
  

 

 
 CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL - CONPLAN  
 
       Data: 12 de agosto de 2021  

        Conselheiro: Celestino Fracon Júnior – ADEMI DF 
 

REFERÊNCIA: Processo SEI-GDF nº 0390-000635/2009 

INTERESSADO: Maria das Graças Fontes 

ASSUNTO: Parcelamento urbano do solo denominado Parque dos Pinheiros localizado na Região Administrativa do 
Jardim Botânico - RA XXVII. 

 

PROCESSOS RELACIONADOS: Sei- GDF nº 00390-00005217/2018-89 - Renovação das Consultas às Concessionárias 
 
 

O presente processo trata da aprovação de Projeto de Urbanismo de Parcelamento do Solo Urbano 
denominado Parque dos Pinheiros, de interesse da Sra. Maria das Graças Fontes, em gleba de matrícula nº 14.892 do 2º 
Cartório de Registro de Imóveis, com área de 10ha 48a 83ca, localizada no Setor Habitacional Estrada do Sol na Região 
Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII. 

 

O Processo Físico n° 390.000.635/2009 era composto por dois volumes e, em atendimento ao Decreto nº 
36.756 de 16 de setembro de 2015, foi convertido integralmente do suporte físico para eletrônico e inserido no SEI-GDF 
mantendo o mesmo número do processo principal SEI-GDF 0390-000635/2009. 

 

Informamos, no relato a seguir, a situação atual do processo, a fim de subsidiar a análise do Conselho de 
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, tendo em vista a competência prevista no inciso VIII 
do art. 219 da Lei Complementar nº 803/2009, no Decreto n.º 35.771, de 1º de setembro de 2014, e no inciso VII, do 
artigo 3º, da Portaria n.º 75, de 14 de outubro de 2014 de deliberar sobre proposta de parcelamento do solo urbano. 

 
 
 

I – HISTÓRICO  
 
O processo em epígrafe foi autuado em 21/10/2009 por meio do Requerimento nº 043777 de 21/02/2005 

(Fl. 01 do Processo Físico) que solicitava o parcelamento do solo em gleba com área de 10ha. 48a. 83ca. localizada no 
Setor Habitacional Estrada do Sol, na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII, conforme mapas abaixo. 

 

 
 

Figura 01 – Mapa de Localização (Fonte: MDE -EP) 



  

 

 

 
 
 

Figura 02 – Mapa de Situação (Fonte: MDE -EP) 
 
 
 

O imóvel é de propriedade de MARIA DAS GRAÇAS FONTES ÁVILA, localizado às margens da Via Estrada do 
Sol, em gleba denominada Parque dos Pinheiros, no Setor Habitacional Estrada do Sol na Região Administrativa do 
Jardim Botânico – RA XXVII. 

 

Trata-se de uma gleba, registrada sob a Matrícula nº 14.892, emitida pelo no 2º Ofício de Registro de 
Imóveis do Distrito Federal, com área de matrícula de 10,4883 hectares, tendo como confrontantes ao Norte a Estrada 
do Sol, ao Sul a Estância Santa Paula nº 38, a Leste o Condomínio Ouro Vermelho I, e a Oeste Via Pública. 

 

Constam nos autos os seguintes documentos: 
 

Certidão de ônus do imóvel Matrícula 14.892 (2º CRI) Área: 10ha 48a 83ca (40668850); 

Documentos do proprietário Maria das Graças Fontes Ávila (40668561); 

RRT de projeto – Responsável Arq. Adriano Bueno Machado (41444497); e 

Levantamento Topográfico aceito pela Nota Técnica N.º 56/2020 - SEDUH/COSIT/DICAT (41151315). 
 
 
 

Pelo requerimento id. 64778869 foi encaminhada a versão atualizada do Anteprojeto de Urbanismo, 
consubstanciada nos seguintes documentos: 

 

Memorial Descritivo - MDE - id. 64779083; 

Projeto de Parcelamento PDF (URB) - id. 64779177; e 

Projeto de Parcelamento DWG (URB) - id. 64779264. 

 

 
 

II - DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

CONDICIONANTES URBANÍSTICAS 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2009 
 
  
  



  

 

Quanto ao zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2009, a área 
de projeto está inserida em Zona Urbana de Uso Controlado II – ZUUC II, conforme mapa a seguir. 

 
 

 

 
 

Figura 03 – Mapa de Zoneamento PDOT (Fonte: MDE -EP) 
 
 

De acordo com o artigo 70 do PDOT/2009 esta zona “é composta por áreas predominantemente 
habitacionais de baixa e média densidade demográfica, com enclaves de alta densidade [...] sujeitas a restrições impostas 
pela sua sensibilidade ambiental e pela proteção dos mananciais destinados ao abastecimento de água”. No artigo 71, 
é informado que a ZUUC II “[...] deverá compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio 
da recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos [...]”. 

 

Quanto a densidade demográfica ou populacional, o art. 39 do PDOT/2009 considera 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 poligonal de projeto está inserida na mancha definida como baixa densidade cujos valores de referência 
são superiores a 15 (quinze) e até 50 (cinquenta) habitantes por hectare. 

 

 
 



  

 

Figura 04 – Mapa de Densidade Habitacional (Fonte: MDE -EP) 
 
 

Diretrizes Urbanísticas para a Região São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião – DIUR 01/2019 

Em complementação às diretrizes de planejamento urbano constantes do PDOT/2009 e legislação 
ambiental pertinente, a então Secretaria de Desenvolvimento Urbano Habitacional – SEDHAB (atual SEDUH) emitiu as 
Diretrizes Urbanísticas para a Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião no Distrito Federal – DIUR 
06/2014, aprovadas por meio da portaria n° 85, de 18 de dezembro de 2014, sucedidas pelas DIUR 01/2019, aprovadas 
pela Portaria n° 27, de 1° de abril de 2019, que baseou a presente análise. 

 

A área em questão está inserida na Zona B definida pela DIUR 01/2019 abaixo. 
 

 
 

Figura 05 – Mapa de Zoneamento DIUR (Fonte: MDE -EP) 
 
 

Essa zona deve ser destinada preferencialmente para o uso residencial, sendo os demais usos admitidos, 
desde que sejam compatíveis com o uso residencial. 

 

A seguir, é reproduzida a tabela de parâmetros de ocupação do solo previstos na DIUR 01/2019.



  

 

 
 

Figura 06 – Tabela de Usos do solo dos lotes DIUR (Fonte: MDE -EP) 
 

 
 



  

 

Figura 07 – Tabela de Parâmetros de ocupação do solo dos lotes DIUR (Fonte: MDE -EP) 
 
 

Com relação ao sistema viário, incide sobre a área em questão o sistema viário estruturante previsto para 
a Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião estabelecido na DIUR 01/2019, representado no mapa a 
seguir: 

 

 
 

Figura 08 – Mapa do Sistema Viário Estruturante – DIUR 01/2019 (Fonte: MDE -EP) 
 

 
Diretrizes Urbanísticas Específicas para o Parcelamento Urbano do Solo Quinhão 16 – DIUPE 18/2020 

Em complementação às diretrizes de planejamento urbano constantes do PDOT/2009, a DIUR 01/2019 e 
legislação ambiental pertinente, foram emitidas as Diretrizes Urbanísticas Específicas para o parcelamento urbano do 
solo  DIUPE 18/2020 (41974608). 

 

A DIUPE 18/2020 definiu para o parcelamento o seguinte traçado viário complementar à DIUR 01/2019: 
 

 
 



  

 

Figura 09 – Mapa do Sistema Viário Complementar – DIUPE (Fonte: MDE -EP) 
 
 

As Vias de Circulação integram o sistema viário estruturante que visa à articulação intraurbana de setores 
ou bairros conferindo também conectividade às centralidades (centros e subcentros locais), podendo se constituir como 
continuidade de uma via de atividades, com desenho distinto, adaptado às características do uso do solo lindeiro. 

 

As vias devem ser públicas e não podem ser obstruídas por muros, cercas, guaritas ou qualquer outro 
impedimento à livre circulação da população, devendo ser implantadas ciclovias/ciclofaixa/via compartilhada, ao longo 
de todo o sistema viário relativo ao projeto de parcelamento, existente ou projetado, salvo mediante justificativa técnica 
aprovada pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal. 

 

Conforme DIUPE 18/2020, o parcelamento está localizado na Zona B, correspondente à sobreposição da 
Zona Urbana de Uso Controlado II do PDOT com a Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA, do 
zoneamento ambiental da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu. 

 

Seguindo padrão da LUOS, a Zona B tem como usos permitidos: RO 1, RO 2, RE 2, CSIIR 1, CSIIR 1 NO, CSIIR 
2, CSIIR 2 NO, CSII 1, CSII 2, INST e INST EP. 

 

 
 

Figura 10 – Tabela de Parâmetros de ocupação do solo dos lotes – DIUPE (Fonte: MDE -EP) 
 
 

Ainda de acordo com a DIUPE 18/2020, a altura máxima admitida para os lotes do parcelamento será a 
estabelecida a partir da localização na cota inferior ou superior a 980 m, conforme apresentado na figura abaixo. 



  

 

 

 
 

Figura 11 – Mapa localização na cota inferior e superior a 980 m – DIUPE (Fonte: MDE -EP) 
 
 
 

A DIUPE 18/2020, seguindo os parâmetros estabelecidos no PDOT, estabelece que o percentual mínimo 
de áreas públicas (15%) seja distribuído da seguinte forma: 

 

 
 

Figura 12 – Tabela de equipamentos  – DIUPE (Fonte: MDE -EP) 
 
 
 

CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

A gleba encontra-se na Área de Proteção Ambiental do São Bartolomeu, unidade de conservação de uso 
sustentável criada pela Lei nº 5.344, de 19 de maio de 2014. 

 

O empreendimento está situado em Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental (ZOEIA). 



 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 13 – Mapa de Zoneamento APA do Sao Barlolomeu (Fonte: MDE xxxx/2021) 
 
 

Conforme a Lei n.° 5.344/2014, Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA estabelece 
norma, são elas: 

 

 
• Normas de uso e gabarito de projetos de parcelamento urbano devem ser condizentes com os 
objetivos definidos para a ZOEIA; 

• As atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e artificial de 
aquíferos; 

• Os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir 
processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d’água; 

• Os novos parcelamentos urbanos devem utilizar infraestrutura de drenagem difusa e 
tratamento de esgoto a nível terciário para fins de reuso de água e devem adotar medidas de 

proteção do solo, de modo a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos 

d’água; 

• A impermeabilização máxima do solo nos novos empreendimentos urbanos fica restrita a, no 
máximo, 50 por cento da área total da gleba parcelada; 

• As áreas não impermeabilizadas devem ser compostas de, no mínimo, 80 por cento de área 

com remanescentes do cerrado já existentes na gleba a ser parcelada e protegidas a partir da 
criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural ou Áreas de Servidão Ambiental; 

• No licenciamento ambiental, deve ser avaliada a solicitação de exigências adicionais de 
mitigação e monitoramento de impactos compatíveis com as fragilidades específicas da área de 

interesse; 

• As atividades e empreendimentos urbanos devem executar projetos de contenção de 
encostas, drenagem de águas pluviais, sistema de coleta e tratamento de águas  servidas, sistema 

de coleta e tratamento de esgoto sanitário, recomposição da cobertura vegetal nativa, 

pavimentação dos acessos, coleta de lixo e destinação adequada dos resíduos sólidos; 

• A implantação de parcelamentos urbanos é permitida mediante a aprovação do projeto 

urbanístico pelo órgão competente, que deve priorizar os conceitos do planejamento urbano e 

da sustentabilidade ambiental; 

• Os projetos de expansão, duplicação ou construção de novas rodovias devem prever a 
instalação de dispositivos de passagem de fauna, inclusive para grandes mamíferos; 

• As áreas com remanescentes de cerrado devem ser mantidas no parcelamento do solo e 
destinadas à criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, a serem mantidas e geridas 

pelo empreendedor ou condomínio, se for o caso. 



 

 
 

 

 

 

Conforme 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 Diversificação Produtiva e Serviços 
Ecossistêmicos - ZEEDPSE, destinada a assegurar atividades produtivas que favoreçam a proteção do meio ambiente, a 
conservação do Cerrado remanescente e a manutenção do ciclo hidrológico. 

 

A ZEEDPSE está subdividida em subzonas e o parcelamento está inserido na Subzona de Dinamização 
Produtiva com Equidade 7 – SZDPE 7, destinada à qualificação urbana e ao aporte de infraestrutura, asseguradas, 
prioritariamente, as atividades N1, N2 e N3 e a garantia da gestão do alto risco de erosão e de assoreamento do Rio São 
Bartolomeu, onde: 

 

• N1: atividades que dependam da manutenção do Cerrado e dos serviços ecossistêmicos 

associados para seu pleno exercício, tais como extrativismo vegetal, turismo rural e de aventura 
e atividades agroindustriais relacionada; 

• N2: atividades relacionadas à exploração de recursos da natureza, tais como agricultura, 
agroindústria, mineração, pesca e pecuária; e 

• N3: atividades em ambientes que não dependam diretamente da manutenção do Cerrado 
relacionadas a comércio e serviços como educação, saúde, telecomunicações, transporte e 

turismo. 

São diretrizes para a SZDPE 7: 
 

I. o incentivo à implantação de atividades N1 e N3; 

II. o fortalecimento do monitoramento, controle e fiscalização dos parcelamentos irregulares do 
solo nas áreas de nascentes do Rio São Bartolomeu e de seus tributários, especialmente no 
entorno do núcleo urbano de São Sebastião, com vistas à garantia do potencial futuro de 

abastecimento público, de acordo com a Política Integrada de Controle e Fiscalização no Distrito 

Federal; 

III. a compatibilização no estabelecimento e regularização de empreendimentos nesta Subzona 

dos níveis de permeabilidade do solo com os riscos ecológicos indicados no Mapa 4 do Anexo 
Único, harmonizando-os com os elementos da paisagem na qual se inserem; 

IV. a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intraurbanas, com uso preferencial de 
espécies nativas do Cerrado, conforme o disposto no art. 49, VI; 

V. a proteção e recuperação dos córregos e tributários do Rio São Bartolomeu; 

VI. o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compatível com os riscos ecológicos, os 

padrões e intensidade de ocupação humana e a capacidade de suporte ambiental dos recursos 
hídricos. 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

Figura 14 – Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE-DF (Fonte: MDE -EP) 
 

 
 

Figura 15 – Áreas de risco de recarga de aquífero - ZEE-DF (Fonte: MDE -EP) 
 

 
 

Figura 16 – Área de risco de perda de solo por erosão - ZEE-DF (Fonte: MDE -EP) 



 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 17 – Áreas de risco de contaminação de subsolo - ZEE-DF (Fonte: MDE -EP) 

Quanto à declividade, a poligonal do parcelamento apresenta inclinação entre 10% e 30%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18 – Mapa de Declividade (Fonte: MDE -EP) 

 
 

Foi emitida a Licença Prévia - LP SEI-GDF n˚13/2018 - IBRAM (37873375), a partir das condicionantes 
extraídas do Parecer Técnico n.º 14/2018 – IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-II (21249464), do Processo n.º 00391- 
00013140/2017-10, referente ao Parcelamento de Solo Urbano, estabelecendo as seguintes condicionantes, exigências e 
restrições: 

 

• Deverá ser realizado estudo para verificar a existência de nascente ou solo encharcado, com 

potencial de delimitação de área de preservação permanente; 

• Os  projetos  de  urbanismo  e  de  infraestrutura  deverão  atender  as  normas  da  Zona  de 
Ocupação Especial de Interesse Ambiental, estabelecida na Lei n.º5.344/2014; 

• Prever, no interior de cada lote do parcelamento, dispositivos que promovam o favorecimento 

da recarga de aquíferos, considerando a Lei Complementar n.º 929/2017; 



 

 
 

 

 

 

• A impermeabilização máxima do solo do parcelamento fica restrita a, no máximo, 50 por cento 

da área total da gleba parcelada;  
• O interessado deverá adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir processos 

erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d`água; 

• Atender as recomendações estabelecidas no Parecer Técnico 171/2017-IPHAN/DF; 

• Apresentar os custos relativos à implantação da infraestrutura do empreendimento, bem como 
o valor da gleba e a planilha de cálculo da Compensação Ambiental do empreendimento, nos 

termos da instrução n.º 76/2010 – IBRAM, da Instrução n.º 01/2013 – IBRAM e da Instrução n.º 

75/2018, para fins de definição da Compensação Ambiental; 

• Apresentar Programa de Gestão Ambiental com a respectiva anotação de responsabilidade 
técnica – ART dos profissionais habilitados e que atenda os preceitos da Norma ISSO 14.001 de 

forma a prover o monitoramento dos impactos previstos e o acompanhamento executado pelas 

medidas   mitigadoras.   Esse   Programa   deve   contemplar, no   mínimo, todos    os programas 
elencados nos projetos de urbanismo e de infraestrutura, respeitando a ZOEIA; 

• Apresentar Programa de Educação Ambiental a este Instituto Ambiental, conforme Termo de 
Referência que deverá ser solicitado pelo interessado na EDUC/IBRAM; • Apresentar Relatório 

de Cumprimento das Condicionantes, Exigências e Restrições desta Licença Prévia junto ao 

requerimento de Licença de Instalação; 

• Apresentar a atualização das Cartas Consultas das concessionárias (CEB, SLU, CAESB e 

Novacap); 

• Apresentar manifestação do DER quanto às interferências no sistema viário; 

• Apresentar Projeto de Drenagem Pluvial e de Pavimentação (seguindo os parâmetros da 
Resolução n.º 09/2011 da ADASA), com anotação de responsabilidade técnica – ART, e aprovado 
pela NOVACAP; 

• Apresentar outorga de lançamento de drenagem pluvial emitida pela ADASA que atenda ao 

projeto; 

• Apresentar ensaio de infiltração, caso pertinente (seguindo os parâmetros do Manual de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito Federal/ADASA-2018); 

• Apresentar Projeto de Abastecimento de Água, com anotação de responsabilidade técnica – 
ART, aprovado pela CAESB prevendo a possibilidade de interligação à rede para sua posterior 

operação; 

• Apresentar Outorga de direitos de uso de recursos hídricos para os poços tubulares para o 
abastecimento de água do empreendimento, com vazão compatível com a demanda hídrica dos 

projetos; 

• Apresentar Projeto de Esgotamento Sanitário, com o Memorial Descritivo, com anotação de 

responsabilidade técnica – ART, aprovado pela CAESB; 

• Apresentar Cronograma Físico Financeiro de execução das obras do empreendimento; 

• Atualizar o Inventário Florestal elaborado por profissional legalmente habilitado que incluirá o 

Plano de Supressão de Vegetação, considerando o Decreto n.º39.469/2018, conforme Termo de 

Referência que deverá ser solicitado pelo interessado ao IBRAM; 

• Requerer Autorização de Supressão Vegetal (ASV) considerando a área de supressão para a 
implantação do empreendimento, incluindo-se as bacias, as redes e o(s) ponto(s) de lançamento 

e traçado do projeto de drenagem pluvial, atentando-se para o que é previsto no Decreto 

n.º39.469/2018; 

• Firmar Termo de Compromisso de Compensação Florestal e Ambiental antes da concessão da 

Licença de Instalação; e 

• O IBRAM deverá ser comunicado, imediatamente, caso ocorra qualquer acidente que venha 

causar risco de dano ambiental. 

Conforme Informação Técnica n° 6/2020 – IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-II (63321704), as demarcações de 
área de preservação sugeridas atendem as legislações vigentes, porém esclarece que o referido curso deverá ter 
acompanhamento previsto na Licença de Instalação – L.I. 



 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 19 – Mapa de definição das Áreas de Preservação Permanente - APPs (Fonte: MDE -EP) 
 
 
 

CONSULTAS 

Foram realizadas consultas junto aos órgãos e concessionárias de serviços públicos do Distrito Federal no 
âmbito do deste Processo, bem como do SEI-GDF n˚00390-00005217/2018-89, para verificação quanto à possibilidade 
de atendimento e/ou interferências em redes projetadas e/ou instaladas para a área do parcelamento PARQUE DOS 
PINHEIROS. 

 

 
TERRACAP 

Ofício Nº 736/2018 – TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC, de 04 de dezembro de 2018 (15834469). 

Informações Atualizadas: A respeito da situação fundiária da área caracterizada pelo interessado, a 
Terracap informa que a área em questão denominada "URB CONSULTA PARQUE DOS PINHEIROS - matrícula nº 14.892 do 
2ºCRI/DF" não pertencente ao patrimônio da Terracap, no Imóvel Taboquinha. 



 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 20 – Croqui Situacao Fundiaria (Fonte: TERRACAP) 
 
 

CEB 

Carta SEI-GDF n.º 956/2018 - CEB-D/DD/DC/GCAC, de 11 de dezembro de 2018 (16203268). 

Informações Atualizadas: A CEB-D informou que poderá fornecer energia elétrica ao empreendimento, 
desde que atendidas as condições de fornecimento, as quais serão definidas por meio de estudo técnico que será 
elaborado após a formalização do pedido por parte do interessado. O interessado deverá apresentar as condições 
regulatórias descritas abaixo: 

 

1. Submeter projeto elétrico para aprovação da distribuidora; 

2. Implantar a infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica e iluminação 
pública, destacando que os investimentos relacionados são de responsabilidade do 

empreendedor; 

3. Atender as distâncias mínimas de segurança entre edificações e redes elétricas (para as redes 

de 15 kV esse afastamento deve ser de no mínimo 1,5 metros a contar do último condutor da 

rede) e ainda observar espaços suficientes que permitam a implantação das redes em 
obediência a Lei de Acessibilidade. 

Conforme Laudo Técnico SEI-GDF - CEB-D/DD/DR/CGB n.585, a CEB informou que consta 
interferência com a Rede Aérea Existente dentro do polígono que envolve a área, contudo conforme 

cadastro da concessionária, não foi identificada interferência sobre qualquer lote a ser criado. 

Soluções de Projeto: Informa-se que, caso haja alguma interferência da rede de energia elétrica com os 
lotes criados, o empreendedor irá cumprir com o remanejamento e com o formato de projeto, licenças e estudos técnicos 
exigidos pela referida companhia. 

 
 

CAESB 

Carta nº 109/2020 CAESB/DE, de 17 de abril de 2020 (38827351). 

Informações Atualizadas: O Termo de Viabilidade de Atendimento EPR – TVA Nº 20/066 informa que não 
há sistema de abastecimento de água implantado ou projetado para atendimento do empreendimento. 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 Sul. 

Para viabilizar o atendimento, antes da entrada em operação da ampliação do Sistema Produtor Paranoá 
Sul, será necessário que o empreendedor opte por solução independente de abastecimento. 

 

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário (SES) não há sistema de esgotamento sanitário implantado 
ou projetado para atendimento do empreendimento. A CAESB ainda informa que o empreendimento está inserido na 
Bacia de atendimento da ETE São Sebastião, porém não existe previsão a curto/médio prazo para implantação de 
sistema de esgotamento sanitário para região. 

Para viabilizar o atendimento imediato, será necessário que o empreendedor opte por solução 
independente de esgotamento sanitário. 

 

Solução de Projeto para o Abastecimento de Água: De acordo com o informado no MDE - id. 64779083, o 
empreendimento opta por adotar como solução o sistema independente de abastecimento que considera a utilização de 
poços tubulares profundos e para o qual já obteve outorga prévia emitida pela ADASA (Outorga Prévia SEI-GDF n.º 
688/2018 - ADASA/SRH/COUT, processo SEI nº 0390-005217/2018- 89). 

 

Quanto ao atendimento de esgotamento sanitário, antes da implantação do sistema de esgotamento 
sanitário com a ETE São Sebastião, o empreendimento deverá adotar sistema de esgotamento sanitário independente, 
como: fossas sépticas. 

 
 

 
NOVACAP 

Ofício SEI-GDF n.º 1430/2018 - NOVACAP/PRES/DU, de 10 de dezembro de 2018 (16132139). 

Informações Atualizadas: A Novacap informou que não existe interferência com rede pública de águas 
pluviais implantada e ou projetada. 

 

Quanto à possibilidade de atendimento, a Novacap informou que para realização do atendimento, será 
necessária a elaboração de um projeto de drenagem específico para o local, inclusive lançamento final, sendo de inteira 
responsabilidade do empreendedor a elaboração deste projeto. 

 

A Novacap instruiu ainda que quando da elaboração do projeto de drenagem acima citado, deverá ser 
utilizada 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. Assim quando da elaboração do projeto de urbanismo da área em questão, 
deverá ser reservado área para instalação dessa estrutura. 

 

Soluções de Projeto: O Projeto de Urbanismo previu, dentro da poligonal do parcelamento, uma área para 
a instalação de uma bacia de drenagem em um dos Espaços Livres de Uso Público demarcado na Figura 4 tendo o objetivo 
de realizar o amortecimento de vazão, respeitando os parâmetros previstos na Resolução nº 09/ADASA, que define 
como vazão máxima de saída de um empreendimento o valor de 24,4 l/s/ha. 

 

 
 

Figura 21 – Croqui Localização Bacia de Drenagem (Fonte: MDE -EP) 



 

 
 

 

 

 

SLU 

Ofício SEI-GDF n.º 291/2019 - SLU/PRESI/DIRAD, de 09 de outubro de 2019 (64778991). 

Informações Atualizadas: O SLU informou que realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais 
nas proximidades do parcelamento de solo, na área de terra localizada no Setor habitacional Estrada do Sol (Parque dos 
Pinheiros) em uma gleba com cerca de 10,48 ha, na Região Administrativa do Jardim Botânico. Por essa razão pode-se 
afirmar que não haverá impacto significativo quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares gerados, uma vez que o SLU se encontra equipado e preparado 
para executar a coleta na área de ocupação prevista, desde que o volume dos resíduos categorizados como domiciliares 
esteja dentro do limite citado no parágrafo anterior. 

 

O SLU esclareceu 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 
contínua das coletas convencional e seletiva 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 normativas 
existentes. 

 

Em tempo, a concessionária afirmou que é responsável a coletar resíduos sólidos domiciliares, resíduos 
não perigosos e não inertes que sejam produzidos por pessoas físicas ou jurídicas em estabelecimentos de uso não 
residencial em quantidade não superior a 120 (cento e vinte) litros por dia, por unidade autônoma. 

 

 
DER 

Ofício SEI-GDF Nº 791/2020 - DERDF/DG/CHGAB/NUADM, de 27 de julho de 2020 (44207538). 

Informações Atualizadas: O DER/DF informou que a gleba denominada Parque dos Pinheiros, matrícula nº 
14.892 do 2º Cartório de Registro de Imóveis, localizada no Setor Habitacional Estrada do Sol na Região Administrativa 
do Jardim Botânico – RA XXVII, 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, das rodovias DF-001 (EPCT) e DF-463 do SRDF, por 
estarem distantes das rodovias supracitadas, respectivamente em média de 5,0 e 3,5 km. 

 
 

 
PROJETO DE URBANISMO 

 
 

O parcelamento baseou sua proposta de uso e ocupação do solo com a definição de duas áreas principais: 
uma destinada ao uso residencial e outra ao desenvolvimento de atividades econômicas, além dos Espaços Livres de Uso 
Público - ELUPs e dos Equipamentos Públicos 

 

Zoneamento de Usos 

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um parcelamento em uma área de 104.883,92m² ou 
10,4883 ha, com a criação de um lote destinado a UOS RE 2 com 49.724,68m² - residencial unifamiliar (casas) definido em 
formato de condomínio urbanístico (Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais para Unidades Autônomas – PDEU, Lei 
Complementar n.º 710, de 06 de setembro de 2005) dividido em 86 unidades autônomas com área média de 400 m² - e 
três lotes destinados à UOS CSII 02 - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial totalizando 1.171,19m². 

 

Para uso Institucional Equipamentos Públicos – Inst EP, é criado 1 lote, que possui área de 4.741,59m². 



 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 22 – Mapa de Uso do Solo (Fonte: MDE -EP) 
 
 
 

Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas 

A seguir é reproduzido o Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas apresentado no MDE. 



 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 23 – Quadro Síntese - Parcelamento (Fonte: Fonte: MDE -EP) 



 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 24– Quadro Síntese - PDEU (Fonte: MDE -EP) 
 
 
 

Hierarquia Viária 

Em conformidade a DIUPE 18/2020, a poligonal da área de parcelamento é delimitada por uma malha 
viária, já estabelecida, que compõe o sistema viário do Setor Habitacional Estrada do Sol, e vias local e de circulação de 
vizinhança propostas, classificadas da seguinte forma: 

 

• Via Local (localizada internamente ao condomínio urbanístico - PDEU); 

• Via de Circulação de Vizinhança 02 (Via de serviço para acesso a bacia de drenagem); e 

• Vias de Circulação. 



 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 25– Mapa do Sistema Viário (Fonte: MDE xxxx/2021) 
 

 

 
 

Figura 26 - Via Local (Fonte: MDE -EP). 
 

 
 

Figura 27 - Via de Circulação de Vizinhança 2 (Fonte: MDE -EP). 



 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 28 - Perfil da Via de Circulação (Fonte: MDE -EP). 

O sistema  cicloviário  apresentado  está  localizado  na  Via  de  Circulação,  com  a  proposta  de  atender a 
função de locomoção e lazer, com ciclovias unidirecionais, tendo em vista que são vias de tráfego mais intenso e 
possuem maior integração com as áreas de ELUP (praças). 

 

 
 

Figura 29 – Mapa do Sistema Cicloviário  (Fonte: MDE -EP) 
 
 

O sistema viário e sistema cicloviário do projeto urbanístico foram desenvolvidos em concordância com o 
Decreto n.º 38.047, de 09 de março de 2017 e na Nota Técnica n.º 02/2015-DAUrb/SUAT. 

 

 
Densidade 

O cálculo de densidade considera a área total da poligonal de 10,4883 ha, a densidade de 50 hab/ha e o 
índice de habitantes por unidades habitacionais calculado pelo IBGE 2000 de 3,3 hab./unid.hab. 

 

10,4883 ha (ÁREA) x 50 hab/ha (DENSIDADE) = 524,41 habitantes (POPULAÇÃO MÁXIMA); 



 

 
 

 

 

 

524 (HABITANTES) / 3,3 (ÍNDICE DE DOMICILIADADE) = 158 máximo de unidades habitacionais; 
 

O projeto urbanístico apresenta quantitativo de 86 unidades habitacionais, com uma população total de 
283,80 habitantes, resultando em uma densidade de 27,08 habitantes por hectare. 

 

 
Permeabilidade 

Em cumprimento ao estabelecido nas diretrizes específicas da DIUPE 18/2020, com relação ao percentual 
de áreas permeáveis, o presente projeto propõe 50,47%, distribuídos conforme tabela abaixo. 

 

No parcelamento deverá ser atendida Taxa de Permeabilidade de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), 
conforme disposto para ZOEIA da APA do São Bartolomeu. 

 

A seguir são reproduzidos os quadros de permeabilidade do parcelamento apresentados no MDE. 
 
 

 
 

Figura 30 – Quadro de Permeabilidade geral do projeto (Fonte: MDE -EP). 
 

 
 

Figura 31 – Quadro de Permeabilidade na área inserida no PDEU (Fonte: MDE -EP). 
 
 

Parâmetros Urbanísticos 

Com base nos parâmetros urbanísticos estabelecidos na DIUR 01/2019, DIUPE 18/2020 e considerando o 
disposto na Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS, foram adotados os seguintes parâmetros para o parcelamento 
PARQUE DOS PINHEIROS: 



 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 32 – Quadro de Parâmetros (Fonte: MDE -EP). 
 
 

III – CONCLUSÃO 
 
 

Considerando a documentação que consta deste Processo SEI-GDF 0390-000635/2009, as análises técnicas realizadas 

pelas equipes técnicas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH e demais órgãos consultados, bem como a 

Licença Prévia - LP SEI-GDF n˚13/2018 - IBRAM (37873375), consideramos que o Projeto de Urbanismo do parcelamento 

Parque dos Pinheiros, consubstanciado no projeto apresentado, 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 Urbanísticas Específicas para o parcelamento – DIUPE 18/2020,  Diretrizes 

Urbanísticas emitidas para Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião - DIUR 01/2019 e demais 

legislações urbanísticas pertinentes, estando apto a ser submetido à apreciação do Conselho de Planejamento Territorial e 

Urbano – CONPLAN.  

 

IV – VOTO 

 

VOTO pela aprovação do Parcelamento urbano do solo denominado Parque dos Pinheiros localizado na Região 

Administrativa do Jardim Botânico - RA XXVII, levando em consideração as informações constantes nos autos do Processo 

SEI-GDF nº 0390-000635/2009, em especial o Parecer Técnico n.º 41/2021 - SEDUH/SELIC/SUPAR/UPAR/COPAR, nos termos 

do  relatório acima, e submeto à deliberação deste Conselho. 
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