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PLANO PILOTO

Centro Comercial Boa Vista, 
Quadra 3, Via Marginal da 

BR-020, Lote 2 

15KM

10KM

N

Situação
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O parcelamento de solo de lote único está localizado 
na área da antiga Fazenda Paranoazinho, Setor Habi-
tacional Boa Vista, Região Administrativa de Sobradi-
nho – RA V.

Parcelamento de solo de lote único

Setor Habitacional Boa Vista

Setor Habitacional Contagem

Setor Habitacional Grande Colorado

Observações

N

Localização
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Parcelamento de solo de lote único

BR-020

Parcelamento Morado dos Nobres

Legenda

N

Localização



P01

P02

P03

P04

P05

P06

PLANALTINA

BRASÍLIA

02

RODOVIA BR-020

MARGINAL BR-020

05

N

Lote único
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Observações

O parcelamento em questão está inserido na matrícu-
la nº 26.424, de 2,00 ha, conforme o 7º Registro de 
Oficio de Imóveis do Distrito Federal no Livro 2 (Regis-
tro Geral) de propriedade da Agroper Agropecuária 
LTDA.

N

Situação
Fundiária



PLANALTINA

BRASÍLIA

RODOVIA BR-020

MARGINAL BR-020

26

O presente projeto não prevê a criação de 
unidades habitacionais. Portanto, não há 
a necessidade de cálculo de densidade do 
parcelamento.

Densidade

CSII 3: comércio, serviços, institucional e 
industrial

Uso do solo

N

Descrição
projeto



PLANALTINA

BRASÍLIA

RODOVIA BR-020

MARGINAL BR-020

27

LOTE

BR-020

7,0 m

7,0 m

0,7 m 2,5 m 4,3 m 3,0 m 0,5 m
faixa de rolamento

faixa de rolamento

faixa
de

serviço

ciclovia
bidirecional

área verde

total calçada

passeio
livre

faixa
de

acesso
11 m

Sistema viário

Nesse projeto de parcelamento não foram 
criadas novas ruas, sendo seu acesso feito a partir 
da Marginal da BR-020.

Calçada em frente ao lote

Via de circulação

N

Descrição
projeto
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Conforme Termo de Compromisso assinado pela 
Urbanizadora, os percentuais obrigatórios de área 
pública referente ao presente projeto serão atendi-
dos no parcelamento de solo denominado Centro 
Comercial Boa Vista, processo no 00390-
-00005073/2021-66.

Observações

Quadro
síntese
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Conforme Termo de Compromisso assinado pela 
Urbanizadora, a permeabilidade obrigatória refe-
rente ao presente projeto será atendida no parcela-
mento de solo denominado Centro Comercial Boa 
Vista, processo no 00390-00005073/2021-66.

Observações

Quadro
permeabilidade
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Parâmetros
LUOS
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Conforme o zoneamento da APA, o empreendimento 
está inserido na Zona de Ocupação Especial de Inte-
resse Ambiental (ZOEIA)

Unidades de Conservação

Parcelamento de solo de lote único

Zona de ocupação de interesse ambiental

Zona de conservação da vida silvestre

Zona de ocupação especial de qualificação

N

Condicionantes
ambientais
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O parcelamento está em zona de baixo risco de 
perda de recárga de aquíferos

ZEE-DF

Parcelamento de solo de lote único

Risco baixo

Risco médio
N

Condicionantes
ambientais
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O parcelamento está em zona de baixo risco de con-
taminação de subsolo

ZEE-DF

Parcelamento de solo de lote único

Risco baixo

Risco médio
N

Condicionantes
ambientais
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O parcelamento está em zona de baixo risco de con-
taminação de subsolo

ZEE-DF

Parcelamento de solo de lote único

Risco baixo

Risco muito alto
N

Condicionantes
ambientais
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1091

1090
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1095
1096

1093

1093

PLANALTINA

BRASÍLIA

RODOVIA BR-020

MARGINAL BR-020

LIMITE LOTE
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A área possui baixa declividade, com variação média 
entre 0% e 10%.

Declividade

5 - 10%

10 - 20%

20 - 30%

<5%

5 - 10%

10 - 20%

20 - 30%

Em 07 de maio de 2021, foi emitida a Licença Prévia - 
LP SEI-GDF no 5/2021 - IBRAM/PRESI (SEI 61420445), 
renovando o licenciamento da regularização e urba-
nização da Fazenda Paranoazinho, conforme Parecer 
Técnico no 242/2021 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I 
(SEI 60255957).

Dando continuidade ao processo de licenciamento 
ambiental do lote único, foi aberto processo nº 
00391-00004594/2022-59, onde foi solicitada a autori-
zação para terraplanagem do terreno e a dispensa do 
licenciamento em decorrência do porte do empreen-
dimento.

Licenciamento ambiental

N

Condicionantes
ambientais
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O projeto se insere na Zona Urbana de Uso Controla-
do II, ZUUC II - 6, que conforme art. 70, do Plano Dire-
tor de Ordenamento Territorial do DF – PDOT/2009, é 
composta por áreas predominantemente habitacio-
nais de baixa e média densidade demográfica, com 
enclaves de alta densidade e estão sujeitas a restri-
ções impostas pela sua sensibilidade ambiental e 
pela proteção dos mananciais destinados ao abaste-
cimento de água.

Zoneamento - PDOT/2009

Zona urbana de uso controlado II

Zona rural de uso controlado

Zona urbana de expanção e qualificação

Parcelamento de solo de lote único

N

Condicionantes
urbanísticos
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O PDOT/2009 permite uma densidade entre 50 e 150 
hab/ha, classificada como média densidade.

Densidade - PDOT/2009

N

Condicionantes
urbanísticos
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A poligonal do parcelamento está inserida na 
mancha de “área econômica” do PDOT/2009, como 
Subzona Industrial 3 (SZI3), ainda a implantar.

Áreas econômicas PDOT/2009

N

Condicionantes
urbanísticos
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O projeto em questão em inserido nas Zonas B e D 
das DIUR 08/2018. 

A Zona B é a porção entre a Zona D e o córrego Capão 
Grande. A área é destinada a atividades de comércio, 
serviços, indústrias de baixo impacto e institucionais 
de médio e grande porte, como centro cultural ou 
campus universitário, que valorize a ocupação e seja 
atrativo para outras atividades complementares.

Já a Zona D é destinada a atividades de comércio, ser-
viços, indústria e institucional ou comunitário - de 
médio e grande porte em lotes voltados para a 
BR-020. Devido à sua acessibilidade ao sistema rodo-
viário e via troncal de transporte coletivo, tem locali-
zação estratégica para atividades econômicas de 
médio e grande porte, que podem proporcionar 
oferta de emprego a população residente na região.

Zoneamento - DIUR 08/2018

Parcelamento de solo de lote único

Zona B

Zona D
NN

Condicionantes
urbanísticos



Z
O

N
A

B

Comércio de bens e prestação de
serviços.

Institucional ou Comunitário.

Industrial de baixo impacto – não
poluente.

Residencial – habitação coletiva
somente vinculado a uso
institucional (de forma
complementar).

Misto (exceto residencial).

Equipamentos públicos
comunitários e urbanos (EPC e
EPU) e Espaços livres de uso
público (ELUP).

� Destinar, preferencialmente, aos usos
comerciais, serviços e institucional.

� Associar os usos previstos para a zona a
menor densidade de ocupação e maior 
permeabilidade do solo.

� Prever o comércio local e equipamentos
comunitários de apoio a população residente;

� Restrição às fachadas cegas, voltados para os
espaços públicos.

� Garantir permeabilidade na malha urbana,
tendo como referência uma dimensão de
quarteirão (*) no máximo em torno de
20.000m². Não será exigida essa
permeabilidade para os casos que houver 
impedimento decorrente das características
físicas do terreno, e para atividades de grande
porte, conforme dispuser Diretrizes
Urbanísticas Específicas ao Parcelamento do
Solo - DIUPE.

ZONAS USOS/ATIVIDADES
ADMITIDOS DIRETRIZES ESPECÍFICAS

ZONA

PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS
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ZONA B

Comércio Bens/Prestação de Serviços

1 2 6 23
(*)

Institucional ou Comunitário

Misto (exceto residencial)

Residencial – complementar

Industrial 1 1,5 -- 16

(*) ajustável de acordo com estudo ambiental ou indicações da ADASA.
(**) na porção territorial entre a DF-150 e a BR 020, próxima ao balão do Colorado, o número máximo de pavimentos
é de até 6 (seis) e a altura máxima das edificações é de até 23m (vinte e três metros).

Observações:
-

-

-

-

-
-

A altura máxima das edificações deve ser considerada a partir da cota de soleira, sendo excluídos do cômputo
da altura os seguintes elementos: caixas d’água, casas de máquinas, antenas, chaminés, campanários e para -
raios.
Tendo em vista o planejamento de implantação de aeroporto na região de Planaltina, o s parâmetros de altura
máxima e número de pavimentos ficam condicionados à análise da autoridade aeroportuária.
No caso da unidade imobiliária (lote) apresentar área igual ou superior a 10.000m², o coeficiente de
aproveitamento básico será de 0,7.
No caso de condomínio urbanístico em tipologia de casas, constituído nos termos da Lei n.º 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, o Coeficiente de Aproveitamento Básico igual a 1 se aplica à área de utilização exclusiva
do condômino.
Os projetos urbanísticos poderão estabelecer coeficientes máximos inferiores ao definido na Tabela.
Os limites máximos de altura indicados nestas Diretrizes podem ser ultrapassados para os equipamentos
públicos comunitários, cujas atividades assim o exigirem.

ZONA

PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS
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(*) ajustável de acordo com estudo ambiental ou indicações da ADASA.
(**) na porção territorial entre a DF-150 e a BR 020, próxima ao balão do Colorado, o número máximo de pavimentos
é de até 6 (seis) e a altura máxima das edificações é de até 23m (vinte e três metros).

Observações:
-

-

-

-

-
-

A altura máxima das edificações deve ser considerada a partir da cota de soleira, sendo excluídos do cômputo
da altura os seguintes elementos: caixas d’água, casas de máquinas, antenas, chaminés, campanários e para -
raios.
Tendo em vista o planejamento de implantação de aeroporto na região de Planaltina, o s parâmetros de altura
máxima e número de pavimentos ficam condicionados à análise da autoridade aeroportuária.
No caso da unidade imobiliária (lote) apresentar área igual ou superior a 10.000m², o coeficiente de
aproveitamento básico será de 0,7.
No caso de condomínio urbanístico em tipologia de casas, constituído nos termos da Lei n.º 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, o Coeficiente de Aproveitamento Básico igual a 1 se aplica à área de utilização exclusiva
do condômino.
Os projetos urbanísticos poderão estabelecer coeficientes máximos inferiores ao definido na Tabela.
Os limites máximos de altura indicados nestas Diretrizes podem ser ultrapassados para os equipamentos
públicos comunitários, cujas atividades assim o exigirem.

ZONA D

Comércio Bens/Prestação de Serviços de médio e
grande porte

0,7 1,5 4 16

10 (*)Institucional ou Comunitário

Industrial 0,7 1,5 --- 16

USOS/ATIVIDADES
ADMITIDOS

DIRETRIZES ESPECÍFICAS

Z
O

N
A

D

Comércio de bens e prestação de
serviços de médio e grande
porte;

Institucional ou Comunitário;

Industrial de média e baixa
incomodidade;

Misto – admitido com uso
residencial – habitação coletiva
apenas ao longo da via de
ligação entre DF 150 e
Sobradinho II.

Equipamentos públicos
comunitários e urbanos (EPC e
EPU) e Espaços livres de uso
público (ELUP).

� Destinar preferencialmente ao
comércio/serviços/instituições de porte regional às
áreas ao longo da BR-020;

� Admitir áreas de serviços e comércio de apoio ao
tráfego rodoviário regional ao longo da BR-020;

� Proibir o uso residencial – habitação unifamiliar e
coletiva ao longo da BR-020;

� Proibir acesso direto dos lotes à BR-020;

� Permitir área econômica para implantação de
comércio, serviços de médio e grande porte, e
indústrias de médio porte;

� Previsão de grandes lotes, igual ou superior a
10.000m² ao longo da BR 020, e igual ou superior a
5.000m² ao longo da via de ligação entre DF 150 e
Sobradinho II;

� Restrição às fachadas cegas, voltados para os
espaços públicos.

22

Condicionantes
urbanísticos
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Sistema viário-DIUR 08/2018

Via de circulação expressa

Via parque

Via de circulação

Parcelamento de solo de lote único

N

Condicionantes
urbanísticos
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O presente projeto está inserido dentro do Plano de 
Urbanização – Urbitá – PDU aprovado por meio do 
Decreto nº 40.150 em 3 de outubro de 2019.

O presente projeto de parcelamento está inserido na 
Região Capão Grande do PDU.

PDU - Urbitá

N

Condicionantes
urbanísticos
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O parcelamento incide sobre as Zonas B e D do PDU.

Para a Zona B o PDU determina que deve ser desti-
nada a atividades de comércio, serviços, indústrias 
de baixo impacto e não poluentes e institucionais de 
médio e grande porte, como centro cultural ou 
campus universitário. 

Na Zona D é proibido o uso residencial e é estimula-
da a alocação de equipamentos de serviço, comer-
ciais e institucionais de maior porte, como super-
mercados, grandes lojas,

PDU - Urbitá

N

Condicionantes
urbanísticos



07

Novacap

Solução de projeto:

O projeto de drenagem será unificado com o do par-
celamento vinculado Centro Comercial Boa Vista  e 
comtemplará a estrutura de amortecimento de 
vazão.

Consulta
concessionárias



08

CEB

Não existe trechos de interferência de redes de ilumi-
nação pública na área do projeto.

Consulta
concessionárias
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Neonergia

Solução de projeto:

O projeto elétrico será unificado com o do parcela-
mento vinculado Centro Comercial Boa Vista  e a 
interferência com a rede aérea existente será compa-
tibilizada com o referido projeto

Consulta
concessionárias



PLANALTINA

10

Neonergia

Solução de projeto:

O abastecimento de água do parcelamento em ques-
tão será feito por meio de sistema de poços tubulares 
profundos em conjunto com o sistema que será usado 
no parcelamento vinculado Centro Comercial Boa 
Vista.

Consulta
concessionárias
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SLU

O SLU já realiza coleta comum dos resíduos comer-
ciais na região, portanto, poderá fazer a coleta, trans-
porte, tratamento e destinação dos resíduos gerados

Consulta
concessionárias



P01

P02

P03

P04

P05

P06

PLANALTINA

BRASÍLIA

02

RODOVIA BR-020

MARGINAL BR-020

12

DER

A poligonal da consulta não interfere com a faixa de 
domínio e non aedificandi da BR-020, assim não há 
nenhum impedimento quanto ao prosseguimento do 
presente parcelamento de lote único.

Consulta
concessionárias
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Parcelamento de solo de 
lote único
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