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Assunto: Parcelamento Urbano do Solo denominado Residencial Calliandra, localizado
no Região Administrativa de Sobradinho II - RA XXVI.

 

 

LOCALIZAÇÃO

 

O parcelamento do solo proposto será realizado em gleba objeto da matrícula número
22.222 do Cartório do 7º O cio de Registro de Imóveis do Distrito Federal,
com área de 8,3123 hectares localizada na área denominada Fazenda Paranoazinho, Gleba 02-B, no
Setor Habitacional Contagem e  parte no Setor Habitacional Boa Vista, ambos na Região
Administrativa de Sobradinho II – RA XXVI. 
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SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

 

A gleba é de propriedade da empresa  Urbanizadora Paranoazinho S.A., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 09.615.218/0001-25, e está localizada na via de ligação no km 1,8 da DF-425,
nomeada como “Rua Calliandra”, na Região Administrativa de Sobradinho II – RA XXVI, na porção norte
do Distrito Federal.

Trata-se de gleba registrada sob o número de Matrícula nº 22.222, emi da pelo no 7º
Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com área de 08ha 31a 23ca.

 

CONDICIONANTES AMBIENTAIS

 

A poligonal do parcelamento encontra-se inserida na Área de Proteção Ambiental (APA)
do Planalto Central, criada pelo Decreto Presencial s/n de 10 de janeiro de 2002 cujo Plano de Manejo
foi aprovado pela Portaria nº 28 de 17 de abril de 2015. Conforme o zoneamento da APA, o
empreendimento está inserido na Zona Urbana.

Em fevereiro de 2006 foi emi do o Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA,
(matrícula 545 do 7º O cio de Registro de Imóveis). O estudo foi concluído em 2009 e em 12 de
setembro de 2009 foi realizada a audiência pública para apresentação pública de seu conteúdo e
discussão dos resultados.

A área de estudo do EIA/RIMA abrange os Setores Habitacionais Grande Colorado, Boa
Vista, RK, Contagem e Mansões Sansão, na Região Administra va de Sobradinho – Distrito Federal. O
parcelamento Residencial Calliandra foi integralmente contemplado no referido Estudo Ambiental.

 

ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL-ZEE

 

De acordo com o art. 11 do Zoneamento Ecológico-Econômico do DF (ZEE-DF), aprovado
pela Lei n˚ 6.269, de 29 de janeiro de 2019, o território do Distrito Federal fica organizado em Zonas
Ecológico-Econômicas, definidas com base nas unidades hidrográficas, nos corredores ecológicos, nos
riscos ambientais e nas dinâmicas sociais e econômicas.

O empreendimento situa-se na Zona Ecológico-Econômica de Dinamização Produ va
com Equidade - ZEEDPE, des nada a diversificar as bases produ vas do Distrito Federal com inclusão
socioeconômica compatível com os riscos ecológicos e com os serviços ecossistêmicos.
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Esta Zona está dividida em Subzonas,
sendo o parcelamento incidente na
Subzona de Dinamização Produ va com
Equidade 6 (SZDPE 6), definida conforme
art. 13., como área “des nada à
intensificação e diversificação das
a vidades produ vas para a garan a da
geração de emprego e renda por meio do
desenvolvimento de a vidades N3 e N4,
prioritariamente; e à implantação das ADP
IV e VI, assegurados a qualificação urbana,
o aporte de infraestrutura e a mi gação
dos riscos ecológicos” (ZEE-DF).

 

RISCOS ECOLÓGICOS

 

Com relação aos Riscos Ecológicos indicados no Caderno Técnico da Matriz Ecológica
do ZEE-DF, o parcelamento Residencial Calliandra apresenta a seguinte classificação, de acordo com o
quadro de risco ecológico abaixo:
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Declividade

 

Quanto à declividade, o parcelamento apresenta predominantemente áreas de baixa
declividade, com inclinação natural entre 5% e 10%.  Entretanto, há áreas no interior do parcelamento
com declividade superior a 30%, conforme figura abaixo:

 

Devido à presença dessas áreas com declividade acima de 30% foi elaborado um
segundo levantamento topográfico afim de aferir com mais precisão a declividade destes trechos do
terreno.

    É informado no MDE 021/2020 que, para além deste novo levantamento topográfico,
também foi realizada uma análise detalhada do trecho com declividade acima de 30%, que resultou no
Laudo de Topografia, juntamente com Anotação de Responsabilidade Técnica, no qual se constatou
uma redução de 78,2% da área afetada.

   A ocupação das áreas com declividade superior a 30% está condicionada a avaliação
e anuência do Ins tuto Brasília Ambiental - IBRAM, considerando o disposto no art. 3º da Lei nº 6.766,
de 19 de dezembro de 1979:

Art. 3º Somente será admi do o
parcelamento do solo para fins urbanos
em zonas urbanas, de expansão urbana ou
de urbanização específica, assim definidas
pelo plano diretor ou aprovadas por lei
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municipal.                            

parágrafo único - não será permi do o
parcelamento do solo:

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a
inundações, antes de tomadas as
providências para assegurar o escoamento
das águas;

Il - em terrenos que tenham sido aterrados
com material nocivo à saúde pública, sem
que sejam previamente saneados;

III - em terrenos com declividade igual
ou superior a 30% (trinta por cento),
salvo se atendidas exigências específicas
das autoridades competentes;

IV - em terrenos onde as condições
geológicas não aconselham a edificação;

V - em áreas de preservação ecológica ou
naquelas onde a poluição impeça
condições sanitárias suportáveis, até a
sua correção. (grifo nosso)

Dessa forma, foram exarados os documentos Parecer Técnico n.º 1021/2021 -
SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR e Parecer Técnico n.º 1139/2021 - SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR , nos
quais foi solicitada manifestação do IBRAM quanto à ocupação de áreas do parcelamento com
declividade superior a 30%, considerando  o conteúdo do Laudo de Topografia acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica .

   Por meio do Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I  foi encaminhada a
Manifestação , contendo o seguinte posicionamento do IBRAM:

[...]

Assim, considerando que a proibição
indicada é apenas uma transcrição da Lei
6766/1969, e que esta lei excetua
situações que forem atendidas
tecnicamente, informo que podem exis r
ocupações em área com declividade acima
de 30%, desde que se atenda exigências
específicas das autoridades competentes.
Neste caso em tela, por se tratar de uma
área já alterada, a única exigência a ser
respeitada é a comprovação de
estabilidade do talude a ser ocupado.

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

 

Foi emi da a Licença Prévia - LP SEI-GDF n.º 5/2021 - IBRAM/PRESI  no âmbito do
processo SEI-GDF nº 00391-00015561/2017-77 para a Fazenda Paranoazinho, de interesse da
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Urbanizadora Paranoazinho S/A. A licença tem validade de 05 anos e dispõe que:

III – DAS CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES:

1. Aprovar os projetos de urbanismo junto à SEDUH, respeitando as condições, exigências e restrições
estabelecidas junto à Licença ambiental.

2. As obras de saneamento ambiental deverão ser executadas de forma coordenada com os demais
integrantes da Administração Pública, devendo, para tanto, serem observados os respec vos Planos
Diretores vigentes (Cláusula Trigésima Primeira, inciso VIII, TAC n° 002/2007).

3. A execução de obras e benfeitorias fica condicionada à aprovação dos respec vos projetos
específicos nas instâncias competentes e ao atendimento dos requisitos anteriores e à emissão da
Licença de Instalação (LI). Deverá ser apresentado cronograma sico-financeiro de execução das
obras, ou Termo de Verificação de Obras, na forma da Lei.

4. Comunicar aos Chefes da APA do Planalto Central e da Reserva Biológica da Contagem (REBIO),
com antecedência mínima de 10 (dez) dias, acerca do início das obras de infraestruturas previstas.

5. As cópias das licenças/autorizações concedidas pelo IBRAM/DF para os empreendimentos situados
na APA do Planalto Central deverão ser encaminhadas ao Ins tuto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBIO) para conhecimento e providências cabíveis.

6. A erradicação de indivíduos arbóreos na vos ou exó cos deverá ser previamente autorizada pelo
IBRAM/DF ou pelos demais órgãos competentes considerando a legislação em vigor.

7. Para obtenção das Licenças de Instalação deverá ser apresentado pelos requerentes o
Plano/Projeto Básico Ambiental (PBA), com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e respec vo
cronograma de execução, em consonância com Termo de Referência a ser emi do. O PBA é o
documento que apresenta, detalhadamente, todas as medidas de controle e minimização dos
impactos ambientais avaliados e os programas propostos.

8. Deverão ser apresentados relatórios semestrais rela vos à implementação dos programas e das
medidas de controle dos impactos ambientais provenientes da urbanização constantes no PBA.

9. As populações afetadas diretamente com a regularização dos parcelamentos do solo implantados
deverão ter par cipação e/ou conhecimento de todas as etapas do processo referente à aprovação
integrada (urbanís co-ambiental-fundiária) do parcelamento onde reside, conforme determina as Leis
Federais n° 10.257/2001 e n° 11.977/2009.

10. Os parcelamentos em regularização inseridos na Fazenda Paranoazinho deverão des nar 10% de
sua área total para equipamento urbano, equipamento comunitário e espaço livre de uso público,
conforme estabelecido no Anexo II, Tabela 2A, do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/DF,
podendo o déficit por estas áreas ser suprido em outras áreas do setor habitacional, conforme
disposto na Cláusula 26, inciso 5o do Termo de Ajustamento de Conduta TAC n° 002/2007.

11. Os usos do solo deverão sa sfazer as pologias previstas em Plano de Ocupação, atentando-se
para o parâmetro máximo estabelecido no PDOT/DF.

12. É vedado o desmembramento dos lotes, sendo permi da apenas uma unidade habitacional por
lote residencial, obedecendo aos índices de ocupação e uso do solo estabelecido no Projeto de
Urbanismo, a exceção dos projetos rela vos aos novos parcelamentos e/ou projetos habitacionais,
que deverão ser aprovados pelo órgão competente.

13. Com exceção dos casos já consolidados, em regularização, a hierarquia e o dimensionamento das
vias deverão ser readequados e ter o tamanho exigido em lei e largura suficiente para a passagem de
caminhões de bombeiro e coleta de lixo.

14. Fica vedado o parcelamento do solo em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações e em áreas de
declividade igual ou superior a 30%, ressalvadas as hipóteses previstas na Resolução CONAM n°
369/2006.
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15. Desconsiderar a Alternativa "A" de via de acesso ao setor Grande Colorado, apresentada na página
21 do prognóstico do Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

16. Nas áreas verdes públicas deverá ser dada prioridade a manutenção e/ou plan o de espécies
na vas do Bioma Cerrado. Incen var a arborização, observando-se critérios técnicos para escolhas
das espécies a serem plantadas.

17. Os projetos de urbanismo e planos de ocupação deverão ser elaborados considerando as
recomendações constantes no EIA e pareceres técnicos emi dos pelos órgãos ambientais, além dos
parâmetros/índices de ocupação estabelecidos nas atuais normas urbanísticas.

18. A mineração de areia existente na Zona de Uso Urbano Controlado I da APA da Cafuringa deverá
ser subs tuída por uso urbano (comercial, residencial ou ins tucional) a par r da emissão da Licença
de Instalação, sendo vetada a extração mineral ou qualquer outro uso industrial.

19. Deverá ser divulgado junto com todo o material publicitário de venda de lotes da área do
empreendimento informações ambientais das Unidades de Conservação existentes na área do
Empreendimento, bem como as proibições e permissões de uso, de forma a conscien zar a população
das normas ambientais existentes para a área. Caso sejam criadas novas Unidades de Conservação,
as informações dessas também deverão ser incluídas no material publicitário, conforme definido
acima.

20. Prever nos projetos de urbanização da Fazenda Paranoazinho o abastecimento de água e a coleta
de esgoto fornecidos pela CAESB. Os projetos elaborados pela CAESB deverão ser apresentados ao
Chefe da APA do Planalto Central.

21. Deverá ser ob da junto a ADASA/DF a Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos para
captação de água subterrânea, bem como para o funcionamento regular dos poços tubulares
profundos. A respectiva autorização deve ser encaminhada ao IBRAM/DF.

22. Cada parcelamento de solo (“condomínio urbanís co") deverá obedecer rigorosamente os valores
máximos de captação estabelecidos pela ADASA/DF. Qualquer alteração no regime de captação ou na
qualidade da água deverá ser imediatamente comunicada àquela agência reguladora.

23. O número de poços deverá ser compa vel com cada sistema aquífero, não sendo aconselhável
uma grande densidade de poços em uma pequena área. Deve se observar os valores máximos de
bombeamento sem o risco de exaustão dos aquíferos a serem estabelecidos pela ADASA/DF.

24. Apresentar ao Chefe da APA do Planalto Central o projeto de implantação e manutenção das redes
pluviais, além de estudos detalhados com propostas de mitigação nas áreas que afetam diretamente a
Reserva Biológica da Contagem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após a emissão da Licença Prévia
(LP).

25. As fossas negras deverão ser subs tuídas por fossas sép cas e sumidouros e/ou valas de
infiltração dentro das normas vigentes, no prazo máximo de 180 dias a par r da assinatura do Termo
de Aceite das Licenças de Instalação (LI). Deverão ser entregues ao ICMBIO e IBRAM/DF relatórios
comprovando as medidas e procedimentos adotados para as substituições.

26. A captação de água subterrânea por meio da u lização de poços tubulares profundos (PTP) deverá
ser adotada apenas como solução transitória, conforme proposto no EIA, até a implantação do sistema
de abastecimento de água defini vo pela CAESB. Em função do porte, da localização e da natureza,
esse sistema defini vo deverá ter licenciamento ambiental específico, em processo administra vo
próprio.

27. Cada parcelamento de solo (“condomínio urbanís co”) deverá realizar a coleta programada de
amostras de água proveniente do poço tubular para controle de qualidade e potabilidade, conforme
disposto na Portaria n° 518/04 do Ministério da Saúde.

28. Todos os novos empreendimentos deverão instalar hidrômetros residenciais individuais, dentro
dos prazos a serem estabelecidos nas Licenças de Instalação, em atendimento aos princípios de
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controle e vigilância que visem manter a boa qualidade e coíbam o abuso no consumo de água para
abastecimento humano, conforme disposto na Portaria n° 518/04 do Ministério da Saúde, ficando a
cargo da CAESB a instalação nos casos de parcelamentos consolidados em processo de regularização

29. Numa primeira etapa de implantação dos parcelamentos o tratamento do esgoto sanitário poderá
ser realizado por meio de fossas sép cas, com disposição final do efluente em sumidouros, desde que
atendidas às recomendações da CAESB e as exigências estabelecidas nas Normas Brasileiras NBRs
7.229 e 3.969.

30. As fossas sép cas-sumidouros devem atender às seguintes orientações: (i) facilidade de acesso,
pois existe a necessidade de remoção periódica de lodo; (ii) possibilidade de fácil ligação a um futuro
coletor público; e (iii) afastamento da residência. Para evitar transbordos deve-se procurar instalar o
sistema em áreas planas, com solos espessos e permeáveis.

31. Para emissão da Licença de Instalação (LI) para os parcelamentos implantados é necessária
apresentação dos projetos básicos das redes de infra-estrutura de saneamento e aprovados pelos
respec vos órgãos competentes, juntamente com cronograma sico-financeiro de execução das
obras, podendo tais projetos serem subs tuídos por manifestação dos órgãos/concessionárias que
forem assumir as obras diretamente.

32. A execução dos projetos execu vos das macroredes de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, distribuição de energia elétrica, pavimentação viária e drenagem pluvial, nos casos em que
não forem contemplados por processo de licenciamento de um projeto ou empreendimento,
dependerão de procedimentos de licenciamento ambiental específicos.

33. A par r do momento em que a nova população a ngir o limite de 29 mil habitantes, em função das
capacidades máximas de abastecimento de água e tratamento de esgotos domésticos, a concessão de
novas Licenças de Instalação e Alvarás de Construção ficará vinculada à apresentação de projeto de
sistemas de esgotamento diferenciados, que não gerem efluentes para o Ribeirão Sobradinho ou que
exportem os efluentes tratados para outra bacia de esgotamento, conforme Parecer Técnico n° 074-
GRP/CAESB-2010.

34. Reservar no mínimo 20% das áreas de novos parcelamentos, para drenagem de água pluvial.

35. Os projetos de drenagem pluvial deverão priorizar alterna vas tecnológicas, que maximizem a
infiltração e minimizem a vazão. Deverão ser obrigatoriamente instalados sistemas individuais de
indução de recarga de aquífero, nas áreas onde haja capacidade de infiltração no solo.

36. Os projetos de drenagem pluvial deverão ser aprovados pela NOVACAP sendo que os pontos finais
das redes deverão ter suas localizações aprovadas pelo IBRAM/DF e as vazões de lançamento
outorgadas pela ADASA/DF.

37. Apresentar aos Chefes da APA do Planalto Central e da Reserva Biológica da Contagem projeto de
implantação de drenagem pluvial prevendo, além das unidades tradicionais (sarjetas, boca de lobo e
redes), dispositivos de armazenamentos ou reservatórios, antes do início das obras.

38. As redes de drenagem pluvial dos empreendimentos deverão se compa bilizar/adequar/interligar
com as macroredes públicas de drenagem pluvial do(s) Setor(es), quando for o caso.

39. A drenagem interna (microdrenagem) dos parcelamentos deve ser cons tuída por redes coletoras
de águas pluviais, poços de visita, boca-de-lobo e meios-fios. Preferencialmente, deve-se u lizar
pavimento permeável ou "ecológico" (concreto poroso, vazado, intertravado) aliado a uma estrutura de
armazenamento temporário das águas pluviais, com possibilidade de infiltração (bacias de
detenção/retenção), de modo a reduzir os volumes do escoamento superficial e as vazões de pico a
níveis iguais aos observados antes da urbanização. A implantação dessa rede é de responsabilidade
de cada parcelamento.

40. Caso haja viabilidade técnica-econômica a recarga ar ficial de aquíferos poderá ser realizada por
meio de disposi vos do po caixa de brita ou areia, que deverão ser dimensionados a par r de testes
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de infiltração a serem realizados pelos proprietários dos lotes. Preferencialmente, os disposi vos
deverão ser implantados nas áreas de ocorrência de latossolos, a par r das coberturas das
edificações, de modo a induzir a infiltração de águas de chuva no solo/subsolo.

41. As áreas de preservação permanente (APPs) não poderão ser ocupadas por edificações, observado
o disposto na legislação vigente.

42. As áreas de Preservação Permanente (APPs) deverão ser desobstruídas e recuperadas dentro do
prazo a ser estabelecido nas Licenças de Instalação (LI).

43. Não ocupar de nenhuma forma, a área da Fazenda Paranoazinho sobreposta à Reserva Biológica
da Contagem (REBIO).

44. Fica proibida a passagem, o trânsito ou acesso aos condomínios e outras áreas por dentro da
REBIO. Os empreendimentos deverão apresentar ao ICMBIO Plano de Monitoramento dos recursos
hídricos, superficiais e subterrâneos, para a Reserva Biológica da Contagem, que deverá ser
implementado pelo período de três anos após a emissão da Licença de Operação (LO).

45. Apresentar, em até 90 dias após a emissão da licença de instalação, projeto de cercamento das
áreas do empreendimento adjacentes à Reserva Biológica da Contagem, nos trechos inseridos na
poligonal da Fazenda Paranoazinho, a ser implementado antes da emissão da LO.

46. Uma vez definida a Zona de Amortecimento da REBIO da Contagem e do Parque Nacional de
Brasília, qualquer expansão urbana nas áreas a ela sobrepostas estará sujeita às restrições desta
Zona de Amortecimento. Até sua definição final, deverão ser obedecidas as demais restrições legais
vigentes.

47. Prever nos projetos de urbanização da Fazenda Paranoazinho, menor densidade populacional nas
proximidades da REBIO da Contagem e APPs (Áreas de Preservação Permanente), conforme PDOT/DF.

48. Fica vedada qualquer captação de água, bem como despejo de esgotamento sanitário dentro da
REBIO da Contagem, devendo o empreendedor tomar as medidas cabíveis ao seu alcance para
interrupção de eventuais captações clandes nas, em cujo caso o ICMBIO deverá ser cien ficado da
situação imediatamente.

49. Apresentar, em 120 dias, cálculo de compensação florestal da vegetação suprimida em
decorrência da implantação as ocupações informais no interior da Fazenda Paranoazinho
(Compensação Florestal Pretérita), conforme regra de cálculo estabelecida pelo decreto 39.469/2018.

 

APP

Parte da  gleba se sobrepõe a uma faixa de Área de Preservação Permanente - APP ao
longo do Córrego Paranoazinho, conforme figura abaixo:
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A Área de Proteção Permanente – APP incidente na poligonal de projeto possui cerca de 6.619,47 m².

 

A definição da área como APP advém dos ar gos 4º e 7º da Lei nº 12.651, de 25 de
maio de 2012 (Código Florestal), em que:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação
Permanente, em zonas rurais ou urbanas,
para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso
d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da
calha do leito regular, em largura mínima
de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

a) 30 (trinta) metros, para os cursos
d’água de menos de 10 (dez) metros de
largura;

[...]

Art. 7º A vegetação situada em Área de
Preservação Permanente deverá ser
man da pelo proprietário da área,
possuidor ou ocupante a qualquer tulo,
pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado.
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CONDICIONANTES URBANÍSTICAS

 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2009

 

De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2009, Lei
Complementar no 803, de 25 de abril de 2009 e Lei Complementar no 854 de 15 de outubro de 2012, a
poligonal do projeto está inserida na Macrozona Urbana, em Zona Urbana de Expansão e Qualificação
(ZUEQ - 1).

Conforme o art. 74 do PDOT/2009, a Zona Urbana de Expansão e Qualificação (ZUEQ -
1) é “composta por áreas propensas à ocupação urbana, predominantemente habitacional, e que
possuem relação direta com áreas já implantadas, com densidades demográficas indicadas no Anexo
III, Mapa 5, desta Lei Complementar, sendo também integrada por assentamentos informais que
necessitam de intervenções visando a sua qualificação.”

As diretrizes para ZUEQ-1 são
relacionadas no art. 75:

Art. 75. Esta Zona deve ser planejada e
ordenada para o desenvolvimento
equilibrado das funções sociais da cidade
e da propriedade urbana, de acordo com
as seguintes diretrizes:

I – estruturar e ar cular a malha urbana
de forma a integrar e conectar as
localidades existentes;

II – aplicar o conjunto de instrumentos de
polí ca urbana adequado para
qualificação, ocupação e regularização do
solo;

III – qualificar as áreas ocupadas para
reversão dos danos ambientais e
recuperação das áreas degradadas; IV –
constituir áreas para atender às demandas
habitacionais;

V – (Inciso revogado pela Lei
Complementar nº 854, de 2012.);

VI – (Inciso revogado pela Lei
Complementar nº 854, de 2012.);

VII – planejar previamente a infraestrutura
de saneamento ambiental para a
ocupação, considerando-se a capacidade
de suporte socioambiental da bacia
hidrográfica de contribuição do lago
Paranoá.
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Croqui de Zoneamento do PDOT/2009

 

As densidades foram estabelecidas pelo PDOT/2009 e em seu Art. 39, que define como
densidade demográfica ou populacional o valor resultante da divisão entre o número de habitantes e a
área total das porções territoriais, ficando definidos os seguintes valores de referência:

Art. 39. Considera-se como densidade
demográfica ou populacional o valor
resultante da divisão entre o número de
habitantes e a área total das porções
territoriais indicadas no Anexo III, Mapa 5,
desta Lei Complementar, ficando definidos
os seguintes valores de referência:

I – Densidade muito baixa: valores até 15
(quinze) habitantes por hectare;

II – Densidade baixa: valores superiores a
15 (quinze) e até 50 (cinquenta)
habitantes por hectare;

III – Densidade média: valores superiores
a 50 (cinquenta) e até 150 (cento e
cinquenta) habitantes por hectare;

IV – Densidade alta: valores superiores a
150 (cento e cinquenta) habitantes por
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hectare.

Conforme o Anexo III, Mapa 5 do
PDOT/2009, que dispõe sobre as
Densidades Demográficas, a poligonal do
parcelamento está inserida em zona de
média densidade (50 a 150 habitantes por
hectare).

Para equipamentos públicos (ELUP/EPC/EPU), deve ser assegurado o percentual de 15%
da área da gleba, de acordo com o PDOT/2009.

 

Incidência da poligonal de projeto de acordo com o zoneamento densidade do PDOT/2009.

 

 

Diretrizes Urbanísticas da Região de Sobradinho e Grande Colorado - DIUR 08/2018

 

As Diretrizes Urbanís cas são emi das para orientar a elaboração dos projetos dos
novos parcelamentos, em conformidade com a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e
com o PDOT/2009.

Deste modo, em complementação às diretrizes de planejamento urbano constantes do
PDOT/2009, foram emi das as DIUR 08/2018, aplicáveis à Região de Sobradinho e Grande
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Colorado, que englobam a poligonal da gleba, a qual está inserida na Zona A e na Zona de Espaços
Verdes. 

Os Espaços Verdes são cons tuídos por áreas de preservação permanente - APP,
parques ecológicos e outros espaços protegidos, juntamente com as áreas verdes, parques urbanos e
praças, que devem estabelecer um sistema de espaços verdes, capaz de agregar valor esté co e de
diferenciação na paisagem urbana. Esses espaços podem acomodar diferentes usos e funções, como
preservação ambiental, atividades lúdicas de lazer e esportivas e elementos de drenagem urbana.

Caracterizados pela predominância de espécies vegetais, configurando elementos de
integração entre o meio natural e o meio urbano, estes espaços visam o fortalecimento da estratégia
de Conectores Ambientais do PDOT, conciliando o desenvolvimento urbano com a conservação dos
recursos naturais e a qualidade de vida.
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     Sistema de espaços verdes

 

O Sistema de Espaços verdes divide-se em duas categorias: espaços ambientalmente
protegidos e espaços públicos, sendo estes úl mos dedicados a áreas de lazer e recreação para a
população.

   Na Região é proposta a criação de parques lineares ao longo do Córrego
Paranoazinho. Dessa forma, a URB 021/2020 prevê espaços verdes que garantem a con nuidade com
os parques lineares previstos.

   Os usos/a vidades admi das, diretrizes específicas e parâmetros de ocupação de uso
do solo para Zona A e para a Zona de Espaços Verdes são apresentados nas Figuras 21, 22 e
23 abaixo:
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 Usos e Diretrizes para Zona A/ DIUR 08/2018
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Usos e Diretrizes para Zona de Espaços Verdes/DIUR 08/2018.
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 Parâmetros de Ocupação do solo para Zona A/DIUR 08/2018.

 

A DIUR 08/2018 também define que os espaços livres de uso público - ELUP, como
praças, jardins públicos, áreas de lazer e recreação, devem garan r no mínimo 50% de áreas
permeáveis.

A incidência do Sistema de Espaços Verdes das DIUR 08/2018 na área do parcelamento
do solo Residencial Calliandra se dá através da con nuidade do Parque linear Urbano que conecta
com a área des nada do projeto para os Espaços Livres de Uso Público - ELUP. Tais espaços verdes
serão contornados pelas Via Parque, prevista para o sistema viário do parcelamento em questão,
proporcionando acesso da população às áreas verdes voltadas ao Parque Linear Urbano.

   As Diretrizes de Sistema Viário da DIUR 08/2018 indicam uma Via de Circulação ao
norte e uma Via Parque a leste. 

   O percentual de áreas des nadas à implantação de equipamentos urbanos e
comunitários, bem como de espaços livres de uso público, deverá ser de, no mínimo, 15% (quinze por
cento) da gleba, conforme estabelecido pelo inciso I do Art. 43 do PDOT e conforme as DIUR 08/2018.

   As DIUR 08/2018 destacam, ainda, que nos novos projetos de parcelamento deverá
ser observado o percentual mínimo de 3% da área para Equipamentos Públicos Comunitários. 

 

 

Plano de Urbanização - Urbitá (PDU)

 

O Plano de Urbanização - Urbitá (PDU), aprovado por meio do Decreto nº 40.150, em 3
de outubro de 2019, complementa a DIUR 08/2018.

   A poligonal de projeto encontra-se inserida em “Outras áreas”, de acordo com o
zoneamento do PDU.
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  Setores do PDU

 

No que tange as diretrizes para o sistema viário, o parcelamento deve ser integrado ao
sistema viário da região por meio da via de ligação ("Rua Calliandra" - Via de Circulação de Vizinhança
1), à rodovia DF-425 e pela Via Parque (Via de Circulação de Vizinhança 2).

A Via de Circulação - DF-425 conecta a Rua existente, ba zada de “Rua Calliandra”, a
qual tangencia o parcelamento, sendo a principal via de acesso dele. Já a Via Parque atravessa o
parcelamento, também sendo uma segunda opção de acesso.
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                            Sistema Viário Estruturante do PDU com inserção do parcelamento Calliandra.

 

Quanto ao Uso do Solo, conforme o zoneamento trazido pelo Plano de Urbanização -
PDU, o projeto de parcelamento localiza-se na Região Remanescente e incide na Zona C1 e no Parque
Linear Urbano.
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      Croqui de Zoneamento do Plano de Urbanização - Urbitá com localização do parcelamento
Calliandra.

 

   A Zona C1 está situada ao longo do córrego Paranoazinho, cons tuída de áreas de
sensibilidade ambiental ao parcelamento do solo conforme DIUR 08/2018, cujo embasamento
decorreu do diagnóstico do Zoneamento Ecológico Econômico do DF (ZEE-DF). 

   A Zona C1 deve ser desenvolvida a par r de uma premissa de baixa densidade e alta
permeabilidade do solo, de forma a contribuir com a Estratégia de Conectores Ecológicos prevista no
PDOT.

O PDU estabelece uma predominância de usos residenciais na Zona C1, sendo
admi das, inclusive as pologias unifamiliares. Os usos não residenciais são limitados àqueles
compatíveis com a escala residencial e de caráter não poluente.
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  Zoneamento do Plano de Urbanização – Urbitá e Zona C1

 

                             

 O PDU estabelece os seguintes parâmetros urbanísticos para a Zona C1:

 

                                                    Parâmetros de Ocupação do solo para Zona C1 
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No que diz respeito à densidade, a população aprovada para a área total é de 118.607
habitantes, sendo des nado para a Região Remanescente, na qual o projeto Residencial Calliandra
está inserido, 1.907 habitantes, conforme apresentado na tabela a seguir.

 

   Distribuição de densidade populacional

 

DO PROJETO URBANÍSTICO

 

O MDE informa que o parcelamento do solo Residencial Calliandra está localizado no
Região Remanescente do PDU, compreendendo uma área de 8,31ha, próximo a condomínios
existentes (Vivendas da Serra e Recanto dos Nobres). 
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 Zoneamento do Plano de urbanização Urbitá.

 

 

   O parcelamento conta com 3 lotes, sendo um seguindo a modalidade de Projeto
Urbanís co com Diretrizes Especiais para Unidades Autônomas – PDEU; um segundo lote de uso
misto, que pode contribuir com a diversidade de usos para o entorno; e um terceiro lote previsto para
Equipamento Público Comunitário - EPC.

 

Zoneamento de Usos

 

Conforme croqui abaixo, o parcelamento proposto apresenta os seguintes usos:

 

·                Comercial, Prestação de Serviço, Industrial, Ins tucional e Residencial não
obrigatório, sendo: 

·                UOS CSIIR 1 NO: Composto por 1 lote com área de 2.034,97 m². 

·                Residencial Multifamiliar de Casas, sendo:
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·                UOS RE2: Composto por 1 lote PDEU com área de 58.894,77 m².

·                Equipamento Público – Inst EP, com área de 2.298,58 m²; e 

·                Espaço Livre de Uso Público – ELUP, com área de 9.321,04 m².

 

  Croqui Uso do Solo

 

 

Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas

 

A seguir é reproduzido o Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas
apresentado no MDE 021/2020.
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                 Quadro síntese de unidades imobiliárias e áreas públicas

 

Áreas Públicas

 

O projeto de parcelamento des na 15,19% da sua área total para Espaço Livre de Uso
Público (ELUP), Equipamento Público Urbano (EPU) e Equipamentos Públicos (Inst EP) com obje vo de
atender às exigências legais e qualificar positivamente o espaço urbano.

   Para os Espaços Livres de Uso Público (ELUP), foi des nada uma área de
9.560,770 m², que totaliza 12,50% da poligonal da gleba. Esta área se localiza na porção leste do
parcelamento, composta pela faixa de 30 metros de Área de Preservação Permanente - APP ao longo
do trecho do Córrego Paranoazinho.

    Para atender as recomendações do Despacho - NOVACAP/PRES/DU, reservou-se
ainda uma área para a implantação da Bacia de Amortecimento de vazão de águas pluviais (EPU),
conforme recomendações da Resolução no 9 da ADASA. A área da bacia de amortecimentos localiza-
se a leste, na área do ELUP, na parte mais baixa do parcelamento e às margens do Córrego
Paranoazinho.

   Para o Equipamento Público Comunitário – Inst EP foi des nado um lote, na parte
oeste da gleba, com 2.298,58 m².
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Densidade

 

O parcelamento considerou a densidade média de 50 a 150 habitantes por hectare,
estabelecida pelo PDOT/2009. Para o cálculo da população, foi u lizada a área total da gleba de 8,31
ha. O cálculo da população baseou-se na média de 3,3 moradores por domicílio indicado para o
Distrito Federal pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (censo de 2010).

O parcelamento denominado residencial Calliandra é parte integrante da "Região
Remanescente-Áreas Livres" do Plano de Urbanização Urbitá (PDU). Para o parcelamento, optou-se
pela densidade total de 60 hab/ha, com aproximadamente 498 habitantes, o qual será subtraído do
total de 1.907 habitantes para as Áreas Livres da Região Remanescente.

Para a garan a do controle de densidade, foi estabelecido o número máximo de
unidades habitacionais de 66 residências para o lote de uso misto UOS CSIIR 1 NO previsto para o
parcelamento. Essa informação encontra-se disponível no Quadro Síntese dos Parâmetros Urbanís co
do Parcelamento do Solo do MDE 021/2020.

   Destacamos que, nos termos estabelecidos no Memorial Descri vo Plano de
Urbanização Urbitá - MDE-PDU, aprovado pelo Decreto nº 40.150, de 02 de outubro de 2019, deverá
ser elaborado documento de extrato do saldo populacional contendo a memória de cálculo do balanço
de densidade do parcelamento Calliandra, conforme documento modelo anexo ao referido MDE-PDU.

 

Concepção do sistema viário

 

O sistema viário do parcelamento será composto por Vias de Circulação de Vizinhança 1
e 2, tanto de ligação do parcelamento ao entorno, no sen do Norte-Sul, quanto para a circulação
interna do parcelamento. 

O parcelamento possui acesso por duas vias de Circulação de Vizinhança 1, sendo uma
a "Rua Calliandra", via de ligação no km 1,8 da DF-425 e já existente, e a Via Parque, a ser
implantada, que dará acesso ao parcelamento através do lote PDEU e ao ELUP.
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  Hierarquia viária do parcelamento

 

A seguir são apresentados os perfis das Vias de Circulação 1 do parcelamento,
reproduzidos do MDE 021/2020.
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As vias internas do lote PDEU serão vias do po Via de Circulação 2, compar lhadas
entre carros e ciclistas. Desta forma, se aplica o critério da Zona 30, conforme Nota Técnica nº
2/2015, onde para as vias internas do parcelamento, é adotado elementos sicos de traffic calming a
fim de garantir a segurança dos pedestres e ciclistas.

   A seguir é apresentado o perfil viário das vias internas do lote PDEU:
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                          Via de Circulação de Vizinhança 2 - “Rua Central

 

Sobre a Rua Central, é informado no MDE que:

- Rua central do Condomínio Urbanís co,
nomeada de “Rua Baru”, que conecta
diretamente a via de acesso existente;

- Esta via possui uma seção de 16m, com
duas faixas de rolamento por sen do de
3,50m e calçadas de 4.50m;

- Parte das calçadas deste perfil
corresponde a um espaço flexível de 2m.
Neste espaço, conhecido como “flexzone”,
pode ocorrer estacionamento ao longo da
via para carros, paraciclos para bicicletas,
mobiliário urbano, elementos de
infiltração de drenagem e espaços verdes.
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Via de Circulação de Vizinhança 2 - “Rua Boulevard

 

Sobre a Rua Boulevard, é informado no MDE que:

 

- Rua de “entrada” do Condomínio
Urbanís co, nomeada de “Rua Buri ”, que
conecta todas as vias do condomínio;

- A Rua Buri , possui duas faixas de
rolamento de 7m por sen do, um canteiro
central de 2m e calçadas de 2.50 m,
resultando em um perfil viário de 21m.
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Via de Circulação de Vizinhança 2 - “Rua local”

 

Para a Rua Local, o MDE traz as seguintes informações:

- Perfil caracterís co de Rua Local que contorna todo o Condomínio Urbanís co sendo
representado pelas ruas: “Rua Araticum”, “Rua Araçá”, “Rua Murici” e “Rua Pequi”;

- Possui um perfil de 12m com uma pista de rolamento de 7m de sen do duplo e
calçadas para cada lado de 2.50m.

 

 

Permeabilidade

 

A seguir é reproduzido o Quadro de Permeabilidade do parcelamento. 

 

                      Quadro de permeabilidade do parcelamento

 

Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais para Unidades Autônomas – PDEU

 

   O lote PDEU, classificado como Condomínio Urbanís co, compreende uma área de
5,88ha, que representa aproximadamente 77% da área do parcelamento do solo Calliandra. Nas
figuras a seguir é possível aferir sua localização e configuração dentro do Parcelamento do Solo
Residencial Calliandra.
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    Croqui de usos do solo do lote PDEU

 

 

    A seguir, estão reproduzidos o Quadro Resumo de Áreas e o Quadro de
Permeabilidade do lote PDEU.
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                           Quadro resumo de áreas do lote PDEU

 

Relatório 22 (74249360)         SEI 00390-00008687/2019-85 / pg. 34



Quadro de permeabilidade do lote PDEU

 

Endereçamento

 

Devido ao parcelamento está em sua maior parte dentro do Setor Habitacional Boa
Vista, o endereçamento para o parcelamento deverá ter a seguinte conformação:

• Lote CSIIR 1 NO: Setor Habitacional Boa Vista, Residencial Calliandra, lote 01;

• Lote RE2 (PDEU): Setor Habitacional Boa Vista, Residencial Calliandra, lote 02;

• Lote Inst.EP: Setor Habitacional Boa Vista, Residencial Calliandra, lote 03;

Na figura a seguir é possível iden ficar a numeração dos lotes que representam do
parcelamento Residencial Calliandra.

 

Croqui de endereçamento

 

Parâmetros Urbanísticos

 

   Os usos propostos para o parcelamento urbano foram definidos e classificados em
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conformidade com a Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019 - Lei de Uso e Ocupação do
Solo – LUOS.

   Os coeficientes de aproveitamentos básicos e máximos, alturas máximas e taxas de
permeabilidade seguiram os índices estabelecidos pelas diretrizes urbanísticas.

   Para a definição das Taxas de Ocupação, u lizou-se o critério de Taxa de
Permeabilidade + 10% + Taxa de Ocupação = 100%.

   Para os demais parâmetros de uso do solo aplicam-se o estabelecido na Lei de Uso e
Ocupação do Solo – LUOS, assim para os afastamentos mínimos devem ser aplicados os critérios
previsto no Anexo IV da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, salvo nos casos onde há a indicação
expressa de afastamento mínimo.

Para os lotes da UOS Inst EP, aplicam-se os parâmetros de ocupação do solo definidos
no Art. 11 da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, assim como as demais regras estabelecidas
naquela Lei Complementar.

 

Quadro de parâmetros urbanísticos do parcelamento

 

CONSULTAS 

 

Foram realizadas consultas junto aos órgãos e concessionárias de serviços públicos do
Distrito Federal no âmbito do Processo para verificação quanto à possibilidade de atendimento e/ou
interferências em redes projetadas e/ou instaladas para a área do parcelamento.

 

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP

 

O Despacho - NOVACAP/PRES/DU, de 09 de março de 2020, informa "que de acordo
com dados constantes em nosso arquivo técnico, existe interferência de rede de águas
pluviais projetada na poligonal demarcada" que " trata-se do projeto de macrodrenagem elaborado
para grupo de loteamentos denominado Contagem 03, no qual o parcelamento Residencial Calliandra
está incluso. O projeto em questão foi elaborado pela empresa Csaneo, em 2013, contratada pela
Urbanizadora Paranoazinho -  UP e encaminhado  à NOVACAP para análise. Entretanto, por se tratar de
área par cular, a NOVACAP não pode afirmar que o projeto tenha sido implantado conforme
apresentado".

   Esclarece, ainda, a necessidade de elaboração de um projeto de drenagem específico
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para o local, inclusive lançamento final, que deverá u lizar estrutura de amortecimento de vazão,
dentro da poligonal do parcelamento em questão, de forma a obedecer ao previsto na Resolução nº
09, da ADASA, de 08 de abril de 2011, que define como vazão máxima de saída de um
empreendimento o valor de 24,4 l/s/ha. Elaboração do projeto de inteira responsabilidade do
empreendedor.

 

Croqui do traçado da bacia de drenagem compatibilizada com o parcelamento Calliandra

 

Como solução de projeto, a Urbanizadora Paranoazinho S/A informa que:

    A Urbanizadora está ciente da
interferência com o projeto de
macrodrenagem aprovado pela NOVACAP
e demonstrado na figura anterior. Vale
informar que a bacia da macrodrenagem
inserida no projeto de parcelamento no
solo Residencial Calliandra será
compa bilizada com o traçado do sistema
viário do parcelamento, conforme figura a
seguir, e ainda contemplará a área de
contribuição do Calliandra. Tais alterações
estão sendo feitas nos projetos de
infraestrutura do parcelamento do solo
Residencial Calliandra.
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Traçado da bacia de drenagem compatibilizada com o parcelamento Calliandra

 

 

Companhia energética de Brasília – CEB

 

Pela Carta n.º 346/2020 - CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC, de 04 de maio de 2020, informou
que há viabilidade técnica de fornecimento de energia elétrica ao empreendimento, objeto da
consulta, desde que o responsável pelo empreendimento:

 

1) submeta o projeto elétrico para
aprovação da distribuidora;

2) implante a infraestrutura básica das
redes de distribuição de energia elétrica e
iluminação pública;

3) atenda as distâncias mínimas de
segurança entre edificações e redes
elétricas; e ainda

4) observe espaços suficientes que
permitam a implantação das redes em
obediência à Lei de Acessibilidade.

 

O Laudo Técnico - CEB-D/DG/DR/SCB/GRGE nº 39063264 , de 23 de abril de
2020, declara que consta interferência com rede aérea e linha de distribuição existentes. Devem ser
adotadas todas as recomendações previstas na Lei de Acessibilidade (Lei nº 258, de 05 de maio de
1992 e suas alterações) no que diz respeito ao projeto de vias, calçadas ou acessos e suas distâncias
para equipamentos da CEB-D.
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Mapa de interferência da rede de área existente no parcelamento Calliandra.

 

 

Quanto às soluções de projeto a interessada afirma estar ciente da interferência e
considera no projeto de elétrica deste empreendimento a remoção e eliminação das mesmas,
respeitando todas as normativas em especial a Resolução 414/2010-ANEEL.

 

Companhia de saneamento ambiental de Brasília - CAESB

 

O Despacho - CAESB/DE/ESE/ESET de 19 de março de 2020 informa que há
interferências com redes de esgotamento, conforme plantas com cadastro das redes de água e
esgotos existentes no local analisado.
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Croqui interferência rede de esgoto

 

No âmbito do Processo Eletrônico SEI-GDF 00390-00001491/2020-01 (Consultas), fora
encaminhado o O cio Nº 73/2021 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT, solicitando a revisão do Termo de
Viabilidade de Atendimento EPR – TVA Nº 20/071, de acordo com a solicitação feita na Carta ENG
2020-0475 - CAESB. Em atenção ao O cio nº 73/2021 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT  e por meio do
Despacho - CAESB/DE/EPR/EPRC  a CAESB encaminhou o Termo de Viabilidade Técnica – TVT  nº
036/2021 , que revoga o TVA nº 20/071 e informa que[...]

2.2. Será viável o atendimento do
empreendimento com sistema de
abastecimento de água da Caesb somente
após a conclusão das obras de ampliação
do Sistema Produtor Paranoá Norte,
previstas para 2024.

Como solução de projeto, a interessada
informou que:

Vale salientar que para atender o
abastecimento de água do presente
parcelamento previamente à chegada do
Sistema Produtor Paranoá Norte da CAESB,
a Urbanizadora Paranoazinho adotará a
solução de poços profundos através da
Outorga Prévia SEI -GDF nº292/2019-
ADASA/SRH/COUT.

Após a implantação do Sistema pela
CAESB, o parcelamento Residencial
Calliandra passará a ser abastecido
plenamente por esse sistema e os poços
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tubulares e casa de química serão
desativados.

 

ADASA

 

Por meio do documento Outorga Prévia nº 292-2019 - ADASA/SHR/COUT , a ADASA
emi u no dia 08 de setembro de 2019 "[...] a outorga prévia para reservar o direito de uso de água
subterrânea a Urbanizadora Paranoazinho para  CPF/CNPJ: 09.615.218/0001-25, mediante a
perfuração de 12 (doze) poços tubulares, para fim de abastecimento humano, localizado no
Parcelamento Urbano da Fazenda Paranoazinho, Sobradinho - Distrito Federal", tendo "validade de 03
(três) anos, a contar da data de publicação do extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser
renovada mediante solicitação do outorgado, ou prorrogada, observada a legislação vigente" (grifos
nossos).

 

Serviço de Limpeza Urbana – SLU

 

O Despacho SLU/PRESI/DILUR , de 09 de março de 2020, informa que não haverá
impacto significa vo quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento
e des nação final dos resíduos domiciliares gerados, desde que o volume dos resíduos categorizados
como domiciliares esteja dentro do limite de 120 (cento e vinte) litros por dia.

 O gerador deverá providenciar por meios próprios os recipientes necessários para o
acondicionamento dos resíduos sólidos gerados para a coleta, de acordo com a ABNT
NBR 11174:1990, e a classificação dos sacos plás cos u lizados para o acondicionamento dos
resíduos domiciliares deverá estar de acordo com a NBR 9191:2008.

 O Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DITEC, de 09 de março de 2020, informa, ainda, que
por se tratar de projeto de habitação, a coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos, gerados nas
edificações do novo setor habitacional, deverão se limitar ao favorecimento da realização con nua
das coletas convencional 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 norma vas existentes. Ressaltando que os resíduos sólidos domiciliares (lixo) deverão
ser armazenados dentro dos estabelecimentos geradores e re rados nos dias e horários estabelecidos
para cada po de coleta, ou seja, a separação e armazenamento provisório do lixo gerado, junto ao
planejamento para isso, são de responsabilidade do gerador.

 

Departamento de Estradas e Rodagem – DER

 

O O cio Nº 824/2020 - DER-DF/DG/CHGAB/NUADM de 03 de agosto de 2020
encaminha as informações apresentadas pela Superintendências deste Departamento de Trânsito por
meio do Despacho - DER-DF/DG/SUTRAN/DITRA/GEAPO, de Operações, por meio do Despacho - DER-
DF/DG/SUOPER/DIDOM e Técnica por meio do Despacho - DER-DF/SUTEC/DIREP/GEPRO/NPRAG .

Em razão da proximidade do parcelamento com as rodovias DF-150 e BR-020, o O cio
Nº 824/2020 - DER-DF/DG/CHGAB/NUADM acrescenta que foi constatada "a necessidade de
apresentação de estudo específico com o obje vo de iden ficação, avaliação e tratamento de
alterações nas condições de circulação de pessoas em decorrência da demanda de viagens
inerente ao parcelamento", sendo necessários os seguintes procedimentos para aprovação Junto ao
DER:
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1. Apresentar para análise a aprovação:

• Estudo específico de trânsito com
análise compara va das condições de
circulação das rodovias;

• Projeto funcional de medidas propostas
para mi gação
de interferências iden ficadas no estudo
de trânsito;

2. Apresentar  o Memorial Descri vo do
parcelamento como documento auxiliar à
análise do estudo;

3. Após aprovados os projetos funcionais e
o estudo de trânsito, apresentar os
projetos geométricos das medidas
mitigadoras para aprovação;

4. Antes do início da operação do
parcelamento, executar as medidas em
conformidade com os projetos
geométricos aprovados;

5. Após as obras de execução, solicitar o
recebimento pelo

DER das medidas mi gadoras referentes
ao parcelamento.

Deste modo, a aprovação do projeto de parcelamento, por Decreto Governamental,
está condicionada à elaboração do Estudo acima referido. Ainda, caso sejam iden ficados impactos,
as correspondentes medidas mi gadoras deverão ser relacionadas no Memorial Descri vo - MDE, e a
execução das obras deverá ser objeto de garantia.

    O Despacho - DER-DF/DG/SUTRAN/DITRA/GEAPO informa a área do parcelamento
não faz divisa com nenhuma rodovia distrital ou estrada vicinal. O Despacho - DER-
DF/DG/SUOPER/DIDOM  informa que a poligonal objeto do presente processo não confronta e nem
interfere com nenhuma faixa de domínio de rodovias integrantes do SRDF. E o Despacho - DER-
DF/SUTEC/DIREP/GEPRO/NPRAG  informa que a poligonal não interfere com a faixa de domínio
conforme decreto nº 27.365 - 11/2006 e nem com a faixa “non aedificandi” de acordo com a Lei nº
6.766 – 12/1979.

 

CONCLUSÃO:

 

Ante ao exposto, informamos que o presente Anteprojeto atende às diretrizes e
parâmetros estabelecidos na Lei Complementar nº 803/2009 que trata do Plano Diretor de
Ordenamento Territorial - PDOT/2009, atualizada pela Lei Complementar nº 854/2012; Diretrizes
Urbanís cas DIUR 08/2018, aplicáveis à Região de Sobradinho e Grande Colorado, nas Regiões
Administra vas V e XXVI e aprovada pela Portaria nº 138, de 04 de outubro de 2018, Plano de
Urbanização - Urbitá (PDU), aprovado por meio do Decreto nº 40.150 em 3 de outubro de 2019  e
demais legislações urbanís cas per nentes, estando apto a ser subme do à apreciação do Conselho
de Planejamento Territorial e Urbano – CONPLAN.
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  VOTO:

 

 Pelas Razões expedidas neste relatório, votamos no sen do de que seja aprovado o
Projeto de Urbanísmo de Parcelamento do Solo denominado: RESIDENCIAL CALLIANDRA, processo
nº 00390-00008687/2019-85, a ser implantado no Setor Habitacional Boa Vista Região Administra va
de Sobradinho-II RA-XXVI, consubstanciado na URB-021/2020 e MDE 021/2020, por atender às normas
vigentes e aos estudos realizados.

                                   

                                                                                       

 

Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima

Conselheira Suplente-UNICA-DF

 

Documento assinado eletronicamente por Junia Maria Bittencourt Alves de Lima, Usuário
Externo, em 17/11/2021, às 20:18, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro
de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 74249360 código CRC= 80E308E5.
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