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Brasília, 30 de setembro de 2021. 1 

CONSELHEIRA: Gabriela de Souza Tenorio - FAU/UnB  2 

PROCESSO Nº: 00111-00009777/2020-80 3 

AUTORIA DO PROJETO: Hadália Katarini de Oliveira e Sousa 4 

INTERESSADO: Subsecretaria de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura - SUPROJ, 5 

conforme Nota Técnica (68846920) e Despacho (68847027), por solicitação da FCG 6 

Comércio, Serviços e Turismo Ltda. (53390371) 7 

ASSUNTO: Relocação do Lote R, QE 07 do Setor Residencial de Indústria e Abastecimento 8 

– SRIA/Guará I, em razão de interferência de via pública no referido imóvel. 9 

 10 

RELATO 11 

Este processo trata de relocação de lote no Guará I (figura 1), encaminhado ao 12 

CONPLAN para apreciação (despacho SEDUH/GAB 69620458 à ASCOL), em 9 de setembro 13 

de 2021, e disponibilizado a esta relatora em 10 de setembro de 2021.  14 

Figura 1. Localização do Lote R, no Guará I. Fonte: Google Earth. 16 

O lote, de 140 m² e dimensões 10 m x 14 m, registrado em 1978, pertencia à ECT – 17 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, previa uso Inst EP – Institucional Equipamento 18 

Público e se encontrava inserindo no contexto urbano da figura 2.  19 
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Figura 2. Lote ECT em seu contexto original. Fonte: PR 127/1 SRIA 21 

Com posterior alteração viária do local, o lote findou por interferir com o novo desenho, 22 

o que inviabilizou sua ocupação (figura 3).  23 

 24 
Figura 3. Lote R e a interferência da via. Fonte: Adaptado de Geoportal 25 

O imóvel foi adquirido pela empresa FCG Comércio, Turismo e Serviços Ltda., como 26 

resultado do Edital 20000001/2020-CS, Lote nº 07 – CORREIOS, segundo consta no Estudo 27 

Técnico (68842017). Após esse fato, a empresa solicitou, no ofício 53390371, a alteração da 28 

locação do lote. Na carta 385/2020 (53390429), dirigida ao interessado, o Gabinete da 29 

SEDUH informa que:  30 
Após análise, a Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades exarou o 31 
Despacho SEDUH/SUDEC (50617632), o qual encaminha manifestação 32 
técnica da Diretoria das Unidades de Planejamento Territorial Central 33 
Adjacente I e II (50614445), informando que se encontra inserida na proposta 34 
de revisão da LUOS a inclusão do lote na faixa 1020, da UOS CSII 2, com os 35 
parâmetros de ocupação já existentes na LUOS, bem como, que o projeto de 36 
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lei de revisão da Lei Complementar nº 948/2019 depende ainda da aprovação 37 
pelo CONPLAN e Câmara Legislativa do Distrito Federal. 38 

Assim, o presente processo não apenas passa a tratar de relocação de lote, mas 39 

também de alteração de uso. A categoria CSII permite os usos comercial, de prestação de 40 

serviços, institucional e industrial, sendo proibido o uso residencial. A subcategoria CSII 2, 41 

destina-se a “áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e 42 

subcentros”, ou seja, o caso do lote em questão. 43 

A proposta final, que não altera a área do lote ou suas confrontações (via pública, a 44 

norte, e áreas livres públicas nos demais lados), ficou como mostra a figura 4: 45 

Figura 4. Nova localização do Lote R, conforme proposta do interessado. Fonte: Memorial 47 
Descritivo - MDE 070/2021 (67943189) 48 

Quanto aos parâmetros de ocupação, o quadro comparativo da figura 5 mostra que 49 

foram alterados o coeficiente de aproveitamento básico, de 3 para 4, e a altura máxima 50 

permitida, de 15,5 m para 19 m. O tipo de subsolo permitido, Tipo 1, segundo a LUOS, indica 51 

que “devem ser obedecidos os parâmetros de uso e ocupação do lote ou da projeção”. Não é 52 

mencionado na proposta se é permitido o uso para garagem. 53 

Figura 5 – Quadro comparativo dos parâmetros atuais (Inst EP) e propostos (CSII 2). Fonte: 55 
MDE 070/2021 (67943189) 56 
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O processo traz todas as consultas devidas para compreender os impactos da 57 

relocação do imóvel, sendo que não há, segundo a Nota Técnica N.º 2/2021 58 

- SEDUH/SEGEST/COPROJ/DISOLO (68846920), impeditivo nem por parte das 59 

concessionárias ou do ZEE:  60 
Entendemos que a proposição não se opõe ao disposto no Zoneamento 61 
Ecológico Econômico por não alterar significativamente a zona previamente 62 
parcelada. O projeto não altera o sistema viário e estacionamentos 63 
implantados, tampouco o endereçamento, que permanece o mesmo. 64 

A nota técnica ainda comenta que: 65 
Os usos e demais parâmetros urbanísticos ficam mantidos conforme a norma 66 
vigente - Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS (LC nº 948/2019), como 67 
Inst EP, até que seja aprovada sua alteração para CSII 2 (PLC de revisão da 68 
LUOS). 69 

O proprietário anuiu com a proposta, o que atende ao disposto no artigo Art. 1º, § 70 

1º,  da Lei 4.164, de 26.06.2008, alterada pela Lei nº 6.134, de 16.04.18, que dispõe sobre a 71 

adequação de projetos de parcelamento. 72 

 73 

DISCUSSÃO  74 

A relocação do lote é fundamental para viabilizar sua implantação, e o processo 75 

contempla o necessário para que isso se solucione. Além disso, o processo se antecipa e 76 

propõe alteração do uso, uma vez que o imóvel foi transferido da ECT para a iniciativa privada, 77 

e se encontra em zona consolidada, próximo a via de grande acessibilidade, possuindo 78 

potencial para o uso indicado. 79 

No entanto, gostaria de aproveitar esta oportunidade – e como não o faria? – para 80 

discorrer sobre dois pontos:  81 

1) Configuração e uso do subsolo 82 

Em termos de configuração, o subsolo de um edifício pode aparecer (aflorar) ou não. 83 

Do ponto de vista da contribuição positiva ao espaço público circundante, é muito importante 84 

que subsolos de edifícios que têm relação direta com as áreas livres públicas estejam no nível 85 

do solo. Isso evita barreiras e permite a existência de fachadas realmente ativas. As figuras 86 

6, 7 mostram subsolos aflorados. Quando o edifício possui subsolo invisível, muito mais 87 

interessante para o espaço público, a ventilação pode ocorrer, entre outras estratégias, por 88 

poço inglês, finalizado com grelha no nível do térreo, conforme mostra a figura 8. 89 
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Figuras 6 e 7 – Edifícios Comerciais Locais da Asa Norte com subsolos aflorados. Observar a 91 
segregação das galerias comerciais do nível da calçada e as barreiras ao pedestre. Um breve 92 
passeio pelo Setor de Rádio e TV Sul ilustrará, também, à perfeição, como isso é maléfico para 93 
o espaço público. 94 

Figura 8 – Edifício de Comercial Local Norte com subsolo ventilado por grelha no nível da 96 
galeria. Tudo estaria ótimo se não tivesse esse “meio fio” acompanhando a grelha, bom para o 97 
pedestre tropeçar. 98 

Consultei a SEDUH quanto às possibilidades de ventilação desse subsolo e se isso 99 

deveria ocorrer dentro dos limites do lote. Foi-me informado que o proprietário pode solicitar 100 

à CAP, no momento da aprovação do projeto, a autorização para ocupação do subsolo além 101 

do limite do lote. Isso é feito com base na LC 755, de 28.01.2008 que “Define critérios para 102 

ocupação de área pública no Distrito Federal mediante concessão de direito real de uso e 103 

concessão de uso, para as utilizações que especifica”. No caso de a autorização ser 104 

concedida, há a possibilidade de ser utilizada, sim, grelha de ventilação: 105 
Art. 4º-A É admitida a ocupação por concessão de direito real de uso não 106 
onerosa, com finalidade urbanística, nos termos e nas condições definidos 107 



CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO 
FEDERAL - CONPLAN 

6 
 

nesta Lei Complementar e em sua regulamentação, nas áreas públicas do 108 
Distrito Federal para a instalação de poço inglês vinculada às edificações de 109 
uso residencial com atividade de habitação multifamiliar e aos usos 110 
comerciais, prestação de serviços, institucionais e industrial, atendidos os 111 
seguintes requisitos: (Artigo acrescido pela Lei Complementar 948 de 112 
16/01/2019) 113 

I - largura máxima de 1,00 metro, medido a partir dos limites do lote ou da 114 
projeção; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 948 de 16/01/2019) 115 

II - finalidade única de iluminação e ventilação do subsolo. (Inciso 116 
acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 948 de 16/01/2019) 117 

Ainda assim, essa possibilidade não impede que a solução dada seja a de subsolo 118 

aflorado. Para que não se tenha que contar com a sensibilidade do projeto arquitetônico em 119 

ser generoso com os pedestres, seria interessante dizer que subsolos não podem aflorar, e 120 

que o pavimento térreo deve estar no nível do solo. 121 

Quanto ao uso, os parâmetros do lote não especificam se seu subsolo pode ser 122 

utilizado para garagem. Em consulta à SEDUH, foi-me esclarecido que "é permitido desde 123 

que atenda os parâmetros de uso e ocupação do lote (não pode ultrapassar os coeficientes)”.  124 

Acredito que seria importante não só essa informação constar do MDE, mas também 125 

que, na proposta, já esteja definido o local para acesso de automóvel a esse subsolo. Um 126 

acesso de garagem tem impacto no sistema viário circundante, interrompe fluxo de pedestres, 127 

e precisa ser pensado para que a implantação do novo edifício ocorra de forma menos 128 

impactante possível para os fluxos existentes. 129 

Como o subsolo não pode ultrapassar os coeficientes, a garagem deveria ter 140 m², 130 

o que comportaria apenas 5 carros, sendo que grande parte do térreo seria perdida com vão 131 

para descida da rampa (considerando, claro, que ela não ocorra em área pública). Ou seja, a 132 

princípio, uma garagem não seria viável para o empreendimento, ainda mais considerando 133 

que há um estacionamento muito próximo, em frente à Área Especial 1 da QE 07. Mas o que 134 

ocorreria com o espaço público circundante, se se quisesse fazer uma garagem? Quanta área 135 

além dos 140 m² do lote seria utilizada? 136 

Fazendo minhas pesquisas para este relato, cheguei a um edifício recém-construído 137 

pelo interessado, também na QE 07 do Guará I, em lote com as mesmas características do 138 

que gerou este processo: arrematado da ECT, com 140 m² (14 m x 10 m), frente voltada para 139 

via pública e todas as demais divisas voltadas para áreas livres públicas, uso alterado de Inst 140 

EP para CSII 2 (figura 9).  141 
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 142 
Figura 9. SRIA I QE 07, Lote E. Fonte: Adaptado de Geoportal 143 

O edifício construído no local possui arquitetura de bom padrão e não possui subsolo 144 

aflorado, estando completamente no nível do solo, utilizando grelha de ventilação em duas de 145 

suas fachadas – posterior e lateral esquerda. Ele mantém permeabilidade visual em boa parte 146 

de seu térreo, possuindo também permeabilidade visual em 3 de seus 4 pavimentos 147 

superiores, preocupou-se com a acessibilidade em sua fachada frontal e com tratamento 148 

paisagístico ao seu redor (figura 10). 149 

Figura 10. SRIA I QE 07, Lote E: Edifício Guará One. 151 

No entanto, ao destinar seu subsolo para garagem, utilizou-se de concessão de área pública 152 
para viabilizar a rampa e um número maior de vagas (o porteiro me disse que eram 12, privativas dos 153 
funcionários do banco). Mesmo que isso esteja previsto na Lei Complementar 755, de 28.01.2008, 154 
podemos ver que só a rampa de acesso à garagem, ao ar livre, rompeu o solo e ocupou, em superfície, 155 
área idêntica à sua projeção (figuras 11 e 12). Não me foi possível mapear a área de garagem, mas 156 
se pode inferir que ela se estende bem além da área da projeção, eliminando a permeabilidade do solo, 157 
impedindo a implantação de vegetação arbórea. Como era de se esperar, ele contornou com cerca viva 158 
uma área pública para além da já ocupada por seu subsolo (figuras 13 e 14). 159 
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 160 

 161 

Figuras 11 e 12. Edifício Guará One: entrada da garagem e espaço para rampa. 164 
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Figuras 13 e 14. Edifício Guará One: cercas vivas crescendo ao longo da calçada, delimitando 167 
o espaço público circundante ao edifício. 168 

Como consequência, o Guará One, que tem projeção de 140 m², retira irreversivelmente mais 169 
140 m² de área pública para sua rampa de acesso à garagem. Além disso, delimita com cerca viva 170 
mais 650 m² de área pública (excluída a área da rampa). No total, o empreendimento se assenta em 171 
930 m², mais de 6,5 vezes sua área original (figura 15). Meus cálculos, claro, são aproximados. 172 

Figura 15. Edifício Guará One, em vermelho (140m²); área da rampa, em azul (140m²); espaço 174 
público cercado com vegetação, em verde (650 m²). Os cálculos são aproximados. 175 

No entanto, o edifício está bem implantado, e realmente não creio que o impacto para 176 

o espaço público circundante e para a vida pública do Guará I seja muito grande: as áreas 177 

que ele subtrai e cerca não estão bem configuradas e não parecem ter vocação para bons 178 

espaços públicos de permanência. Acredito que esse edifício trouxe uma boa contribuição 179 

para esse pedaço do bairro. O mesmo não posso afirmar quanto à questão bioclimática e de 180 

permeabilidade do solo, pois não é minha especialidade.  181 

Isso nos mostra que mudar o uso traz necessidades de configuração que precisam 182 

estar previstas. Para um predinho dos Correios, poderia ser suficiente 140 m², nada de 183 

garagem. Para um edifício comercial, corporativo, a coisa é outra. Os exemplos prévios estão 184 

aí para a gente estudar, se antecipar. Sendo assim, é de se esperar que o novo prédio faça a 185 

mesma coisa. Se o interessado mantiver o mesmo padrão de implantação e arquitetura de 186 
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igual qualidade, pode vir a trazer uma boa contribuição para o canto onde se situa o lote R, 187 

que dá para um grande muro cego (figuras 16 e 17). 188 

Figura 16. O lote R, em vermelho (140m²) e seu entorno imediato. Fonte: Google Earth 190 

Figura 17. Área do lote em sua situação atual. 192 
 193 

Agora gostaria de chegar ao segundo ponto desta discussão: 194 

2) Lotes soltos em áreas livres públicas  195 

Vamos parar de fazer isso?  196 

VOTO 197 

Considerando o exposto, VOTO 198 

- pela aprovação do Projeto URB-MDE 070/2021 (67943406 e 67943189), que trata da 199 

relocação do Lote R, QE 07 do Setor Residencial de Indústria e Abastecimento – SRIA/Guará 200 

I, em razão de interferência de via pública no referido imóvel, 201 

 202 

sugerindo: 203 

• que se explicite possibilidade da ocupação do subsolo com garagem (para deixar claro); 204 

• que se indique o local pelo qual o acesso à garagem deva ocorrer (sugiro ao longo do 205 

muro do lote vizinho, vindo do estacionamento da QE 07 Área Especial A) e 206 

• que não se permita que o subsolo aflore e crie barreiras de acesso ao térreo do edifício 207 

(só para garantir). 208 
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 209 

Atenciosamente e à disposição, 210 

 211 

Gabriela de Souza Tenorio 212 

     Conselheira FAU/UnB 213 


