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Senhores e Senhoras Conselheira/os do CONPLAN,

O presente processo vem a este Conselho de Planejamento Territorial Urbano do
Distrito Federal - CONPLAN, em cumprimento ao previsto no art. 117 do Plano de Ordenamento
Territorial do Distrito Federal – PDOT/2009, atualizado pela Lei Complementar nº 854/2012, para
apreciação do Projeto de Regularização do  Parcelamento denominado “Mansões Flamboyant”,
inserido no Setor Habitacional Tororó, na Região Administra va do Jardim Botânico – RA XXVII,
consubstanciado no Memorial Descri vo – MOE-RP 127/09 (documento SEI nº 55398421), no Quadro
Demonstra vo de Unidades lmobiliárias – QDUI (documento SEI nº 55398635) e no Projeto Urbanís co
– URB- RP 127/ 09 (documento SEI nº 55399040).

 

1. INTRODUÇÃO

O Projeto Urbanís co em análise refere-se ao Parcelamento Mansões Flamboyant, inserido no Setor
Habitacional Tororó, na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII.

O projeto tem por obje vo a regularização das ocupações já existentes na área do referido
parcelamento. Para isso, foram fixados padrões de ocupação do solo em termo de localização e
densidade, com o endereçamento dos riscos ecológicos de todo o Setor de modo a proporcionar
segurança e qualidade de vida a seus habitantes.

As Diretrizes Urbanísticas foram elaboradas pela SEDUH e complementam formalmente o PDOT. Neste
caso, o Mansões Flamboyant é abrangido pelas Diretrizes Urbanís cas da Região Sul/Sudeste da DF-
140 (DIUR nº 07/2018).

O Parcelamento Mansões Flamboyant insere-se na estratégia de regularização fundiária para áreas
urbanas, Arine Tororó III – 25 E-3, nos moldes do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito
Federal - PDOT/2009 – Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009, atualizada pela LC nº 854, de
15 de outubro de 2012.

A análise empreendida baseou-se no ar go nº 117 do PDOT/2009, atualizado pela Lei Complementar
nº 854/2012 prevê que:

“A estratégia de regularização fundiária, nos termos da Lei federal nº
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11.977, de 7 de Julho de 2009 visa a adequação de assentamentos:
informais consolidados, por meio ações prioritárias nas Áreas de
regularização indicadas no Anexo I I, Mapa 2 e Tabelas 2A, 2B, e 2C, desta
lei Complementar, de modo a garan r o direito a moradia, o pleno
desenvolvimento das funções sociais da prioridade urbana e o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado. “

(destaques nossos)

O presente relato buscou ar cular os três elementos supracitados, bem como os documentos con dos
no processo administra vo SEI nº 0020-000722/1989, em especial o Parecer Técnico 181 (documento
SEI nº 55429381), o Memorial Descri vo – MOE-RP 127/09 (documento SEI nº 55398421), o Quadro
Demonstra vo de Unidades lmobiliárias – QDUI (55398635), o Projeto Urbanís co – URB- RP 127/ 09
(documento SEI nº 55399040), a Licença de Instalação LI nº 020/2017 – IBRAM (documento SEI nº
55208869) e Parecer Técnico SEI-GDF nº  181/2021 – SEDUH/SUPAR/UREG/CORAIE de 03 de fevereiro
de 2021.

O empreendimento em questão é composto por 30 (trinta) lotes classificados como Residencial
Exclusivo 1 – RE 1 e 4 áreas des nadas à Espaços Livres de Uso Público – ELUP, informalmente
implantados em terras de domínio particular.

 

2.             DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

O empreendimento tem a poligonal do projeto com total de 4ha 48a 01ca (quatro hectares, quarenta e
oito ares um cen are), coincidindo com a área escriturada e registrada sob a matrícula nº  10.775 do
Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal.

Limita-se ao norte com o Espólio de Fernando Luiz de Lacerda Messere – Matrícula nº  10.776 - 2º
ORI-DF, ao sul com a Chácara Rancho Andrea, a leste com o parcelamento denominado “ Parque do
Mirante” e a oeste com a via pública (prevista como futura via Tororó Leste).

De acordo com Cer dão, emi da em 19 de abril de 1993, no âmbito do Processo nº 111.002.373/93-0,
a TERRACAP informa que a gleba de terras tem si o na Fazenda Santa Bárbara, com super cie de
4,4801 ha (quatro hectares, quarenta e oito ares e um cen ares) desmembrada de parte maior. A área
onde está situado o loteamento denominado Mansões Flamboyant não foi desapropriado por pela
TERRACAP e nem pela sua sucedida COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL – NOVACAP,
estandoainda sob o domínio de par culares, conforme registro no Cartório de 2º Oficio do Registro de
Imóveis do Distrito Federal, na matricula n° 10.775, sob n° R.1/10.775.
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Figura 1 – Imagem da localização do Parcelamento Mansões Flamboyant

 

3. DOS CONTROLES NECESSÁRIOS

3. INCIDÊNCIA DO PARCELAMENTO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

 A área do parcelamento em comento está inserida na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central
(APA-PC), correspondente à categoria de Unidade de Conservação, ins tuída por meio do Decreto de
10 de janeiro de 2002. Esta APA tem por finalidade proteger os mananciais, regular o uso dos recursos
hídricos e o parcelamento do solo, garan ndo o uso racional dos recursos naturais e protegendo o
patrimônio ambiental e cultural da região.

A APA do Planalto Central teve plano de manejo e zoneamento ambiental aprovados pela Portaria nº
 28 de 17 de abril de 2015. Dentre as zonas definidas no plano de manejo, a área do parcelamento
incide na Zona de Uso Sustentável - ZUS, conforme figura abaixo:

Figura 2 – Inserção da poligonal do empreendimento na APA do Planalto Central

Segundo o plano de manejo da APA do Planalto Central são diretrizes da Zona de Uso Sustentável -
ZUS:

A impermeabilização máxima do solo fica restrita a 50% da área
total da gleba do parcelamento.

Os parcelamentos urbanos deverão adotar medidas de proteção do
solo, de modo a impedir processos erosivos e assoreamento de
nascentes e cursos d'água.

As a vidades e empreendimentos urbanos devem favorecer a
recarga natural e artificial de aquíferos.

Fica proibido o corte de espécies arbóreas na vas existentes nas
áreas verdes delimitadas pelos projetos de urbanismo de novos
empreendimentos imobiliários.

(destaque nosso)

Observe-se que este percentual máximo de impermeabilização diz respeito à toda a gleba do
parcelamento, e não a este empreendimento específico. Desta forma é possível modular o grau de
impermeabilização em alguns empreendimentos desde que assegurados os 50% para toda a gleba.
Este entendimento foi formalmente construído entre os órgãos, e registrado nos seguintes
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documentos:

o Parecer Técnico nº 135/2020 – IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I (documento SEI nº 34383219 do
processo SEI nº 00390-00005617/2019-75) que recomenda o tratamento de todo o Setor
Habitacional Tororó –SHTO como gleba única para fins de cálculo de taxa de permeabilidade.
Desta forma,

(...) todas as áreas permeáveis situadas no interior da gleba, dentro do
parcelamento ou não, seriam computadas para fins de atendimento do
disposto no plano de manejo, sem prejuízo da observância do regramento
específico estabelecido no memorial descritivo.

 

O cio nº 246/2020 – IBRAM/PRESI à SEDUH (documento SEI nº 35932029 do processo SEI nº
00390-00005617/2019-75)– que informa o entendimento formal do IBRAM sobre o tema.

Parecer Técnico nº 228 elaborado pela SEDUH (documento SEI nº 28847234 do processo SEI nº
00390-00005617/2019-75) que solicita manifestação do IBRAM acerca da taxa de
permeabilidade exigida pelo Plano de Manejo da APA do Planalto Central.

A Licença de Instalação nº 10 (documento SEI nº 6764809), referente ao Setor Habitacional
Tororó (Processo SEI nº 00391-00001606/2018-15).

Autorização para licenciamento Ambiental emi do pelo ICMBio em 2010 para o SHTo
(documento SEI nº 34728464 do processo SEI nº 00391-00001606/2018-15).

Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 – Lei de Introdução às normas do direito
brasileiro, para redimir eventuais dúvidas decorrentes de variações das taxas de
impermeabilidade/permeabilidade durante o processo de licenciamento ambiental. Isto porque
a emissão da primeira LI para o Setor foi anterior à aprovação do Plano de Manejo de APA do
Planalto Central. Particularmente os artigos 23 e 24 dispõem que:

Art. 23. A decisão administrava, controladora ou judicial que estabelecer
interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo
indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito,
deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo
dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional,
equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.

Art. 24. A revisão, nas esferas administrava, controladora ou judicial,
quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrava cuja produção já se houver completado levará em conta as
orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança
posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente
constituídas.

Em síntese, ficou estabelecido que:

 (...) considerando que a Licença de Instalação do Setor Habitacional Tororó
e seu Projeto Urbanís co estabeleceram a permeabilidade para os lotes do
setor em 40% e as áreas verdes em 10%, assume-se como regime de
transição, e situação plenamente cons tuída para o Setor Habitacional
Tororó a manutenção da exigência de 40% de permeabilidade para lotes e
10% de área verde para as glebas, haja vista serem normas estabelecidas
anteriormente ao Plano de Manejo da APA.

Parecer Técnico nº135/2020 – IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I

Ofício nº 246/2020 – IBRAM/PRESI
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4. DOS RISCOS ECOLÓGICOS E ECONÔMICOS DO DF:

O ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL - ZEE-DF

               Ins tuído pela Lei distrital nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019, o Zoneamento
Ecológico Econômico do Distrito Federal – ZEE-DF estabelece em seu art. 4º e 5º o seu objetivo geral e
específicos:

Art. 4º O ZEE-DF tem por obje vo geral a promoção da sustentabilidade
no Distrito Federal nas dimensões social, econômica, ambiental e polí co-
ins tucional, por meio da compa bilização do desenvolvimento
socioeconômico inclusivo com os riscos ecológicos e os serviços
ecossistêmicos, em favor das presentes e futuras gerações.

Art. 5º São objetivos específicos do ZEE-DF:

I - diversificar a matriz produ va com inclusão socioeconômica e geração
de emprego e renda, de modo compa vel com a capacidade de suporte
ambiental;

I I - es mular a economia da conservação, como estratégia para
manutenção e recuperação da vegetação nativa do Cerrado;

II I - es mular a vidades produ vas, em especial a industrial, pouco
intensivas no uso da água e recursos naturais, e de baixa emissão de
poluentes;

IV - promover a distribuição da geração de emprego e renda no território;

V - incorporar a avaliação dos riscos ecológicos nos instrumentos formais
de planejamento e gestão pública e privada para garan a da integridade
dos ecossistemas;

V I - orientar os agentes públicos e privados quanto à observância da
capacidade de suporte ambiental, na elaboração e execução das polí cas
públicas;

V II - orientar e fundamentar a elaboração e execução dos instrumentos
públicos e privados de planejamento e gestão territorial visando à
integração com as polí cas de meio ambiente, de recursos hídricos, de
desenvolvimento econômico e social, de habitação, de mobilidade, de
saneamento e as demais políticas públicas;

VII I - preservar, proteger, promover, manter e recuperar os patrimônios
ecológico, paisagís co, histórico, arquitetônico, ar s co e cultural de
Brasília como capital federal e Patrimônio Cultural da Humanidade e
Reserva da Biosfera do Cerrado;

IX - preservar e proteger as águas no território do Distrito Federal,
promovendo ações de gestão e manejo que visem estabilizar ou elevar os
níveis de água nos aquíferos e melhorar a qualidade e a quan dade de
águas superficiais , reconhecendo e valorizando suas diversas dimensões,
seus usos múl plos e as dis ntas visões e valores a elas associados na
condição de berço das águas de 3 bacias hidrográficas brasileiras;

X - promover a integração do Distrito Federal com a Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - Ride/DF, especialmente
junto aos municípios limítrofes.

(Negrito nosso)

A lei define-se em seu Art. 1º, parágrafo único, como:

“(...) um zoneamento de riscos, tanto ecológicos quanto socioeconômicos,
a ser obrigatoriamente considerado para a definição de zoneamentos de
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usos, no âmbito do planejamento e gestão territorial”.

Sendo assim, as informações con das no ZEE-DF foram consideradas na análise dos aspectos
ambientais (ecológicos e socioeconômicos) da área do parcelamento, particularmente acerca do riscos
de perda de serviços ecossistêmicos na forma ins tuída na lei: risco de perda de solos devido à
erosão, do risco de perda ou redução de recarga dos aquíferos e da produção hídrica, risco de
contaminação de subsolo; e risco de perda da cobertura vegetal nativa do Cerrado remanescente.

Segundo o zoneamento, nos termos do Mapa 1 – Zonas Ecológico-Econômicas do Distrito Federal
(anexo da lei do ZEE-DF), o parcelamento em análise estão está inserido na Zona Ecológica Econômica
de Diversificação Produ va e Serviços Ecossistêmicos – ZEEDPSE (Mapa 2), a qual é subdivida em sete
subzonas. O parcelamento localiza-se na Subzona 6 da ZEEDPSE – SZSE 6.

Figura 3 – Zona Ecológica-Econômica de Diversificação Produtiva e Serviços Ecossistêmicos (ZEEDPSE)

 

A vocação da subzona SZSE 6 está estabelecida no Art. 13, inciso VI, conforme abaixo:

“Subzona de Dinamização Produ va com Equidade 6 - SZDPE 6, 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 V I,
assegurados a qualificação urbana, o aporte de infraestrutura e a
mitigação dos riscos ecológicos;”

(Negrito nosso)

As atividades produtivas de naturezas N3 e N4 estão definidas nos incisos III e IV do artigo 9o da lei do
ZEE-DF: 

“III – A vidades Produ vas de Natureza 3 – N3: a vidades em ambientes
que não dependam diretamente da manutenção do Cerrado relacionadas
a comércio e serviços como educação, saúde, telecomunicações, transporte
e turismo;

IV - A vidades Produ vas de Natureza 4 – N4: a vidades relacionadas à
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exploração do potencial logís co do Distrito Federal, tais como
armazenagem e transporte, localizadas preferencialmente nas
extremidades da malha urbana ou contíguas às rodovias;”

(Negrito nosso)

 

As diretrizes para a subzona SZDPE 6 estão estabelecidos no seu art. 21, que dispõe:

Art. 21. São diretrizes para a SZSE 6:

- a implantação de corredores e conexões ecológicas, par cularmente com
as SZSE 3 e 7, sobretudo na zona-tampão da área-núcleo da Reserva da
Biosfera do Cerrado, mantendo áreas de Cerrado na vo inclusive nas
áreas livres de uso público dos parcelamentos;

- a observância no estabelecimento de empreendimentos da
compa bilização com os altos riscos ecológicos, especialmente os riscos de
perda de área de recarga de aquífero, de contaminação do subsolo e de
perda de áreas remanescentes de Cerrado nativo;

- a garan a de níveis de permeabilidade do solo compa veis com a
prestação de serviços ecossistêmicos;

- o incen vo à implantação de a vidades N1 e N2 visando assegurar
prá cas sustentáveis, com baixo impacto ambiental e emissão de carbono,
e a geração de emprego e renda compa veis com a des nação desta
Subzona;

- a definição de estratégias de mobilidade e infraestrutura viária nos
processos de regularização fundiária, devendo-se respeitar as poligonais e
zoneamento das unidades de conservação, par cularmente de proteção
integral;

- o reforço ao monitoramento, ao controle e à fiscalização com vistas ao
combate ao parcelamento irregular do solo.

(Negrito nosso)

           

Os Riscos Ecológicos de perdas de serviços ecossistêmicos estratégicos para o DF, detalhados no
Caderno Técnico da Matriz Ecológica do ZEE-DF (http://www.zee.df.gov.br/matriz-ecologica/).

A análise dos riscos ecológicos que acometem a área ocupada pelo parcelamento Mansões
Flamboyant mostram a necessidade de atenção especialmente ao risco de contaminação de subsolo
(risco alto) e de perda de áreas prioritárias para a recarga de aquíferos (risco alto).

           Os riscos ecológicos de perda de serviços ecossistêmicos na área do parcelamento foram
especializados para fins de análise de sua ocorrência.

O parcelamento está situado em uma área de risco ALTO de risco ecológico de contaminação do
subsolo, de acordo com a análise do Mapa 7 do Anexo único do ZEE-DF, conforme abaixo.

Observe-se que a consumação do risco de contaminação está diretamente relacionado à questão do
aporte de infraestrutura de saneamento, par cularmente esgotamento sanitário, coleta de resíduos
sólidos e estratégias de drenagem pluvial.
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Figura 4 – Parcelamento Mansões Flamboyant à luz do risco de contaminação de subsolo.

Nesta área, o risco de contaminação de subsolo soma-se ao risco ALTO de perda de área de recarga
de aquífero, de acordo com a análise do Mapa 5 do Anexo único do ZEE-DF. Este risco está
relacionado principalmente ao grau de impermeabilização dos lotes neste condomínio e à forma de
utilização das áreas livres e áreas verdes.

Figura 5 – Parcelamento Mansões Flamboyant à luz do risco de perda de área de recarga de aquífero.

Já o risco ecológico de perda de solo por erosão é BAIXO, de acordo com a análise do Mapa 6 do
Anexo único do ZEE-DF.
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Figura 6 – Parcelamento Mansões Flamboyant à luz do risco de perda solos por erosão.

Da mesma forma, o risco ecológico de perda de áreas remanescentes de cerrado na vo é BAIXO, de
acordo com a análise do Mapa 8 do Anexo único do ZEE-DF.

Figura 7 – Parcelamento Mansões Flamboyant à luz do risco de perda de Cerrado nativo.

 

3.3. DO ATENDIMENTO AO PDOT

3.3.1. DAS ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PDOT

O PDOT de 2009/2012 adotou como estratégia de ordenamento territorial, a regularização fundiária
para a adequação de assentamentos informais preexistentes às conformações legais, por meio de
ações prioritárias nas Áreas de Regularização. De acordo com seu art. 130, que trata das Áreas de
Regularização de Interesse Específico, indicadas no Anexo II, Mapa 2 e Tabela 2B, o Mansões
Flamboyant integra à Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE Tororó III.

Na fixação dos índices urbanís cos das área de regularização, foram consideradas as situações
fá cas das ocupações e as suas especificidades urbanís cas, ambientais e sociais, conforme os
parâmetros definidos para a ARINE Tororó III.
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Figura 8 – Parcelamento Mansões Flamboyant em relação às Áreas de Regularização PDOT.

 

3.3.2. DO ZONEAMENTO DO PDOT

De acordo com o ANEXO I, Mapa 1A do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2009,
aprovado pela Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, atualizada pela Lei Complementar nº
854 de 15 de outubro de 2012, a poligonal do parcelamento em questão está inserida em Zona Urbana
de Uso Controlado II - ZUUC II.

Figura 9 – Parcelamento Mansões Flamboyant em relação às Zonas do PDOT.

A Zona Urbana de Uso Controlado II - ZUUC II é tratada nos artigos 70 e 71 do PDOT/2009:

Segundo o art. 71 do PDOT:

“(...) a Zona Urbana de Uso Controlado I I deverá compa bilizar o uso
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urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da
recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos, de acordo com
as seguintes diretrizes:

I – permi r o uso predominantemente habitacional de baixa e média
densidade demográfica, com comércio, prestação de serviços, a vidades
ins tucionais e equipamentos públicos e comunitários inerentes à
ocupação urbana (...);

I I – respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às Unidades de
Conservação englobadas por essa zona e demais legislação pertinente;

I I I – regularizar o uso e a ocupação do solo dos assentamentos informais
inseridos nessa zona, conforme estabelecido na Estratégia de
Regularização Fundiária, no Título I I I, Capítulo IV, Seção IV, considerando-
se a questão urbanís ca, ambiental, de salubridade ambiental, edilícia e
fundiária;

IV – qualificar e recuperar áreas degradadas ocupadas por assentamentos
informais de modo a minimizar danos ambientais;

V – adotar medidas de controle ambiental voltadas para o entorno
imediato das Unidades de Conservação de Proteção Integral e as Áreas de
Relevante Interesse Ecológico inseridas nessa zona, visando à manutenção
de sua integridade ecológica;”

(negrito nosso)

Conforme especificado no item 3.1, a regularização do presente parcelamento precisa considerar as
diretrizes da Zona de Uso Sustentável – ZUS constantes do plano de manejo da APA do Planalto
Central, e as condicionantes da LI destacando-se o cumprimento à taxa máxima de impermeabilização
de solo; a adoção de medidas para proteção do solo, recarga de aquíferos e manutenção das espécies
arbóreas na vas, estas nas áreas verdes do empreendimento e os cuidados com esgotamento
sanitário e manejo de águas pluviais.

 

3.3.3. DA DENSIDADE POPULACIONAL

O PDOT define em seu art. 39 os seguintes valores de referência para o cálculo da densidade
demográfica ou populacional:

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

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

I I I – 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 hectare. “

Segundo o art. 39 e o Mapa 5 do Anexo III do PDOT/2009, o parcelamento encontra-se em área com
densidade baixa entre 15 e 50 hab/ha.
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Figura 10 – Parcelamento Mansões Flamboyant em relação às densidades populacionais do PDOT.

 

O MDE-RP nº 047/08 aprovado pelo Decreto nº 30.067, de 18/02/2009, do Setor Habitacional Tororó
estabelece, para os parcelamentos inseridos no SHTo, os seguintes índices para o cálculo de
densidade populacional para cada gleba específica conforme seu Zoneamento. Dessa forma, o cálculo
de densidade para o Mansões Flamboyant localizado na Zona 1, segue conforme apresentado na
Tabela 1 abaixo:

Figura 11 – Parcelamento Mansões Flamboyant em relação a zona de ocupação do SHTo.

 

Figura 12 – Parcelamento Mansões Flamboyant em relação às densidades populacionais do SHTo.
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Para o cálculo de densidade populacional foi adotado o índice de 3,3 habitantes por unidade
habitacional, segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010. O parcelamento em questão propõe 30
lotes de uso Residencial Exclusivo 1 – RE 1, totalizando 30 unidades habitacionais e portanto uma
população prevista de 99 habitantes.

Considerando a área total da poligonal de projeto (4ha 48a) e a população total apresentada acima, o
projeto apresenta densidade de 22,10 hab/ha conforme os parâmetros estabelecidos no PDOT, entre
15 (quinze) e 50 (cinquenta) hab/ha, assim como aos parâmetros estabelecidos pelo MDE-RP nº
047/08, referente ao Setor Habitacional Tororó. Este estabelece uma densidade de 47,5 hab/ha para a
Zona 1, onde o Mansões Flamboyant está localizado.

 

3.3.4. DAS ÁREAS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Nas Estratégias de Ordenamento Territorial do PDOT (Anexo II), estabelece o percentual mínimo de
10% (dez por cento) da área parcelável para Espaços Livres de Uso Público - ELUP e Ins tucional
Equipamento Público - Inst EP, para o Setor Habitacional Tororó. Esse percentual foi estabelecido com
vistas à regularização fundiária urbana dos parcelamentos informais inseridos nas Áreas de
Regularização – ARIS e ARINE – instituídas pelo PDOT, nos Setores Habitacionais de Regularização.  

Figura 13 - Projeto Urbanís co do  Setor Habitacional  Tororó - SHTo, segundo aURB-RP nº 047/08 e o
MDE-RP nº 047/08

 

O parcelamento Mansões Flamboyant possui 15,31% de Espaço Livre de Uso Público, correspondendo
a área total de 6.856,97m².

O MDE-RP nº 047/08, estabelece que cada gleba deve des nar um percentual mínimo de 3,5% para
EPC, 3,0% para EPU e 10% para áreas verdes públicas, totalizando 16,5% para equipamentos públicos.

No entanto, conforme pronunciamento da Procuradoria Geral do DF –  PGDF/PROMAI n° 08/2013, de
22 de janeiro de 2013, ficou pacificado o  entendimento de que os parcelamentos em tramite de
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regularização  devem atender ao PDOT/09 no que diz respeito à exigência de reserva de  percentual
de área para implantação de espaços públicos, a saber, reserva  de 10% da área para implantação de
EPC / EPU / ELUP.

Para cálculo de proporcionalidade de Inst. EP e ELUP, foi considerada a área parcelável do projeto, que
corresponde a 44.801,00 m². O projeto propõe 4 áreas des nadas a ELUP, totalizando 6.856,97 m², ou
a 15,31% (quinze vírgula trinta e um por cento) da área parcelável. Diante do exposto, o projeto atende
o percentual mínimo exigido pelo PDOT.

 

3.3.5. DOS PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Quanto aos Parâmetros Urbanís cos das Áreas de Regularização, Anexo VI do PDOT, determina-se
para as áreas inseridas em Setores Habitacionais os seguintes parâmetros, conforme tabela a seguir:

Figura 14 – Parâmetros de uso e ocupação do solo que incidem no parcelamento Mansões Flamboyant

 

Os usos por zona de ocupação do parcelamento em tela estão discriminados na tabela abaixo,
considerando o MDE-RP nº 047/08, aprovado pelo Decreto distrital n° 30.067 de 18/02/2009,
estabelece os parâmetros de uso e ocupação do solo para a área em questão na Zona 1, dentre eles,
os usos permi dos, os coeficientes de aproveitamento, a área máxima e mínima dos lotes e a taxa
mínima de permeabilidade das unidades imobiliárias:

Figura 15 – Parâmetros de Uso e Ocupação, segundo a MDE-RP 047/08

 

Também estabelece os seguintes coeficientes de aproveitamento:
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coeficiente de aproveitamento máximo para os lotes de uso de
habitação unifamiliar é igual a 1,2.

coeficiente de aproveitamento máximo para os lotes de uso
comercial é igual a 2,5.

coeficiente de aproveitamento básico para os lotes de uso misto é
igual a 1,0, e o coeficiente de aproveitamento máximo é igual a 2,5.

coeficiente de aproveitamento máximo para os lotes de uso
institucional é igual a 1,0.

coeficiente de aproveitamento máximo para os lotes de uso
industrial é igual a 1,0.

coeficiente de aproveitamento máximo para os lotes des nados à
ins tuição de Projeto Urbanís co com Diretrizes Especiais para
Unidades Autônomas – PDEU é igual a 1,0.

coeficiente de aproveitamento máximo para o conjunto de lotes de
uso de habitação cole va em um parcelamento é igual a 1,0 vez a
área total do parcelamento.

A taxa mínima permi da de permeabilidade é de 40% (quarenta por cento) da área do lote, e as áreas
máximas e mínimas para os lotes residenciais varia de 2.500 m² e 125 m².

Os parâmetros urbanís cos acima definidos são adotados e respeitados pelo parcelamento Mansões
Flamboyant. Observe-se que neste parcelamento não há lotes de uso comercial, industrial ou misto.

Com relação as Diretrizes Urbanísticas - DIUR 07/2018, onde está inserido o Setor Habitacional Tororó,
os usos admi dos na Região encontra-se na Zona B, e os parâmetros estão definidos conforme
demonstrados a seguir:

Figura 16 – Parâmetros de Uso e Ocupação, segundo a DIUR 07/2018

 

            Uma vez que o parcelamento em questão está inserido na ARINE, o seu Projeto Urbanís co
deve atender aos usos e a vidades admi das e diretrizes especificas. A DIUR nº07/2018 apresenta
diretrizes específicas para os usos e atividades permitidas no parcelamento.
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Figura 17 – Parâmetros de Uso segundo a DIUR nº 07/2018

 

Na Zona B são admi dos os usos residenciais (unifamiliar e mul familiar), ins tucional, comércio,
serviços e industrial. Essa Zona possui diretrizes específicas relevantes, tais como a combinação de
oferta de áreas residenciais para diferentes faixas de renda e a diversidade de 5topologias de
habitação para as áreas passíveis de parcelamento.

Figura 18 – Parâmetros de Ocupação segundo a DIUR 07/2018

 

4. DO PROJETO URBANÍSTICO DE REGULARIZAÇÃO

4.1. PRINCIPAIS PARÂMETROS URBANÍSTICOS

4.1.1. USOS

Segundo o Projeto Urbanístico apresentado, a área da gleba é de 44.801,00 m², sendo em sua
totalidade, classificada como área passível de parcelamento.

O uso definido em projeto é o Residencial Exclusivo – RE1, que de acordo com a Lei de Uso e
Ocupação do Solo - LUOS, aprovada pela Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019,
possui a seguinte definição:

RE 1 - onde é permi do exclusivamente o uso residencial, na categoria habitação
unifamiliar;

Dentro da área parcelável estão distribuídos 30 lotes para o uso Residencial Exclusivo 1 – RE1,
que variam entre 770,46 m² e 2390,73 m², e 4 áreas destinadas a Espaços Livres de Uso Público
– ELUP. O restante da gleba é composto por áreas verdes e Sistema de Circulação.
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Figura 19 – Quadro síntese de Unidades Imobiliárias e de áreas públicas do parcelamento
Mansões Flamboyant

Os usos do solo e parâmetros de ocupação das unidades imobiliária do parcelamento em tela,
foram classificados de acordo com a Lei de Uso de Ocupação do Solo – LUOS, Lei
Complementar nº 948/2019 conforme tabela de parâmetros abaixo e mapa.

Figura 20 – Quadro Síntese de parâmetros de ocupação do solo no parcelamento Mansões
Flamboyant
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Figura 21 – Mapa dos Parâmetros de Ocupação do Solo no Parcelamento Mansões Flamboyant

 

4.2. DA INFRAESTRUTURA

No âmbito do desenvolvimento do Projeto Urbanís co do parcelamento em questão, foram enviadas
Cartas Consulta às Concessionárias de Serviços Públicos rela vas ao parcelamento através do
processo SEI nº 00390-00000243/2020-35.

 O interessado deve arcar com os custos rela vos aos projetos complementares necessários e à
implantação das obras, no atendimento das demandas apresentadas pelas concessionárias.

 

4.2.1. CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

NOVACAP: Pavimentação Viária, Sinalização e Drenagem Urbana

Segundo o O cio SEI-GDF nº 88/2020 - NOVACAP/PRES/DU, de 21 de janeiro de 2020 (documento SEI
nº 34312418), e o Despacho – NOVACAP/PRES/DU, de 20 de janeiro de 2020 (documento SEI
nº 34262340), no âmbito do processo SEI n° 00390-00000243/2020-35, a NOVACAP informa que:

Existe interferência de rede de águas pluviais projetada na poligonal do parcelamento. Tendo
em vista que a interferência das redes projetadas ocorreu com sistema viário, não há
necessidade de remanejamento, uma vez que este é normalmente executado sob vias e
calçadas.

Desta forma, a NOVACAP definiu o condicionamento técnico com relação ao corte de terraplenagem,
que não poderá exceder 1/3 da profundidade da rede e no mínimo 1,00 m de recobrimento sobre
estacas.

Quanto à possibilidade de atendimento ao parcelamento informamos que o projeto em questão,
elaborado pela empresa TRILHA MUNDOS atende a área de estudo.

 

CEB: Fornecimento de Energia Elétrica

De acordo com a Carta SEI-GDF n.º 57/2020 - CEB-D/DD/DC/GCAC, de 24 de janeiro de 2020
(documento SEI nº  34517925), no âmbito do processo SEI n° 00390-00000243/2020-35, a CEB informa
que:

Há viabilidade técnica de fornecimento de energia elétrica ao empreendimento, objeto da
consulta, desde que o responsável pelo empreendimento sa sfaça as seguintes condições
regulatórias:

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 inves mentos
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 úl mo condutor da rede) e ainda observar espaços
suficientes que permitam a implantação das redes em obediência à Lei de
Acessibilidade.

O estudo técnico deve avaliar a capacidade de atendimento da rede
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existente, e poderá indicar a necessidade de expansão e reforços do
sistema de distribuição para viabilizar a sua conexão ao empreendimento,
bem como a necessidade de se disponibilizar área interna ao
empreendimento para instalação de equipamentos do serviço de
distribuição de energia elétrica.

Segundo o Laudo Técnico SEI-GDF - CEB-D/DD/DR/SGB (documento SEI nº  34366387), de 21 de
janeiro de 2020, quanto à existência de interferência, a CEB informa que:

Consta Interferência com Linha de Distribuição Existente;

Consta Interferência com Rede Aérea Existente.

Havendo interesse na eliminação da(s) interferência(s) sinalizada(s), torna-se necessário
formalizar solicitação de orçamento junto a CEB-D ou contratar empresa legalmente habilitada,
observando as diretrizes estabelecidas na Resolução 414/2010-ANEEL.

Caso haja a necessidade de remanejamento, o responsável pelo empreendimento, encaminhará
projeto detalhado para a Superintendência de Engenharia da CEB, de modo que seja possível a
elaboração de orçamento considerando a re rada das interferências e o atendimento de novas
cagas.

 

CAESB: Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

A CAESB por meio do Despacho - CAESB/DE/ESE/ESET, de 17 de janeiro de 2020 (documento SEI nº 
34229228), no âmbito do processo SEI n° 00390-00000243/2020-35, informa que:

Com relação aos sistemas existentes, não existem redes de água e esgoto para atendimento da
localidade objeto de consulta.

 

Segundo a Carta SEI-GDF nº 132/2020 - CAESB/DE, de 21 de maio de 2020 (documento SEI nº
40550981), que encaminha o Despacho - CAESB/DE/EPR/EPRC (documento SEI nº 40342333)
acompanhado do Termo de Viabilidade de Atendimento nº 20/078 (documento SEI nº 40340617) no
âmbito do processo SEI n° 00390-00000243/2020-35, a CAESB informa que:

Quanto ao sistema de abastecimento de água (SAA):

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.

Não existe previsão a curto/médio prazo para implantação de sistema de esgotamento sanitário
para região em questão.
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Para viabilizar o atendimento imediato, será necessário que o empreendedor opte por solução
independente de esgotamento sanitário.

Desde o ano de 2000, quando da audiência pública realizada pela CAESB, para tratar sobre o
fornecimento de água e esgotamento sanitário para o Setor Habitacional do Tororó, a CAESB informou
que a previsão para esse fornecimento seria o ano de 2010. Porém essa demanda não se concre zou,
e o parcelamento optou pelo abastecimento de água por meio de poço artesiano devidamente
autorizado e outorgado pela ADASA-DF (41398586), e a u lização de fossa sép ca com sumidouro
para cada moradia, atendendo assim as condicionantes e exigências da LI IBRAM nº 020/2017.

 

SLU - Serviço de Limpeza Urbana

Por meio do Despacho SLU/PRESI/DILUR (documento SEI nº 34019492) e SLU/PRESI/DITEC (documento
SEI nº  34027559), em referência ao Ofício SEI-GDF nº 23/2020 - SLU/PRESI/DIRAD, de 15 de janeiro de
2020 (documento SEI nº  34075766), no âmbito do processo SEI n° 00390-00000243/2020-35, o SLU
informa quanto à viabilidade de atendimento que:

Realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais nas proximidades do parcelamento
denominado Mansões Flamboyant, (...) e 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, uma vez que o SLU encontra-se 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 estipulado.

De acordo com a Lei distrital nº 5.610/2016, art.5°, §1°, e com o Decreto distrital nº 37.568/2016 e
Decreto distrital nº  38.021/2017, fica estabelecido que os grandes geradores, isto é, os
empreendimentos cuja geração de resíduos sólidos domiciliares, resíduos não perigosos e não
inertes seja acima de 120 litros por dia, devem assumir a responsabilidade de gestão e
gerenciamento dos resíduos sólidos que são por eles gerados, sendo que a disposição destes
resíduos poderá ser efetuada, mediante pagamento, conforme preço público estabelecido pela
ADASA na Resolução ADASA n° 14/2016, no Aterro Sanitário de Brasília;

O gerador deverá providenciar por meios próprios, os recipientes necessários para o
acondicionamento dos resíduos sólidos gerados para a coleta, observando as caracterís cas dos
resíduos e seus quan ta vos, quando o resíduo em questão se enquadrar na Classe II A, este
poderá ser armazenado em contêineres e/ou tambores, e em tanques, desde que acondicionado
em sacos plás cos, de acordo com a ABNT NBR 11174:1990, a classificação dos sacos plás cos
u lizados para o acondicionamento dos resíduos domiciliares deverá estar de acordo com a NBR
9191:2008.

A coleta e transporte dos resíduos gerados no parcelamento deverá se limitar ao favorecimento
da realização con nua das coletas domiciliares e sele va em vias e logradouros públicos, não
impedindo o acesso e manobra dos caminhões compactadores (15 a 19 m³), observando as
normativas existentes;

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.

 

5. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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Os procedimentos de regularização foram atendidos pelo empreendedor por meio da apresentação
dos documentos exigidos.

Somente após a emissão da LI nº 14/2012 (documento SEI nº  55208704) do SHTo, e tendo sido
pacificada a questão da taxa máxima de impermeabilização autorizada para este parcelamento (item
3.1 deste documento), o IBRAM retomou o processo ambiental SEI nº 00391-00013799/2017-68
referente ao parcelamento Mansões Flamboyant e recomendou a emissão da Licença de Instalação
para o empreendimento, com base no Parecer n° 09/2017-IBRAM/PRESI/SULAM.

O parcelamento Mansões Flamboyant é viável ambientalmente desde que cumpridas as exigências
apontadas na Licença de Instalação nº  014/2012 (documento SEI nº  55208704) IBAMA para o SHTo,
bem como na Licença de Instalação n° 020/2017 (documento SEI nº  55208869) IBRAM-DF, específica
para o parcelamento em questão, observando que não existem lotes dentro de APP e em área com
declividades superiores a 30%.

A Licença de Instalação n° 020/2017 (documento SEI nº  55208869) – IBRAM, de 06 de julho de 2017,
estabelece condicionantes, exigências e restrições:

1. Implantar o projeto de drenagem conforme projeto apresentado junto à NOVACAP e IBRAM em
2014, contemplando rede de drenagem, duas bacias de detenção e valas de infiltração nos lotes
18 à 31;

2. Adequar o projeto de urbanismo proposto para o parcelamento de forma que se leve em
consideração o projeto de drenagem proposto, com duas bacias de detenção e valas de
infiltração nos fundos dos lotes 18 à 31;

3. As vias do condomínio devem ficar em cota topográfica superior ao dos lotes, de forma
que o escoamento gerado nas vias possa escoar para as áreas laterais, permitindo-se a
infiltração de parte da chuva;

4. Evitar de utilizar guia (meio-feio) nas vias, de forma a permitir a distribuição da água
escoada nas áreas verdes laterais às vias;

5. Antes do início das obras, caso seja necessário suprimir vegetação, o empreendedor
deverá dar entrada na solicitação de Autorização de Supressão Vegetal;

6. Assinar Termo de Compromisso de Compensação Ambiental junto ao IBRAM no prazo
máximo improrrogável de 60 dias após ciência da deliberação da Câmara de
Compensação Ambiental e Florestal quanto ao local e forma de aplicação dos recursos;

7. Proceder a limpeza dos lotes somente quando estritamente necessário;
8. Promover a revegetação das áreas de solo exposto decorrentes da implantação do

empreendimento.
9. Deve ser executado projeto de paisagismo por meio do plantio de árvores nas vias

internas do condomínio, conforme condicionante estabelecida no licenciamento do SHTo
e previsto no Decreto nº 14.783 de 1993, no qual servirá como medida mitigadora dos
ruídos, particulados e aumento da temperatura causado pela urbanização. Deve-se
executar o plantio de no mínimo duas árvores na frente de cada lote residencial,
escolhendo-se as espécies que não danifiquem a infraestrutura e que promovam o
sombreamento do parcelamento.

10. A taxa de permeabilidade do parcelamento do solo a ser aprovado na SEGETH não
deverá ser menor que 40%.

11. Estabelecer obrigatoriedade de projetos de fossas sépticas junto aos proprietários de lotes
do condomínio;

12. A utilização de fossas sépticas-sumidouros deverá ser adotada apenas como solução
transitória, conforme proposto no EIA/RIMA, até a implantação do sistema de esgotamento
sanitário definitivo da CAESB

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

14. Ao redor das bacias de detenção/retenção deverão ser instaladas placas de advertência e
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cercas de proteção, com o objetivo de isolar a área e alertar os moradores e/ou
transeuntes acerca de possíveis acidentes.

15. Instalar hidrômetros residenciais individuais, no prazo de 12(doze) meses, estabelecendo
normas internas de controle e vigilância que visem manter a boa qualidade e coíbam o
abuso no consumo de água para abastecimento humano, conforme disposto na Portaria
nº 2914/2011 do Ministério da Saúde.

16. Cada empreendimento deverá realizar a coleta programada de amostras de água
proveniente do poço tubular para controle de qualidade e potabilidade, conforme disposto
na Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde.

17. Cada empreendimento deverá obedecer aos valores máximos de captação estabelecidos
pela ADASA/DF. Qualquer alteração no regime de captação ou na qualidade da água
deverá ser imediatamente comunicada ao IBRAM e a ADASA.

18. O empreendedor deverá fazer registro documental de todas as atividades desenvolvidas
relacionadas a esta Licença de Instalação, de forma a comprovar a execução de suas
condicionantes.

 

Cabe ressaltar que o projeto de drenagem aprovado pela NOVACAP, foi adequado para garan r uma
melhor percolação das águas pluviais por meio de bocas-de-lobo drenantes, sendo estes disposi vos
mais sustentáveis para promover a recarga de aquífero, com base no item 10 da LI nº 14/2012: “Os
projetos individualizados de drenagem pluvial dos empreendimentos deverão privilegiar a recarga
artificial de aquífero, reduzindo ao máximo o lançamento nas redes coletora.”

Para garan r a carga de retenção (1.266m³) das duas bacias aprovadas, solucionando os problemas
associados à sua implantação, que degradou a área verde com a re rada de vegetação e terra,
comprometendo o espaço visual do empreendimento, foram implantadas 56 bocas-de-lobo com mini
bacias de contenção para amor zar os picos de vazões máximas no sistema de drenagem pluvial no
próprio parcelamento. Os disposi vos de retenção/contenção foram executados em manilhas de
concreto, com furos laterais, e fundo com brita para facilitar a infiltração. Conforme observado na
figura abaixo, os 56 disposi vos, sendo 55 estão posicionados nas calçadas e ELUPs com Ø1,00m x
h8m, totalizando volume de reservação de 55 x 25,12m³ = 1.381,60 m³; e 01 na calçada interligado à
drenagem do Parque do Mirante, com 4,80m x 2,85m x h3m, totalizando volume de 41,04m³ unitário.
Tendo um volume de reservação total de 1.422,64 m³, compa vel com o cálculo do reservatório de
quantidade, conforme Resolução nº 9 da ADASA.

Figura 22 – Foto de bocas-de-lobo com mini bacias de contenção

 

As valas de infiltração são disposi vos individuais, que visam coletar as águas pluviais e possibilitar a
recarga dos aquíferos, foram u lizados nos terrenos de numeração de 18 a 31. Devido à topografia
local, a água pluvial gerada por esses lotes desloca-se para o fundo dos lotes e, portanto, não
contribui para a rede que está sendo implantada, o que faz com que a água pluvial permaneça nos
próprios lotes.
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Os demais lotes estão condicionados à previsão de instalação de dispositivos de recarga artificial e de
retenção de águas pluviais, nos termos da Lei Complementar nº 929, de 28 de julho de 2017, sendo
condição necessária à concessão da Carta de Habite-se.

Figura 23 – Localização das bocas-de-lobo com mini bacias de contenção no Parcelamento Mansões
Flamboyant. 

 

6. SÍNTESE DAS ANÁLISES

Considerando a análise empreendida e a documentação técnica apresentada, temos que:

 

I. A área onde se encontra o parcelamento é propensa á ocupação urbana segundo vários
diplomas legais analisados

I.1. Segundo o PDOT, projeto em comento insere-se em Zona Urbana de Uso Controlado II - ZUUC II,
que prevê a regularização do uso e ocupação do solo dos assentamentos informais, conforme
estabelecido na Estratégia de Regularização Fundiária, no Título III, Capítulo IV, Seção IV,
considerando-se a questão urbanís ca, ambiental, de salubridade ambiental, edilícia e fundiária. A
proposta vem ao encontro dos preceitos do PDOT, no que tange a Estratégia de Regularização, por
meio de promoção do ordenamento territorial das áreas ocupadas dentro dos setores habitacionais.

I.2. Segundo o ZEE-DF, a área onde do parcelamento é propensa à ocupação urbana. O parcelamento
em análise está inserido na Zona Ecológica Econômica de Diversificação Produ va e Serviços
Ecossistêmicos – ZEEDPSE (Mapa 2), na Subzona 6 - SZSE 6. Dentre as a vidades econômicas
previstas devem ser priorizadas aquelas de natureza N3. Ademais, o parcelamento de solo deve adotar
medidas para mi gar os riscos ecológicos altos de contaminação de subsolo e perda de recarga de
aquíferos.

I.2.1. Risco alto de contaminação de subsolos – observado no item IV.3 abaixo.

I.2.2. Risco alto de perda de recarga de aquíferos – observado no item IV.2 abaixo e na LI nº 020/2017
que buscou a oportunidade de uso da infraestrutura verde para minimizar o escoamento superficial em
época de chuvas, especialmente com as condicionantes citadas:

“3. As vias do condomínio devem ficar em cota topográfica superior ao dos
lotes, de forma que o escoamento gerado nas vias possa escoar para as
áreas laterais, permitindo-se a infiltração de parte da chuva;

4. Evitar de u lizar guia (meio-feio) nas vias, de forma a permi r a
distribuição da água escoada nas áreas verdes laterais às vias;”
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(grifo nosso)

I.3. Segundo o Zoneamento da APA do Planalto Central, a área onde do parcelamento é propensa à
ocupação urbana resguardadas as diretrizes de impermeabilização de solo máxima de 50% da área
total da gleba do parcelamento; a adoção de medidas para proteção do solo, recarga de aquíferos e
manutenção das espécies arbóreas nativas, estas nas áreas verdes do empreendimento.

 

II. Regularidade fundiária – A situação fundiária descrita comprova a regularidade das matrículas que
compõem a gleba, definindo-as como de domínio particular, e dando legitimidade à sua regularização;

 

III. Atendimento ao Licenciamento Ambiental 
III.1. O processo de licenciamento ambiental encontra-se com as etapas cumpridas até a análise por
este CONPLAN e o parcelamento deve obrigatoriamente cumprir as condicionantes ambientais
exaradas na Licença de Instalação nº 020/2017– IBRAM, de 06 de julho de 2017.

I I I .2. A propositura atende às condicionantes ambientais, no que diz respeito ao EIA/RIMA e
Licenciamento Ambiental, a incidência do parcelamento em Unidades de Conservação/ Áreas de
Proteção Permanente e aos Aspectos Ambientais Restritos a Ocupação.

 

IV. Atendimento às concessionárias de serviços públicos

IV.1. Resíduos Sólidos: anuência plena pela concessionária. A manifestação do SLU indica pleno
atendimento com a contrapar da dos moradores de atender as normas do sistema de coleta sele va.
O empreendimento deverá providenciar por meios próprios, os recipientes necessários para o
acondicionamento dos resíduos sólidos gerados para a coleta, observando as caracterís cas dos
resíduos e seus quan ta vos, os dias e horários da coleta, bem como a livre circulação dos caminhões
de coleta.

IV.2. Abastecimento de água: anuência parcial pela concessionária diante da solução temporária.
CAESB informa ausência de previsão de atendimento. Destaque-se que a opção de abastecimento de
água por meio de poço artesiano devidamente autorizado e outorgado pela ADASA-DF (41398586) é
temporária até a entrada em operação da rede da CAESB. Uma vez que o parcelamento encontra-se
em área prioritária de recarga dos aquíferos, com risco ecológico alto de perda de recarga e que,
portanto, depletá-los não pode ser aceito como situação fá ca. Desta forma, o estado temporário
desta situação deve ser seriamente observado. Some-se a isto o risco maior de contaminação de
aquíferos em regiões com  adoção de poços para captação de água profunda.

IV.3. Esgotamento sanitário: anuência parcial pela concessionária diante da solução temporária. A
CAESB informa ausência de previsão de atendimento. Da mesma forma que o provimento de água
potável, deve-se atentar para a situação temporária advinda da instalação de fossas sép cas com
sumidouros nos lotes, nos termos das condicionantes da LI nº 020/2017– IBRAM. Isto porque o
parcelamento em tela está localizado em área com alto risco ecológico de contaminação de subsolo.

IV.4. Redes de drenagem pluvial – anuência condicionada pela concessionária. Segundo a NOVACAP,
existe interferência de rede de águas pluviais projetada com o sistema viário na poligonal do
parcelamento. No entanto, em cumprindo-se o condicionamento técnico indicado pela concessionária,
não deve haver necessidade de remanejamento. Neste sen do, diz respeito ao corte de terraplenagem
que não poderá exceder 1/3 da profundidade da rede e no mínimo 1,00 m de recobrimento sobre esta.

IV.5. Energia Elétrica – anuência condicionada pela concessionária.

A anuência da CEB está condicionada ao estudo técnico para avaliar a capacidade de
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atendimento da rede de energia elétrica existente podendo indicar a necessidade de expansão e
reforços do sistema de distribuição, para viabilizar a sua conexão ao empreendimento, e para
tal, a necessidade de disponibilização de área interna ao empreendimento para instalação de
equipamentos do serviço de distribuição de energia elétrica.

Existe interferência com Linha de Distribuição Existente e com Rede Aérea Existente. Havendo
interesse na eliminação da(s) interferência(s) sinalizada(s), torna-se necessário formalizar
solicitação de orçamento junto a CEB-D ou contratar empresa legalmente habilitada,
observando as diretrizes estabelecidas na Resolução 414/2010-ANEEL. Caso haja a necessidade
de remanejamento, o responsável pelo empreendimento, encaminhará projeto detalhado para a
Superintendência de Engenharia da CEB, de modo que seja possível a elaboração de orçamento
considerando a retirada das interferências e o atendimento de novas cargas.

 

V. Atendimento aos parâmetros vigentes de uso do solo para a área –  As diretrizes urbanís cas
definidas para o Setor Habitacional e o parcelamento em análise atendem aos parâmetros de uso do
solo atuais.

 

7. VOTO

Pelas Razões expedidas neste parecer, votamos pela aprovação do projeto de Regularização de
Parcelamento do Solo denominado Mansões Flamboyant, processo SEI nº 0020-000722/1989.         

                      

José Sarney Filho – Conselheiro Titular

Maria Sílvia Rossi – Conselheira Suplente

Brasília, 11 de março de 2021.
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