmente do suporte

sico para eletrônico e ao ser inserido no SEI-GDF, foi man do o mesmo número do processo principal
SEI-GDF nº 0111-000883/2011, sem que fossem anexados os documentos relacionados à tramitação
anteriormente ao encerramento da tramitação em meio físico.

 O pedido de aprovação do parcelamento do solo urbano foi analisado pela Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH, por meio da
Coordenação de Parcelamentos do Governo – COPAG da Unidade de Novos Parcelamentos – UPAR
vinculada à Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária – SUPAR, que verificou estarem
atendidos todos os parâmetros técnicos e requisitos legais, razões pelas quais submeteu o processo à
apreciação deste Conselho.

 

2. HISTÓRICO

 

O processo foi autuado em 13/06/2011 para fins de aprovação do parcelamento do solo
para implantação do denominado “Polo Atacadista do Recanto das Emas” em atendimento à demanda
expressa no Ofício nº 115/2008 – SUBPOLOECON/SDET de 10/06/2008 (fl. 02).

As informações constantes dos autos indicam que o projeto foi analisado na 134ª
Reunião Ordinária do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano-Conplan, Decisão n. 11/2016.

Os autos tramitaram pela então SEGETH e TERRACAP e, aos 25/05/2021, a TERRACAP,
pelo O cio 468/2021, Doc. SEI (62556721), encaminha o processo à Seduh, com as pendências
ajustadas para as providências necessárias à apreciação do projeto de parcelamento do solo pelo
CONPLAN.

Pela alteração das Diretrizes Urbanís cas e do projeto após a aprovação anterior do
CONPLAN e, em razão da alteração de usos e parâmetros dos lotes previamente aprovados, os autos
foram submetidos a nova apreciação do CONPLAN.
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3. PROPOSTA

 

O parcelamento do solo denominado Polo Logís co e Centro Urbano Parque das
Bençãos do Recanto das Emas está consubstanciado nos seguintes documentos:

Projeto Urbanístico – URB 112/10, SEI 62506581, 62506863, 62507089 e 62507256;
Memorial Descritivo – MDE 112/10, SEI 62507565;
Norma de Edificação, Uso e Gabarito – NGB 112/10 para o Polo Logístico, SEI 62507754.

O presente Parecer foi realizada com base nos parâmetros con dos no Parecer Técnico
n. 280/2021 SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAG – SEI 61442592, Despacho SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAG –
SEI 62709010, Despacho SEDUH/SUPAR/UPAR – SEI 62733056 e, especialmente, no Plano Diretor de
Ordenamento Territorial – PDOT/2009, nas Diretrizes Urbanís cas para o Vargem da Benção – DIUR
03/2016, Diretrizes Urbanís cas Específicas para o parcelamento do solo urbano Polo Logís co e
Centro Urbano do Recanto das Emas – DIUPE 39/2020 com validade de 4 (quatro) anos, e demais
legislações urbanísticas vigentes.

Será avaliada a adequação da proposta às condicionantes urbanís cas, condicionantes
ambientas e licenciamento ambiental, situação fundiária e às exigências das concessionárias de
serviços públicos do Distrito Federal

 

3.1. CONDICIONANTES URBANÍSTICAS

 

 

3.1.1. Zoneamento e Uso do Solo

 

De acordo com o zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento
Territorial – PDOT/2009, a área do projeto está inserida em Zona Urbana Consolidada – ZUC,
conforme mapa a seguir:

F ig u ra 1: Mapa de
zoneamento do PDOT/2009. Fonte:
Geoportal

 

O ar go 72 do PDOT/2009 estabelece que esta zona “é composta por áreas
predominantemente urbanizadas ou em processo de urbanização, de baixa, média e alta densidade
demográfica [...] servidas de infraestrutura e equipamentos comunitários”. O ar go 73 dispõe que “...
devem ser desenvolvidas as potencialidades dos núcleos urbanos, incrementando-se a dinâmica
interna e melhorando-se a sua integração com áreas vizinhas...”.

Ainda segundo o PDOT, em seu Anexo 4, Mapa 6, a poligonal de projeto está
parcialmente inserida na Área Econômica denominada Polo Atacadista, cuja situação é classificada
como “A implantar”, conforme figura abaixo:
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Figura 2: Áreas Econômicas
PDOT/2009 Fonte: MDE 112/10

 

Quanto ao zoneamento definido pela DIUPE 39/2020, em concordância com a DIUR
03/2016, a poligonal do projeto está inserida parte na Zona A e Zona B, parte na mancha denominada
Centralidade e parte no Parque Urbano conforme mapa de uso do solo abaixo:

Figura 3: Mapa de zoneamento da
DIUR 03/2016. Fonte: DIUPE 39/2020

A área des nada à Zona A corresponde à porção do Setor des nado, preferencialmente,
ao uso residencial e atende às diretrizes da Polí ca Habitacional do Distrito Federal quanto à
destinação de áreas para o Programa Habitacional de Interesse Social.

A área des nada à Zona B localiza-se ao longo da BR-060 e DF-001. Caracteriza-se pela
facilidade de acesso e devem ser des nadas, preferencialmente, ao uso de comércio, serviços,
industrial e ins tucional. O uso misto (comercial e/ou ins tucional associado ao uso residencial) é
permi do, mas o uso residencial deve ser admi do apenas nos pavimentos superiores da edificação,
garan ndo comércio e a vidades ins tucionais no pavimento térreo, em contato com o espaço público
aberto.

A área des nada à centralidade localiza-se ao longo do Anel de A vidades previsto no
PDOT/2009 que visa promover a ligação entre as cidades do Recanto das Emas e Samambaia. Deve,
portanto, ser des nada às a vidades que promovam a atra vidade de pessoas e o encontro social.
Estas a vidades são, em geral, relacionadas aos usos comerciais (lojas, centros comerciais, serviços,
restaurantes, lanchonetes) e ins tucionais ou comunitários (especialmente a vidades relacionadas a
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cultura, como centros culturais, casas de cultura, cinemas, teatros, museus, bibliotecas).

Por fim, o Parque Urbano des na-se ao espaço de lazer do parcelamento, bem como de
preservação da APP do córrego Es va, visando garan r a sua condição original, criando um eixo
central verde. O projeto urbanís co deverá valorizar o curso d’agua como elemento paisagís co;
qualificar áreas verdes com a vidades de lazer, jardins, playgrounds, quiosques que garantam para
esta área pública vitalidade.

Quantos aos usos permi dos para a gleba, a DIUPE 39/2020, em consonância com a Lei
Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019 que aprova a Lei de Uso e Ocupação do Solo do
Distrito Federal – LUOS, prevê os seguintes: RO 1, RO 2, CSIIR 1, CSIIR 3, CSIIR 1 NO, CSIIR 2 NO, CSII
1, CSII 2, CSII 3, CSIInd 1, CSIInd 2, CSIInd 3, CSIIndR, Inst e Inst EP.

Além do zoneamento previsto pela DIUPE 39/2020, a DIUR 03/2016 esclarece que a
poligonal de projeto interfere na denominada Área Econômica e localiza-se ao longo da BR-060 e DF-
001, correspondendo à Zona B das diretrizes. O Polo Logís co integra a Estratégia de Áreas
Econômicas previstas no Anexo IV, Mapa 6 e Tabela 6C do PDOT/2009. As Áreas Econômicas a serem
implantadas “correspondem às áreas já definidas para instalação de a vidades econômicas por meio
de programas setoriais de desenvolvimento, devendo ser adotadas ações que possibilitem o seu
desenvolvimento e implementação”

Figura 4: Mapa de
estratégias do
PDOT/2009. Fonte:
DIUR 03/2016

Deste modo, o partido adotado no projeto urbanístico se divide em duas vertentes:

Área destinada ao Polo Logístico que visa atender as demandas por empreendimentos
destinados as atividades produtivas que envolvem comércio de bens e prestação de
serviços, indústrias não poluentes, além de atividades de apoio como: usos institucionais
públicos e privados, sobretudo aqueles destinados à educação, saúde, assistência social
para apoio aos empregados e trabalhadores do comércio e indústria;
Área destinada ao Centro Urbano que se integra ao projeto de parcelamento do solo
denominado Parque das Bençãos, parte da política habitacional de interesse social do
Distrito Federal. O Centro Urbano tem por objetivo contribuir para encerrar o vazio urbano e
articular o tecido urbano entre as cidades do Recanto das Emas e Samambaia, na medida
em que complementa a via de Atividades prevista na Estratégia de Estruturação viária do
PDOT/2009, contribuindo com a integração desses dois núcleos urbanos.

O mapa de uso do solo apresentado a seguir consolida a proposta de parcelamento do
solo objeto da presente avaliação.

Relatório 63 (65149279)         SEI 0111-000883/2011 / pg. 4



Figura 5:
Mapa de
uso do
parcelamento.
Fonte: MDE
112/10

A poligonal de projeto prevê a criação de 97 unidades imobiliárias, que estão
caracterizados no Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas, correspondentes às áreas
a serem des nadas a Equipamentos Públicos Comunitários - EPC, Equipamentos Públicos Urbanos -
EPU, Espaços Livres de Uso Público - ELUP, sistema viário e seus respec vos percentuais de ocupação
em relação à poligonal de projeto.
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Tabela 1: Quadro Síntese de Unidades
Imobiliárias e Áreas Públicas. Fonte:
MDE 112/10

3.1.2. Densidade

 

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

A área do projeto está inserida na mancha definida como média densidade cujos
valores de referência são superiores a 50 (cinquenta) até 150 (cento e cinquenta) habitantes por
hectare. Considerando a área total do parcelamento de 160,54ha, obtém-se uma população máxima
de 24.152 habitantes.

Aplicando-se o índice médio de 3,3 habitantes por domicílio, de acordo com os dados do
IBGE/2010 fornecido para a Região Administra va do Recanto da Emas e definido pela DIUR 03/2016,
obtém-se um máximo de 7.319 unidades imobiliárias.

A seguir, é reproduzida do MDE 112/10 a tabela que trata da distribuição das unidades
habitacionais por uso habitacional previsto no parcelamento.
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Tabela 2:
Número de
unidades
habitacionais por
lote residencial

Tendo em vista a área total da gleba de 160,54ha e o número de domicílios de 6.053
unidades, a população es mada para o projeto será de 19.975 habitantes. Com isso, será adotada
uma densidade de 124,43 hab/ha no parcelamento.

 

3.1.3. Parâmetros de uso e ocupação de solo

 

Os parâmetros de uso e ocupação do solo do projeto de urbanismo estão definidos na
Norma de Edificação, Uso e Gabarito – NGB112/10, que foi desenvolvida com base nas definições
constantes do PDOT/2009, LUOS, DIUR 03/2016 e DIUPE 39/2021, cuja tabela de orientação para os
parâmetros urbanísticos é reproduzida a seguir:
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Tabela 3:
Parâmetros
de uso e
ocupação
do solo.
Fonte:
DIUPE
39/2021

 

A seguir, é reproduzida a tabela de parâmetros extraídas da NGB 112/10:
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Tabela 4: Parâmetros
de Uso e Ocupação do
solo. Fonte: NGB
112/10

 

3.1.4. Sistema Viário Proposto

 

Incide sobre a poligonal do projeto, a Estratégia de Estruturação do Sistema Viário
prevista no PDOT/2009, bem como diretrizes para a Rede Estrutural de Transporte Cole vo e Áreas
Econômicas, conforme mapas abaixo extraídos das Diretrizes Urbanísticas do Setor – DIUR 03/2016.

Um dos projetos de estruturação viária incluídos na estratégia é o de configuração do
anel de A vidades de Samambaia-Recanto das Emas – Riacho Fundo II, inciso II do ar go 115 do
PDOT/2009.

A Estratégia de Estruturação Viária des na-se à melhoria da acessibilidade das áreas
urbanas consolidadas do Distrito Federal, de forma a melhor aproveitar a infraestrutura, mediante as
seguintes ações (art. 114):

I – Revisão do desenho viário;

II – Execução de novos trechos viários;

III – Execução de melhorias nas vias existentes;

IV – Modificações na hierarquia viária;

V – Articulação entre as áreas urbanas em ambos os lados da via;

VI – Otimização da ocupação na faixa de até 100m das vias, nos anéis de atividades
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Figura 6: Mapa da Hierarquia viária e Estruturação do Sistema
Viário e áreas lindeiras. Fonte: Geoportal

 

Figura 7: Mapa de Rede Estrutural de Transporte Coletivo e
Áreas Econômicas. Fonte: DIUR 03/2016

Conforme mostra a figura acima, o PDOT/2009 indica na poligonal de estudo uma via
classificada como rede terciária de transporte coletivo, definida como:

“vias utilizadas para o transporte coletivo de média capacidade, destinadas
à integração de localidades internas aos núcleos urbanos, interligando-se à
rede secundária, com prioridade desta categoria sobre as de menos
capacidade, conforme Anexo I I, Mapa 3 e Tabela 3ª, desta Lei
Complementar”

O Relatório Técnico do Plano Diretor de Transporte Urbano – PDTU (outubro de 2010),
da Secretaria de Estado de Transporte do DF, indica nas Estratégias para o Eixo Sudoeste (Núcleo
Bandeirante, Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas e Santo Antônio do Descoberto) uma nova via que
atravessa o Vargem da Benção e a construção de obras de artes especiais nas duas extremidades
desta via, conforme ilustrado na figura abaixo:
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Figura 8: Mapa
PDTU – Eixo
Sudoeste. Fonte:
DIUR 03/2016

A via em questão corresponde àquela prevista no PDOT/2009 como Anel de A vidades
e como Rede Terciária de Transporte Coletivo.

Essa nova via é assim definida pelo PDTU/2010 como Via de ligação entre Recanto das
Emas e Samambaia “Como con nuação da via de ligação Ceilândia – Samambaia é proposta a
implantação de uma nova pista com canteiro central, ligando a BR-060 à Av. Recanto das emas, com
duas faixas de rolamento por sentido de circulação”.

 

 

Vale ressaltar que o croqui de corte de via apresentado é um desenho esquemá co,
pois como o próprio PDTU recomenda, são também necessárias ações que visem garantir:

A circulação, o conforto e segurança ao pedestre, como implantar calçadas e travessias de
acordo com as normas de acessibilidade, tratar locais críticos (faixas de pedestre,
passarelas e semáforo para pedestre);
Infraestrutura, segurança e monitoração ao ciclista, como identificar e implantar trechos
cicloviários e paraciclos ou bicicletários com ligação aos terminais de ônibus, elaborar
projetos de sistema cicloviário com sinalização específica.

Em complementação às diretrizes urbanís cas para o Vargem da Benção – DIUR
03/2016, a DIUPE 39/2020, emi da para o parcelamento, definiu uma Via de A vidades no sen do
Norte e Sul da poligonal, cuja função será a de servir como parte integrante do Anel de A vidades
previsto pelo PDOT/2009, compondo a rede terciária de transporte coletivo do PDTU.

É prevista ainda, no sen do Leste / Oeste na porção central da poligonal de projeto,
uma Via de Circulação, cuja função será a de promover a ar culação do tecido urbano, comportando o
tráfego de passagem, proporcionando alta acessibilidade ao bairro/centralidade, privilegiando o
transporte cole vo, veículos par culares, além de permi r com segurança o tráfego de pedestres e
ciclistas. Permite o acesso dos lotes às vias diretamente por meio de fachadas frontais abertas.
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É prevista ainda, no sen do Leste / Oeste na porção central da poligonal de projeto,
uma Via de Circulação, cuja função será a de promover a ar culação do tecido urbano, comportando o
tráfego de passagem, proporcionando alta acessibilidade ao bairro/centralidade, privilegiando o
transporte cole vo, veículos par culares, além de permi r com segurança o tráfego de pedestres e
ciclistas. Permite o acesso dos lotes às vias diretamente por meio de fachadas frontais abertas.

Figura 10: Diretrizes de
sistema viário e circulação.
Fonte: DIUPE 39/2020

Cabe ressaltar que a DIUPE 39/2020 esclarece que o sistema viário proposto pelas
diretrizes é indica vo, podendo sofrer ajustes na elaboração do projeto urbanís co, desde que seja
garantida a conexão na malha urbana.

Deste modo, de acordo com o MDE 112/10, o projeto urbanís co prevê o sistema viário
complementar com intuito de promover a permeabilidade e integração do tecido urbano, dispondo de
espaços necessários à implantação de caixas da via com todos os seus componentes, e uma rede de
calçadas seguras, a fim de incen var a mobilidade a va, principalmente no interior da ocupação
urbana, e adequadas ao tipo de uso e ocupação garantindo mobilidade e acessibilidade universais. Por
fim, foram projetadas ciclovias/ciclofaixa/via compar lhada, ao longo de todo o sistema viário do
projeto de parcelamento.

Com base nas diretrizes indicadas na DIUR 03/2016 e DIUPE 39/2020, e considerando o
disposto no Decreto nº 38.047, de 09 de março de 2017, que trata do sistema viário do Distrito Federal
e Nota Técnica nº 02/2015 – DAUrb/SUAT, o sistema viário do Polo Logís co foi projetado para o
tráfego de veículos de carga de forma a minimizar os conflitos com o tráfego de veículos comuns,
sendo estruturado a par r de uma avenida principal, que atravessa a área paralelamente a BR-060,
induzindo a circulação de veículos na parte interna do parcelamento, evitando o tráfego de passagem
e manobras na via marginal que serve de acesso aos lotes voltados à rodovia. Esta via é caracterizada
por duas pistas de tráfego de 10,5 metros de largura, separadas por canteiro central, com largura
mínima de 20 metros permi ndo a implantação de faixa de desaceleração e raio de giro interno de
8,00 metros nos retornos em padrões aceitável para veículos de carga.

Foram projetados no total 4 (quatro) acessos, dos quais três estão conectados na BR-
060 e um na DF-001. Um dos acessos interligados a BR-060 foi posicionado no alinhamento da via
perpendicular de Samambaia, possibilitando, futuramente, o estabelecimento de uma nova ligação
viária entre Samambaia e Recanto das Emas.  O acesso ao Polo Logís co pela DF-001 ocorre
diretamente na avenida principal do projeto, e se situa a uma distância de aproximadamente 165
metros do término da alça do trevo viário existente.
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Figura 11: Mapa da hierarquia viária
proposta para o parcelamento. Fonte:
MDE 112/10

 

3.2. CONDICIONANTES AMBIENTAIS

 

A área do parcelamento incide na APA do Planalto Central, que é uma Unidade de
Conservação Federal, administrada e supervisionada pelo Ins tuto Chico Mendes de Conservação de
Biodiversidade-ICMBio. Esta APA obje va disciplinar a expansão desordenada do uso do solo no
Distrito Federal.

O Plano de Manejo da APA do Planalto Central (Portaria n. 28/2015, DOU n. 74, de
20/04/2015) definiu seu zoneamento. Esta área apresenta interferência com a Zona de Uso
Sustentável – ZUS que estabelece a impermeabilização máxima do solo restrita a 50% da área total.

Figura 12: Mapa de Zoneamento
Ambiental da APA do Planalto Central.
Fonte: MDE 112/10

Quanto ao Zoneamento Ecológico-Econômico do DF (ZEE-DF), estabelecido na Lei nº
6.269, de 29 de janeiro de 2019, a poligonal de projeto está inserida na Zona Ecológica-Econômica de
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6.269, de 29 de janeiro de 2019, a poligonal de projeto está inserida na Zona Ecológica-Econômica de
Dinamização Produ va com Equidade – ZEEDPE cuja vocação é diversificar a economia e a base
produ va do DF, visando a geração de emprego e renda, promovendo a inclusão produ va da
população e reduzir as desigualdades socioeconômicas da região (art. 11, inciso II).

Quanto as Subzonas de Dinamização, a poligonal está inserida na Subzona de
Dinamização Produ va com Equidade 2 - SZDPE 2 que se des na “...à integração de núcleos urbanos
no eixo sudoeste-sul do Distrito Federal, por meio da implantação de infraestrutura de transporte
público cole vo de média e alta capacidade; à consolidação de centralidades urbanas; à qualificação
urbana, asseguradas, prioritariamente, as a vidades N3, N4 e N5; e à implantação da ADP II e da ADP
III” (art. 13, inciso II).

Figura 13: Subzoneamento da
poligonal em relação ao ZEE/DF.
Fonte: MDE 112/10

Cabe destacar, que o ZEE/DF além do zoneamento, levanta os seguintes riscos
ecológicos da ocupação do solo: riscos co-localizados, perda de áreas remanescentes de cerrado
na vo, perda de solo por erosão e perda de recarga de aquífero, contaminação do subsolo. A seguir,
são apresentados os riscos afetos à área do parcelamento.

Figura 14: Mapa de riscos ecológicos
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co-localizados. Fonte: DIUPE 39/2020

Para o Risco Ecológico de perda de áreas remanescentes de cerrado na vo, a DIUPE
39/2020 determina que ocupação na área do risco está sujeita ao licenciamento ambiental, visto que
a remoção da cobertura vegetal pode desencadear processos erosivos, principalmente se associados
ao lançamento de águas oriundas de escoamento superficial em áreas cuja cobertura vegetal foi
removida.

Figura 15: Mapa de risco ecológico de perda de áreas de
remanescentes de cerrado nativo. Fonte: MDE 112/10

 

Figura 16: Mapa de risco ecológico de perda do solo por erosão.
Fonte: MDE 112/10

Em relação ao Risco Ecológico de perda de área de recarga de aquífero, a DIUPE
39/2020 orienta a localização de a vidades que tenham lotes de maiores dimensões e que se
preservem maiores percentuais de permeabilidade do solo, devendo ser adotadas técnicas
compensatórias ou recarga ar ficial, com medidas mi gadoras para que não ocorra contaminação dos
aquíferos.

Além disso, as diretrizes esclarecem que a implantação de novos empreendimentos em
áreas com declividades inferiores a 5%, deve prever a implantação medidas que favoreçam a recarga
ar ficial dos aquíferos, tomando as devidas providências para evitar a contaminação das águas
subterrâneas, e por fim que nas áreas verdes sejam adotadas estratégias de recuperação de
vegetação para se garan r a infiltração da água no solo, juntamente com as estratégias adotadas
para as áreas de risco elevado de contaminação do solo.
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Figura 17: Mapa de risco ecológico de perda de área de recarga de
aquífero. Fonte: MDE 112/10

Em relação ao Risco Ecológico de contaminação do subsolo, se recomenda não
implementar a vidades com alto potencial poluidor onde são observadas baixa declividade e baixa
densidade de drenagem, visto que estas caracterís cas favorecem a infiltração das águas pluviais,
devendo exis r um controle rigoroso sobre a disposição de efluentes em super cie ou em
subsuperfície.

Figura 18: Mapa de risco ecológico de
contaminação do subsolo. Fonte: MDE
112/10

 

3.3. CONSULTAS AOS ÓRGÃOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

 

Foram realizadas consultas junto aos órgãos e concessionárias de serviços públicos do
Distrito Federal para verificação quanto à possibilidade de atendimento e/ou interferência de redes
projetadas e/ou instaladas, tanto na área referente ao Polo Logís co, quanto à área do Parque das
Bençãos.

As informações foram extraídas do Parecer Técnico, que apresentou as informações e
os dados dos processos, nos quais tramitaram os pleitos e esclarecimentos apresentados, conforme
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detalhado abaixo:

 

3.3.1. Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP – Processo 0000391-
00015129/2017-86

 

A NOVACAP informou sobre a existência de galerias de águas pluviais com a área em
estudo, e quanto a viabilidade de atendimento, esclareceu que atualmente não existe um sistema
público implantado que atenda ao Polo Logístico do Recanto das Emas.

Constam nos autos que quando foi elaborado o projeto de drenagem do
empreendimento Parque das Bençãos, trechos 1, 2, 3 e 4 pela empresa Mendes Junior, vencedora dos
Editais de Chamamento n. 06, 07, 08 e 09 junto a CODHAB, o empreendimento foi considerado como
área contribuinte no dimensionamento do sistema projetado, para os trechos 3 e 4, sendo considerado
10% das áreas dos lotes e 100% das demais áreas urbanas.

Assim, quando da elaboração do projeto de drenagem das áreas internas dos lotes do
Polo Logís co, deverão ser projetadas estruturas para amortecimento de 90% da vazão gerada,
devendo para tal ser previsto na NGB e MDE espaços que possibilitem este amortecimento, bem como
a obrigatoriedade da construção.

A NOVACAP informou sobre a existência de galerias de águas pluviais com a área em
estudo, e quanto a viabilidade de atendimento, esclareceu que atualmente não existe um sistema
público implantado que atenda ao Polo Logístico do Recanto das Emas.

Constam nos autos que quando foi elaborado o projeto de drenagem do
empreendimento Parque das Bençãos, trechos 1, 2, 3 e 4 pela empresa Mendes Junior, vencedora dos
Editais de Chamamento n. 06, 07, 08 e 09 junto a CODHAB, o empreendimento foi considerado como
área contribuinte no dimensionamento do sistema projetado, para os trechos 3 e 4, sendo considerado
10% das áreas dos lotes e 100% das demais áreas urbanas.

Assim, quando da elaboração do projeto de drenagem das áreas internas dos lotes do
Polo Logís co, deverão ser projetadas estruturas para amortecimento de 90% da vazão gerada,
devendo para tal ser previsto na NGB e MDE espaços que possibilitem este amortecimento, bem como
a obrigatoriedade da construção.

Figura 19:
Galerias de
Águas
Pluviais

Aponta-se, ainda, que quanto à previsão de atendimento ao parcelamento através da
execução dos serviços projetados, será necessário primeiramente saber se o projeto urbanís co dos
trechos 3 e 4 do Parque das Benções será man do como anteriormente proposto pela Mendes Júnior,
inclusive o projeto de drenagem. Em caso afirma vo será necessária à alocação de recursos por parte
da TERRACAP, para licitação dos serviços de drenagem.

Esclarecem ainda que a informação prestada foi objeto de resposta da NOVACAP, em
09/12/2014, em atendimento ao con do no O cio nº 1061/2014 – DITEC/TERRACAP (9725807) de
11/10/2014.

Foram propostas duas soluções com base Termo de Referência e Especificações para
Elaboração de Projetos de Sistema de Drenagem Pluvial no Distrito Federal (NOVACAP, 2019) e os
parâmetros da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal (ADASA), as quais
serão submetidas à análise e validação junto à NOVACAP:
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1ª proposta - Interligação das redes do Polo Logís co/Centro Urbano com as redes
projetadas para o Setor Habitacional Parque das Benções, trechos 1, 2, 3 e 4 (projeto aprovado na
NOVACAP). O sistema de drenagem projetado para o Parque das Bênçãos considerou como área
contribuinte (dimensionamento das redes) a poligonal do Polo Logís co/Centro Urbano, para os
trechos 3 e 4, sendo considerado 10% das áreas dos lotes e 100% das demais áreas urbanas. Com
isso, os lotes do Polo Logís co/Centro Urbano deverão executar estruturas de amortecimento,
limitando a vazão máxima de saída em 24,4 L/s/ha (critérios quantitativos da ADASA).

2ª proposta - O sistema de drenagem previsto para o Polo Logístico/Centro Urbano seria
independente, com 4 (quatro) lançamentos com detenção (qualidade e quan dade) no Córrego Es va
/ Bacia Hidrográfica do Rio Corumbá. Os reservatórios de detenção são previstos a jusante do Setor
Parque das Benções (paralelo ao Córrego Estiva), conforme croqui abaixo:

Figura 20: Traçado básico das redes de drenagem e áreas potenciais para implantação
dos reservatórios de detenção previstos para a proposta 2

 

As localizações foram definidas preliminarmente, estando ainda em fase de análise de
alternativa para o controle de qualidade de amortecimento do escoamento pluvial.

 

3.3.2. Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília-CAESB - Processo 00391-
00015129/2017-86

 

Por meio do Termo de Viabilidade de Atendimento EPR-19/031 de 07/08/2019,
26309839, a CAESB informou que em relação ao abastecimento de água, não há sistema implantado
ou projetado para o atendimento do empreendimento, o qual será viável somente após o início de
operação do Sistema Produtor Corumbá. No entanto, para viabilizar o parcelamento, o interessado
poderá optar por solução independente de abastecimento por meio de poços tubulares profundos,
u lizando o manancial subterrâneo. Caso o interessado opte por essa solução, poderá fazer
futuramente uma complementação do abastecimento u lizando o Sistema Produtor Corumbá quando
estiver operando.

Já em relação ao esgotamento sanitário, a CAESB informou que não há sistema de
esgotamento sanitário implantado ou projetado para atendimento do empreendimento, o qual só será
possível após as obras de ampliação/melhorias na ETE Melchior. Mas para viabilizar o atendimento
anterior, será necessário que o interessado opte por solução independente de esgotamento sanitário,
pelos seguintes meios:

Implantação de estação de tratamento de esgotos compacta;
Implantação de adequações e expansão do sistema de esgotamento sanitário;
Sistema individual com fossas sépticas e sumidouros.

A CAESB menciona critérios necessários para a elaboração de projetos, obtenção de
licenciamento ambiental, análise populacional e de vazão e apresenta por fim uma es ma va de
custos.

 

3.3.3. Companhia Energética de Brasília-CEB - Processo 00111-00004059/2018-01

 

Por meio do Estudo de Conexão, a CEB apresentou relatório que tem como obje vo
definir as diretrizes para o fornecimento de energia elétrica aos empreendimentos do Polo Logístico do
Recanto das Emas e Centro Urbano.

O Relatório faz uma breve apresentação do empreendimento seguida de uma descrição
detalhada do atendimento da região na qual se insere a poligonal do projeto. Uma Es ma va de
Demanda é apresentada usando como metodologia a iden ficação de áreas de atendimento cujas
unidades consumidoras possuem caracterís cas similares às do empreendimento conforme o
Memorial Descri vo do Projeto Urbanís co. O obje vo é estabelecer um fator de demanda por
quilômetro quadrado (kVA/km²) médio referencial. A par r desse valor foi possível es mar a demanda
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da região do Polo Logístico que é de 2.344kVA, e de 285kVA para o Centro Urbano.

Após análise da rede que atende a região, incluindo seus alimentadores e
transformadores, a CEB concluiu pela viabilidade do empreendimento, apresentando uma alterna va
de atendimento para a região que consiste na construção de aproximadamente 8,5 quilômetros de
cabos Al #185mm² XPLE Protegido, desde a Subestação Samambaia Oeste até o possível ponto de
entrega, demarcado por um círculo laranja na figura a seguir:

Figura
21:
Alternativa
de
Atendimento

Nesta mesma consulta, a CEB informou, por meio do Estudo de Conexão nº 76/2019
(Documento SEI Nº 20774344), que existe interferências de sua Rede de Alta Tensão de
abastecimento com a poligonal de projeto. Conforme croqui apresentado, a interferência se dá
especificamente no lote 01 do Conjunto “A”, Trecho 1 do Polo Logís co, para o qual foi previsto o uso
CSII3, e por onde passa a Rede em questão e sua respectiva Faixa de Servidão de 35m.

Dada às grandes dimensões deste lote, optou-se pela manutenção da Rede e sua Faixa
de Servidão dentro dos limites dessa unidade imobiliária, como figura abaixo:

Figura 22: Interferência de Faixa de Servidão Non
Aedificandi de Rede de Alta Tensão da CEB

Caso o adquirente opte pelo remanejamento da Rede para liberar essa área de
interferência com o lote, a faixa de servidão deixará de exis r e será automa camente conver da em
área ú l dentro da unidade, sujeita aos mesmos parâmetros de uso e ocupação definidos neste MDE e
respectiva NGB para o lote em questão.
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3.3.4. Serviço de Limpeza Urbana-SLU - Processo 00391-00015129/2017-86

 

O SLU informa que a coleta e transporte dos resíduos sólidos urbano (lixo) gerados nas
edificações do Sistema deverão se limitar a que favoreça a realização con nua das coletas
domiciliares e sele va em vias e logradouros públicos (sistema viário pavimentado e nas dimensões
adequadas), não impedindo a manobra dos caminhões compactadores (15 a 21 m³) e observando as
normas existentes.

Esclarece que os resíduos sólidos domiciliares (lixo) deverão ser armazenados dentro
dos estabelecimentos geradores cabendo ao gerador à responsabilidade pela separação e
armazenamento provisório do lixo gerado.

A autarquia alerta que outros pos de coleta poderão ser destacados para os locais em
análise, tais como: coleta de resíduos dos serviços de saúde, coleta de entulho (CONAMA n°
307/2002), coletas em grandes fontes geradoras etc. No entanto, esclarece que essas coletas não
estão no escopo dos serviços oferecidos pelo SLU e são de responsabilidade do gerador de resíduos
(Lei dos Crimes Ambientais).

Por fim, é informado que já está em operação o Aterro Sanitário de Brasília – ASB,
localizado na ADE Samambaia as margens da DF-180 em Samambaia/DF.

 

3.3.5. Ins tuto do Patrimônio Histórico e Ar s co Nacional-IPHAN - Processo 00391-
00015129/2017-86

 

Em resposta ao O cio nº SEl-GDF nº 138/2018-TERRACAP/PRESI/DITEC, que
encaminhou o Relatório final do Projeto de Prospecção do Patrimônio Arqueológico e Cultural da Área
de Influência Direta do Polo Logís co - Recanto das Emas - RA XV/DF, o IPHAN exarou o O cio nº
18/2018-IPHAN em 26/042018, 34761466, e considerou sa sfatórios os trabalhos realizados no
âmbito do Relatório supra para fins de obtenção de Licença de Instalação e de Operação, conforme
Parecer Técnico nº 03/2018 da Coordenação Técnica do Iphan – DF.

 

3.3.6. Departamento de Estradas e Rodagem-DER - Processo 00391-00015129/2017-86

 

Após fazer um resumo das informações fornecidas previamente pelo conjunto do Projeto
Urbanís co e pelo Relatório de Impacto Sobre os Sistemas de Trânsito e Transporte – RISTT – Produto
4, o Parecer Técnico SEI-GDF nº 2/2019, SEI/GDF Nº de 18/03/2019, 19699614, apresentou conclusões
e condicionantes.

No RISTT foram estabelecidas condicionantes referentes a medidas de escala regional,
que visam a integração entre as Regiões Administra vas de Samambaia e do Recanto das Emas e
destas com o restante do Distrito Federal, e de escala local. Foram definidas também condicionantes
específicas para o Polo Logís co, sendo medidas rela vas à circulação de pedestres e ciclistas dentro
área do empreendimento.

O RISTT ressalta a necessidade do desenvolvimento de um plano de circulação por
bicicleta e um plano de circulação de pedestres que considerem a integração da área do Polo Logístico
com as regiões vizinhas.

Juntamente com a circulação de pedestres e ciclistas, as etapas de implantação do Polo
Logís co devem incluir a execução de medidas que visem o atendimento da demanda prevista para o
transporte público cole vo e o incen vo à migração de usuários do transporte individual. Para tanto, o
RISTT considera a implantação dos corredores exclusivos de ônibus do BRT Eixo Sul, Eixo Sudoeste e
ligação Sul-Sudoeste, previstos no PDTU, com especial atenção à localização das estações do BRT ao
longo das rodovias DF-001 (EPCT) e DF-075 (EPNB), que cria a necessidade de travessias de pedestres
sobre essas vias.

O Parecer aponta a necessidade a consulta aos seguintes órgãos:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, quanto às intervenções que
estão previstas na faixa de domínio da rodovia BR-060, incluindo a implantação de duas
passarelas de pedestres sobre a rodovia;
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, quanto à implantação de
medidas localizadas no sistema viário interno das Regiões Administrativas de Recanto das
Emas, Riacho Fundo II e Samambaia e quanto ao desenvolvimento, ou atualização, e
implantação de plano de circulação de pedestres e de plano de circulação por bicicleta na
área de influência direta do empreendimento região em virtude da ocupação da área;
Secretaria de Transporte e Mobilidade - SEMOB, em relação às medidas relacionadas à
implantação dos corredores de transporte público, em especial o Eixo Sudoeste (DF-075 –
EPNB) e a ligação Eixo Sul-Eixo Sudoeste (DF-001-EPCT), e quanto ao atendimento aos
acréscimos de demanda apontados no RISTT.

Considerando intervenções em vias sob circunscrição do DER-DF, para a ocupação das
áreas do Polo Logís co, da Cidade de Samambaia (projetos especiais) e do Sub Centro Leste de
Samambaia devem ser implantadas as medidas definidas no RISTT como condicionantes para a Zona
de Tráfego 1 além das medidas para cada projeto individualmente. Conforme o Relatório, são
necessárias para incen var a integração com as áreas já existentes, adjacentes ao parcelamento,
possibilitar a circulação segura na área de influência direta do empreendimento e reduzir ou eliminar
os efeitos negativos da implantação na circulação o Polo Logístico do Recanto das Emas.

Para a implantação das intervenções, é necessário estabelecer cronograma que esteja
compa vel com as fases de implantação dos projetos urbanís cos e que considere determinados
critérios para priorização das medidas. Dentre as condicionantes, devem ser priorizadas as

Relatório 63 (65149279)         SEI 0111-000883/2011 / pg. 20



intervenções que tratem da circulação de pedestres e de ciclistas, que promovam a adoção do
transporte cole vo e que possibilitem a ligação segura da área do projeto com as Regiões
Administra vas de Recanto das Emas, Riacho Fundo II e Samambaia, levando em consideração o raio
de influência direta do empreendimento.

Por fim, constatou-se que as seguintes intervenções, condicionantes à implantação do
Polo Logís co do Recanto das Emas, estão localizadas em vias sob circunscrição deste Departamento
ou com interferência sobre a faixa de domínio de rodovias distritais:

Ligação Recanto das Emas – Núcleo Bandeirante;
Corredor BRT - Eixo Sudoeste (EPNB);
Corredor de ligação Eixo Sul/Eixo Sudoeste (DF-001);
Implantação de áreas de integração do sistema de transporte entre o metrô e a DF-075
(EPNB);
Adequações geométricas e de sinalização nas interseções:
Av. Leste de Samambaia x BR-060 x DF-001 (EPCT);
DF-001 (EPCT) x Av. Recanto das Emas x Acesso Riacho Fundo II;
Implantação de calçadas ao longo do sistema viário projetado para o empreendimento;
Implantação de ciclovias ao longo do sistema viário projetado para o empreendimento que
visem integração com a malha cicloviária em implantação.

Antes da implantação destas medidas, bem como do acesso à rodovia DF-001, os
respec vos Projetos Geométricos devem ser encaminhados ao DER-DF para aprovação, e as
intervenções e o acesso devem ser executados em conformidade com os projetos aprovados.

 

3.3.7. Departamento de Trânsito do Distrito Federal-DETRAN - Processo
00391099915129/2017-86

 

Após analisar o pleito e ponderar com base na legislação atual, por meio do documento
SEI-GDF DETRAN/DG/DIREN/GEREN/NUPRO  de 18/10/2018, 14007505, o DETRAN informa que as
diretrizes, indicadores, parâmetros e outras definições de mobilidade e de operação do trânsito devem
fazer parte dos atributos da infraestrutura viária no projeto urbanís co, e sua aprovação deverá ser
requerida à SEGETH, conforme estabelece o Ar go 31º do Decreto Distrital nº 38.047/2017,
compe ndo ao DETRAN-DF a análise e aprovação do projeto de sinalização, observando sua
correspondência com as definições urbanís cas de mobilidade e da operação do trânsito previstos
para a infraestrutura viária.

 

3.3.8. Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal-SEMOB - Processo
00391-00015129/2017-86

 

Por meio da Nota Técnica Nº 6/2019 de 27/09/2019 (SEI 28983881) a SEMOB se
pronunciou quanto a implantação dos corredores de transporte público, em especial no Eixo Sudoeste
(DF – 075/ENPB) e a ligação Eixo Sul/Eixo Sudoeste (DF-001/EPCT), bem como ao atendimento aos
acréscimos de demanda apontados no Relatório de Impacto sobre os Sistemas de Trânsito e
Transporte – RISTT.

Sobre o Corredor Sudoeste, informou que está em fase de adequação e conclusão do
Projeto Básico e a elaboração de Projeto Execu vo de Engenharia e EIA/RIMA – PBA’S, os quais estão
sendo desenvolvidos pela empresa ARIA Soluções em Empreendimentos Imobiliários Ltda., contratada
pelo DER/DF (contrato nº 43/2018).

Ainda sobre o projeto do Corredor Sudoeste, foi informado que na DF 001, na altura do
empreendimento, está projetada uma Estação de Embarque/Desembarque de passageiros e uma
passarela para travessia da via.

A Secretaria esclarece que em complemento ao atendimento que será propiciado pelo
Corredor Eixo Sudoeste, reportou a modalidade de prestação dos serviços de transporte público no
Distrito Federal. Assim, na sistemá ca licitada pela Concorrência nº 001/2011-ST Reabertura, o DF foi
divido em 5 grandes áreas denominadas de “Bacias”. Nesta concepção a empresa vencedora da Bacia
em que está inserida a região do parcelamento de solo urbano Polo Logís co do Recanto das Emas,
tem como obrigação contratual atender a demanda atual e futura, quer seja através da ampliação da
oferta atual ou através da criação de novas linhas.

A SEMOB informou ainda, que tem capacidade para absorver aos acréscimos de
demanda do parcelamento pelo Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/D.

Por fim, esclarece sobre a necessidade de apresentação de projeto adequado para o
atendimento das demandas de viagens por modo não motorizado, contendo um plano de circulação
por bicicleta e um plano de circulação de pedestres que considerem a integração da área do Polo
Logístico com as regiões vizinhas.

 

3.4. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

 

O parcelamento do solo compreende área total de 160ha 54a 24ca e está localizado em
parte do imóvel Tagua nga, desmembrado do município de Luziânia-GO e incorporado ao território do
Distrito Federal, em terras desapropriadas e parte localizada no imóvel Tamanduá, em terras
desapropriadas, transferidas e incorporadas ao patrimônio da TERRACAP.

Parte 1) - Destaque em AZUL

Imóvel: TAGUATINGA
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Situação: IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP.

Matrícula: Av.2/214.729, Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis - DF.

Proprietário: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

 

Parte 2) - Destaque em AZUL

Imóvel: TAMANDUÁ

Situação: IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP.

Matrícula: 359.316, Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis - DF.

Proprietário: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Figura
23:
Situação
Fundiária

3.5. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Para o licenciamento ambiental do parcelamento foi solicitado pelo órgão ambiental um
Relatório de Impacto de Área Complementar – RIAC. Esse estudo, de 2007, complementa o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) realizado para a Zona de Expansão
Urbana 1 – 2 ZEU1 RA II – Gama, e faz parte do processo de Licenciamento Ambiental para a
instalação do empreendimento denominado Polo Atacadista, na Região Administra va do Recanto das
Emas – RA XV.

Em 21/08/2013 foi emi da a Licença Prévia – LP nº 013/2012 para o empreendimento
(fl. 1.246 a 1.249) cuja validade era de 4 anos, a qual caducou em 30/08/2016. Posteriormente, a
licença ambiental foi renovada por meio da LP nº 03/2020 em 12/02/2020, cuja validade são de 5
(cinco) e foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF nº 19 de 19/02/2020.

Esta licença aprova a viabilidade ambiental do parcelamento do solo denominado Polo
Logís co do Recanto das Emas, impondo condicionantes, exigências e restrições, conforme cópia
anexa ao SEI 41692573, em relação às quais declara a TERRACAP que vêm sendo cumpridas
integralmente.

 

4. VOTO

 

A presente análise levou em consideração as informações constantes no SEI-GDF n.
0111-000883/2011, em especial o Parecer Técnico 280/2021 SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAG – SEI
61442592.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do parcelamento do solo urbano do Polo
Logís co e Centro Urbano do Setor Habitacional Parque das Bençãos do Recanto das Emas, nos exatos
termos constantes no relatório acima e das condicionantes apresentadas pelos órgãos e
concessionárias de serviços públicos do Distrito Federal, tendo em vista a verificação pela autoridade
competente de que estão atendidas as diretrizes e parâmetros estabelecidos no PDOT/2009 e demais
parâmetros técnicos e requisitos legais rela vos ao parcelamento do solo, submetendo-se à
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deliberação deste Conselho.

 

 

JOSE EDUARDO PEREIRA FILHO              RUTH STEFANE COSTA LEITE

              Conselheiro Titular - SDE                     Conselheira Titular – PRECOMOR/DF
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