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DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA 

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO URBANO DA REGIÃO 

ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA – RA VI 

1. Introdução 

O presente documento foi motivado por requisições da 

comunidade local e da Administração Regional de Planaltina por meio de 

processos administrativos, os quais solicitavam ou tinham como resposta a 

alteração de projetos de urbanismo nos setores que compõe o Centro Urbano 

de Planaltina. Com isso, a equipe técnica da DILEST iniciou o estudo pelo 

levantamento dos processos no Centro Urbano onde foi constatado maior 

incidência de solicitações de mesma seara (Figura 1), conforme os autos 

descritos abaixo:  

• Processo físico nº 0135-000570/2013 – Solicita criação de lote com o 

objetivo regularizar e incorporar a Feira de Utilidades ao projeto 

urbanístico de Planaltina.  

• Processo físico nº 0135-000571/2013 – Solicita criação de lote com o 

objetivo regularizar e incorporar a Feira de Confecções ao projeto 

urbanístico de Planaltina. 

• Processo SEI nº 00135-00000765/2020-11 – Solicita informações 

sobre a área onde estão implantadas as feiras de Confecções e 

Utilidades de Planaltina.  

• Processo SEI nº 00390-00010107/2017-58 – Solicita interdição do 

beco que fica entre o CEF04 e a Maçonaria, e, se possível, a anexação 

deste ao terreno da Unidade Educacional. 

• Processo SEI nº 00135-00001405/2019-94 – Solicita gestão quanto à 

realização de estudo técnico para integração dos estacionamentos do 

Setor Educacional por meio da criação de uma via com início na 

Fundação Zoobotânica e finalizando na Secretaria e Inspetoria de 

Saúde com a 16ª DP interligado a Av. independência.  
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• Processo SEI nº 00060-00090166/2019-12 – Solicita a pavimentação 

da entrada da UBS aos fundos da Escola Técnica de Planaltina - CEP 

entre a Avenida W2 Q 1 e Q 2 do setor hospitalar. 

• Processo SEI nº 00390-00004291/2019-69 e Processo SEI nº 00111-

00000390/2021-49 – Solicita a elaboração de projeto urbanístico de 

área lindeira à Área Especial Norte, Lote 10, no intuito de dar efetividade 

à Lei Complementar nº 824, de 14 de julho de 2010.  

• Processo SEI nº 00052-00003874/2020-38 – Solicita a 

regularização da 16ª Delegacia de Polícia, localizada na Região 

Administrativa de Planaltina/DF (Quadra 02 Bloco K, Área Especial, 

Setor Central, Planaltina-DF), mediante a incorporação da área 

tradicionalmente ocupada pela PCDF. 

 
Figura 1 - Localização dos processos no Centro Urbano de Planaltina. Fonte: Sistema 

SEI e arquivos DILEST. 
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Considerando que a cidade é consequência das relações entre 

sociedade, Estado e ambiente físico (natural ou construído) onde estão 

estabelecidas, os espaços são reorganizados e adaptados conforme as 

necessidades ocorridas com o passar do tempo. Nesse contexto, a adequação 

do projeto urbanístico inicial à atual dinâmica urbana do local é ponto importante 

para a gestão da cidade. 

O projeto urbanístico de parcelamento do Centro Urbano de 

Planaltina, está consubstanciado nas Plantas CSP PR-25/1 e CSP PR-56/1, 

registradas em cartório no ano de 1976 (Figura 2).   

Durante a análise da área a equipe técnica verificou a necessidade 

de atualização desses projetos, de forma que englobe a requalificação, a 

reestruturação e a regularização urbanísticas na busca de soluções para as 

questões pleiteadas nos processos acima citados, e para os problemas 

identificados após vistoria. É importante considerar que a cidade é dinâmica e 

que no decorrer do tempo essa Região Administrativa sofreu alterações 

econômicas, socioespaciais, bem como transformações no parcelamento 

inicialmente proposto para o local. 
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Figura 2 – Planta CSP PR-25/1 com destaque para a poligonal que compõe estas 

diretrizes. Fonte: Planta CSP PR-25/1 (Com adaptação-DILEST). 

Cabe destacar que, como reflexo da sociedade, a cidade é 

constituída de atividades que, segundo José Afonso da Silva1, individualmente 

formam “subsistemas”, sendo componentes de um aparelho complexo e devem 

ser ordenados de modo que garanta a adequada gestão do espaço urbano.  

Nesse contexto, a atualização do Centro Urbano, por meio da 

alteração de sua Planta Urbanística, se faz necessária para o bom ordenamento 

da cidade, assegurando que as relações entre o uso dos espaços e os anseios 

de seus usuários possam ocorrer de forma harmoniosa, facilitando a 

administração dos espaços que o compõem, conforme Cassilha e Cassilha2 

descrevem:  

 
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao Estatuto da Cidade. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2013. p. 5. 
2 CASSILHA, Gilda A.; CASSILHA, Simone A. Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Curitiba – PR: 

Editora IESDE. Brasil S. A, 2009. 
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“A gestão urbana deve se valer de um conjunto de instrumentos, principalmente a 

legislação urbana básica de uso e ocupação do solo, atividades, tarefas e funções 

que visam assegurar o adequado funcionamento de uma cidade. Visa garantir não 

somente a administração da cidade, como também a oferta dos serviços urbanos 

básicos e necessários para que a população e os vários agentes privados, públicos 

e comunitários, muitas vezes com interesses opostos, possam desenvolver e 

maximizar suas oportunidades de forma harmoniosa (CASSILHA; CASSILHA, 

2009, p. 11)”. 

Assim, as Diretrizes propostas no documento em tela, estão 

pautadas nas seguintes bases: 

• Atualização e unificação dos projetos urbanísticos inseridos no Centro 

Urbano; 

• Requalificação do Centro Urbano; 

• Regularização da situação urbanística das edificações em área pública; 

• Revitalização dos espaços, priorizando a acessibilidade. 

2. Objetivo e justificativas 

O presente documento tem por objetivo dar subsídio para a 

elaboração do projeto de reformulação e reestruturação urbana que visa 

requalificar e dinamizar os espaços do Centro Urbano de Planaltina da RA VI, 

levando em consideração as interações entre o ambiente material e o social que 

transformam o local. 

A intervenção urbanística direcionada ao Centro Urbano visa 

regularizar as áreas ocupadas por edificações, principalmente as institucionais 

para equipamento público, requalificar os espaços intersticiais, como becos e 

áreas ociosas, que geram insegurança e marginalização do local, além de 

desenvolver projeto paisagístico que agregue e qualifique a vida urbana local.  

A escolha do Centro Urbano de Planaltina se dá principalmente 

pela natureza dos processos que chegam solicitando alteração do projeto de 

urbanismo, como os relativos à regularização das feiras de Confecção e 

Utilidades, construídas na década de 80 e de gestão do poder público, que estão 

implantadas em área destinada a parque de uso público e sem lote constituído 
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(Figura 2), bem como os questionamentos sobre ocupações de área pública, 

pedidos para implantação de novas vias e anexação de áreas ociosas aos lotes 

adjacentes, como elencado na introdução deste documento. 

Além dos pedidos oficiais por meio de processos enviados à esta 

Diretoria, a equipe técnica constatou que a área se encontra implantada de forma 

relativamente diferente da estabelecida na Planta CSP PR-25/1, em decorrência 

das migrações, transformações e adequações que os usuários da cidade fizeram 

nos espaços ao longo do tempo.  

Com isso, o projeto de intervenção para o Centro Urbano de 

Planaltina imprescinde de diretrizes que norteiem os estudos técnicos 

necessários à efetivação da reestruturação urbana do local, tendo em vista a 

criação de diversidade urbanística, arquitetônica e paisagística de destaque, 

diferenciando as áreas do Centro e tornando-as referências com valor simbólico 

para os habitantes do local, além de proporcionar uma paisagem urbana mais 

dinâmica e assim evitar a monotonia e aridez visual e fomentar a concentração 

de atividades. 

Ressalta-se que a atualização dos projetos de loteamentos 

urbanos já registrados em cartório, como os do Centro Urbano de Planaltina, 

deve seguir em cumprimento do estabelecido pela legislação vigente. Nesse 

sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece no § 2º, do Art. 51 que "a 

desafetação, por lei específica, só será admitida em caso de comprovado 

interesse público, após ampla audiência à população interessada" e cabe à 

área técnica avaliar por meio de estudos específicos os impactos urbanísticos 

da desafetação. 

“Art. 51. Os bens do Distrito Federal destinar-se-ão prioritariamente ao uso público, 

respeitadas as normas de proteção ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, 

cultural, arquitetônico e paisagístico, e garantido o interesse social. 

§ 1° Os bens públicos tornar-se-ão indisponíveis ou disponíveis por meio de 

afetação ou desafetação, respectivamente, nos termos da lei. (Parágrafo 

ressalvado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 40 de 30/12/2002) 
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§ 2° A desafetação, por lei específica, só será admitida em caso de comprovado 

interesse público, após ampla audiência à população interessada. (Parágrafo 

ressalvado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 40 de 30/12/2002)” 

Dessa forma, é necessária a autorização Legislativa para 

ocupação do solo e mudança de destinação de áreas urbanas, conforme 

previsto no Art. 58 da Lei Orgânica (LODF): 

“Art. 58. Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do Governador, não exigida 

esta para o especificado no art. 60 desta Lei Orgânica, dispor sobre todas as 

matérias de competência do Distrito Federal, especialmente sobre: 

(...) 

IX – planejamento e controle do uso, parcelamento, ocupação do solo e mudança 

de destinação de áreas urbanas, observado o disposto nos arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal;” 

Para o projeto de restruturação do Centro Urbano de Planaltina, a 

desafetação será um importante instrumento jurídico, pois conforme os artigos 

147 e 148 do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/DF, a 

desafetação pode ser adotada para as alterações do parcelamento:  

“Art. 147. São instrumentos de ordenamento territorial e de desenvolvimento 

urbano no Distrito Federal os diversos institutos de planejamento territorial e 

ambiental, institutos jurídicos, tributários, financeiros e de participação popular 

necessários a sua execução, conforme previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal 

– LODF e na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. 

Art. 148. Para o planejamento, controle, gestão e promoção do desenvolvimento 

territorial e urbano, o Distrito Federal poderá adotar os instrumentos de política 

urbana que forem necessários e admitidos pela legislação, tais como: 

III – jurídicos: 

(...) 

a) desapropriação, desafetação ou doação;” (grifo nosso) 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Feral (LUOS), também 

estabelece em seu Art. 44 que:  

“Art. 44. As alterações de parcelamento do solo promovidas pelo poder público em 

projetos urbanísticos registrados em cartório de registro de imóveis localizados nas 
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áreas abrangidas por esta Lei Complementar que não se enquadrem em 

remembramento devem: 

(...) 

III - ser precedidas de estudo urbanístico que inclua avaliação da viabilidade da 

alteração; 

IV - ser precedidas de participação popular” 

Desse modo, é importante agrupar os pleitos com objetivos em 

comum e evitar alterações pontuais em lotes registrados, sendo melhor realizar 

um estudo mais abrangente e que possa ser apreciado de forma única, com 

participação da comunidade, bem como trazer soluções assertivas e integrada 

para o local.  

Assim, este documento apresenta diretrizes para a elaboração de 

projeto para requalificação urbanística do Centro Urbano de Planaltina/DF, com 

base no disposto pela Lei Federal 6.766/79, que versa sobre o Parcelamento do 

Solo Urbano, bem como o estabelecido no Decreto Distrital nº 38.247/17, que 

trata sobre os procedimentos para a apresentação de Projetos de Urbanismo. 

3. Caracterização da Área 

O Centro Urbano de Planaltina está inserido na Zona Urbana 

Consolidada (ZUC) (Figura 3), de acordo com o macrozoneamento do Plano 

Diretor de Ordenamento Territorial do DF – PDOT/2012, na qual deve ser 

priorizada a implantação de área para atividades econômicas geradoras de 

emprego e renda, com objetivo de estimular o desenvolvimento econômico da 

cidade concomitantemente com a qualidade de vida urbana.  
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Figura 3 – Localização da poligonal que compõe estas diretrizes no Zoneamento do 

PDOT/2012. Fonte: DILEST/2020. 

Ressalta-se a característica inerente dos centros urbanos descritas 

por Villaça (2001, p. 239), em um contexto socioespacial, como “o ponto que 

otimiza esses deslocamentos socialmente condicionados da comunidade como 

um todo”, sendo para os trabalhadores locais, os consumidores de produtos e 

de serviços, bem como a interação socioeconômica dessa movimentação.  

Observando ainda que, conforme Spósito (1991, p.6), os centros 

apresentam características de dualidade de ações sendo o encontro das 

diversas circulações “onde todos se deslocam para a interação destas atividades 

aí localizadas com as outras que se realizam no interior da cidade ou fora dela”, 

a área inserida na poligonal de estudo é caracterizada como Centro Urbano. 

O Centro Urbano de Planaltina foi estabelecido no PDOT/2012 

(Figura 4), com hierarquia viária composta principalmente por vias de circulação 

e de atividades, as quais têm um grande fluxo direcionado para locais com usos 

que atraem as pessoas e fomentam o desenvolvimento socioeconômico, cultural 

e político da cidade.   
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Figura 4 – Localização do Centro Urbano de Planaltina. Fonte PDOT/2012.  

De acordo com o PDOT/2012 as quadras 01 e 02 do Setor 

Comercial Central de Planaltina não fazem parte do Centro Urbano, no entanto, 

esse setor será considerado na poligonal que compõe estas diretrizes por suas 

características de centralidade e por estar localizado no centro da cidade. 

Para realizar uma leitura territorial que embase a intervenção 

proposta neste documento a poligonal da área de intervenção é delimitada 

conforme a Figura 5, e partindo do ordenamento de elementos técnicos que 

norteiem os estudos necessários ao desenvolvimento do projeto urbanístico, a 

área proposta para a intervenção fica delimitada ao norte pelo Setor de Áreas 

Especiais Norte, a leste pelo Setor Residencial Leste, ao sul pela Vila Vicentina 

e a oeste pelo Setor Tradicional de Planaltina. 
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Figura 5 – Destaque da poligonal que compõe estas diretrizes. Fonte: Geoportal, camada 

Endereçamento. 

 A poligonal de estudo é composto por seis setores (Figura 6) que 

geram um grande fluxo de pessoas, pois oferta as principais atividades que 

motivam o deslocamento dos moradores. Como o próprio nome dos setores 

sugere, as principais atividades desenvolvidas são voltadas para saúde, 

segurança, educação, lazer, comércio e serviços, conforme elencado abaixo: 

• Setor Recreativo Cultural; 

• Setor Administrativo; 

• Setor de Hotéis e Diversões; 

• Setor de Educação; 

• Setor Comercial Central, quadras 01 e 02; 

• Setor Hospitalar. 
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Figura 6 – Delimitação da Área de Estudo. Fonte: Geoportal com adaptação da área. 

A ocupação do solo no Centro Urbano de Planaltina e no Setor 

Comercial Central, quadras 01 e 02 foi estabelecida ao logo do tempo com a 

implantação das edificações seguindo a necessidade de atividades institucionais 

e de serviços demandadas pela população local e pelas políticas públicas, 

conforme apresentado na Figura 7, Figura 8 e Figura 9. 
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Figura 7 – Evolução do Centro Urbano ao longo do tempo. Fonte: Geoportal. 

 
Figura 8 – Evolução do Centro Urbano ao longo do tempo. Fonte: Geoportal. 

 
Figura 9 – Evolução do Centro Urbano ao longo do tempo. Fonte: Geoportal. 

Conforme estabelecido na LUOS/2017, os usos que compõem 

essa centralidade geram um grande fluxo de pessoas no local, especialmente 
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por serem ligados a atividades essenciais para a dinâmica do centro urbano e, 

em sua maioria, são do uso Institucional Equipamento Público – Inst EP (Figura 

10).  

 
Figura 10 – Unidades de Uso e Ocupação do Solo predominantes na poligonal que 

compõe estas diretrizes. Fonte: Geoportal. 

Os usos dentro da área estão caracterizados conforme as UOS 

listadas abaixo: 

• UOS Inst EP - caracteriza-se por lotes destinados a Equipamentos Públicos 

Comunitários e Equipamentos Públicos Urbanos; 

• UOS Inst - caracteriza-se por lotes que abrigam atividades de natureza 

institucional, públicas ou privadas; 

• UOS CSIIR 2 - configura-se por atividades com características de âmbito 

intermediário, entre o local e o regional, admitindo o uso residencial;  

• UOS CSII 2 - configura-se por atividades com características de centralidade 

excluindo o uso residencial. 
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As edificações presentes no local estão em sua maioria 

estabelecidas conforme a Figura 11, com um maior agrupamento no Setor de 

Educação, sendo que alguns estão implantados com deslocamento da poligonal 

aprovada e outros estão ocupando irregularmente a área de uso comum do povo, 

como as feiras de utilidades e de confecções. Da mesma forma, os 

estacionamentos, o sistema viário e as praças também estão implantadas de 

forma diversa à definida no projeto urbanístico, bem como a localização dos 

quiosques não foi precedida de um estudo global para os setores. 

 
Figura 11 – Edificações na poligonal que compõe estas diretrizes (indicadas em 

vermelho). Fonte: Geoportal. 

Em vistoria realizada no dia 25/09/2020 foram fotografados pontos 

de cada setor para formar um quadro geral da atual situação do local, conforme 
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Figura 12, Figura 13 Figura 14, Figura 17, Figura 18, Figura 19, Figura 20, Figura 

15 e Figura 16. 

 
Figura 12 – Fotos Setor Recreativo Cultural – 25/09/2020 
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Figura 13 – Fotos Setor Admirativo – 25/09/2020 
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Figura 14 – Fotos Setor de Hotéis e Diversões – 25/09/2020 
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Figura 15 – Fotos Setor Comercial Central, Qd. 01 – 25/09/2020 

 
Figura 16 – Fotos Setor Comercial Central, Qd. 02 – 25/09/2020 
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Figura 17 – Fotos Setor de Educação (parte 1) – 25/09/2020 
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Figura 18 – Fotos Setor de Educação (parte 2) – 25/09/2020 
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Figura 19 – Fotos Setor de Educação (parte 3) – 25/09/2020 
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Figura 20 – Fotos Setor Hospitalar – 25/09/2020 
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4. Diretrizes Gerais 

a. Proporcionar e garantir a participação popular e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade no desenvolvimento, 

execução e acompanhamento de estudos e projetos de intervenção urbana; 

b. Elaborar projeto urbanístico de requalificação do Centro Urbano e do Setor 

Comercial Central, quadras 01 e 02, com vistas a unificar e atualizar os 

projetos existentes na área; 

c. Atender às normas de acessibilidade às pessoas com deficiência, conforme 

disposto na ABNT NBR 9050/2020;  

d. Garantir que todos os espaços de uso público, equipamentos e serviços, 

estejam em conformidade com a ABNT NBR 9050/2020; 

e. Promover a acessibilidade universal, com a priorização do pedestre; 

f. Assegurar a implantação de infraestrutura de apoio a todos os modos de 

transporte no sistema viário e espaços urbanos, fomentando a integração 

modal no Centro Urbano; 

g. Implantar e adequar estacionamentos conforme o Decreto nº 38.047, de 09 

de março de 2017, que regulamenta o art. 20, da Lei Complementar nº 803, 

de 25 de abril de 2009, no que se refere às normas viárias e aos conceitos 

e parâmetros para o dimensionamento de sistema viário urbano do Distrito 

Federal; 

h. Seguir o estabelecido em legislação, cumprindo as exigências de vagas para 

idosos, pessoas com deficiência e paraciclos; 

i. Promover a aplicação dos instrumentos de política de desenvolvimento 

urbano e ambiental com o objetivo de garantir a qualidade dos espaços 

urbanos; 

j. Priorizar a circulação, o lazer, a recreação, a segurança e o conforto dos 

usuários; 

k. Prever atividades que reforcem a convergência da população e a utilização 

diurna e noturna da área central, contribuindo para interligar os setores que 

a compõe;  
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l. Melhorar o sistema viário e oferecer condições de desempenho satisfatório 

das diferentes funções de circulação, segurança de veículos, ciclistas, 

pedestres e de articulação dos diversos setores da cidade; 

m. Adotar parâmetros de uso e ocupação do solo segundo LUOS vigente, com 

o objetivo de garantir o atendimento às necessidades da população local; 

n. Promover a participação público-privada na gestão dos espaços públicos; 

o. Incentivar o desenvolvimento econômico e social e de geração de trabalho, 

emprego e renda; 

p. Assegurar a implantação de infraestrutura de apoio a todos os modos de 

transporte no sistema viário e espaços urbanos; 

q. Respeitar a escala humana no desenvolvimento e implantação dos projetos 

de intervenção urbana; 

r. Adequar a infraestrutura existente de acordo com a proposta de intervenção; 

s. Ordenar os meios de propaganda conforme o Plano Diretor de Publicidade 

do Distrito Federal, estabelecido na Lei nº 3.036, de 18 de julho de 2002. 

5. Programa de Necessidades da área de intervenção 

• Criação de novas vias; 

• Criação de novos lotes; 

• Ampliação de lotes; 

• Calçadas acessíveis; 

• Ligação cicloviária; 

• Quiosques (concessão de uso); 

• Espaço de convívio (praça com mobiliário, arborização e iluminação); 

• Mobiliário urbano padronizado (bancos, lixeiras, paraciclos); 

• PEC – Ponto de Encontro Comunitário e pergolados. 

6. Diretrizes específicas  

6.1. Sistema viário 

a. Realizar estudos do sistema viário e cicloviário como um todo para a área de 

intervenção, com avaliação das vias implantadas e as previstas em projeto, 

de modo a interligar com os demais setores da cidade de Planaltina/DF; 
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b. Adequar, conforme o Decreto nº 38.047/2009, os estacionamentos previstos 

em projeto e os implantados na área de intervenção para verificar a 

possibilidade de remanejamento e definição de novos estacionamentos; 

c. Verificar a viabilidade econômica para a criação de estacionamento e de via 

entre a Área Especial–Hospital e a Área Especial 01 do setor hospitalar, de 

acordo com o requerido no processo SEI nº 00060-00090166/2019-12, 

devido a existência de desnível na área; 

d. Realizar estudos do sistema viário do Setor Hospitalar para criar nova via de 

acesso ao setor que liga a via NS1 à Quadra 01 da Vila Vicentina; 

e. Realizar estudo de viabilidade para implantação de via entre o Setor de 

Educação e a Quadra 02 do Setor Comercial Central, interligando os 

estacionamentos existentes. 

6.2. Acessibilidade 

a. Garantir rotas acessíveis ao pedestre, contínuas e facilmente perceptíveis, 

objetivando a segurança, a qualidade estética e a integração da área de 

intervenção ao entorno; 

b. Definir calçadas compostas por no mínimo passeio ou faixa livre e quando 

possível, faixa de serviço e faixa de acesso ao lote; 

c. Garantir passeio acessível, desobstruído, com largura mínima, inclinação 

transversal máxima, nivelado ao longo das ruas e especificação da superfície 

conforme ABNT NBR 9050/2020; 

d. Prever nas proximidades de rampas e de passarelas de acesso às 

edificações: faixas de travessias de vias; rebaixamento de meios-fios ou 

nivelamento entre calçada e via; sinalização horizontal e vertical educativa 

ou de advertência; vagas preferenciais nos estacionamentos; 

e. Utilizar o piso podotátil de alerta, padrão, de alta resistência, demarcando o 

mobiliário, o elemento vegetal, os locais de travessia e desníveis, conforme 

ABNT NBR 9050/2020 e NBR 16537 (acessibilidade - sinalização tátil no 

piso); 

f. Definir pontos de travessia para pedestre nas vias com base na legislação 

viária vigente e ABNT NBR 9050/2020; 
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g. Garantir a caminhabilidade do local com percursos que sejam interligados, 

com qualidade visual e segurança. 

6.3. Paisagismo 

a. Implantar no estacionamento arborização, pavimentação permeável e 

circulação de pedestres adequadas, conforme legislação vigente; 

b. Desenvolver e implantar projetos paisagísticos que criem espaços com 

pontos sombreados para os ciclistas e pedestres; 

c. Atender o que dispõem o Decreto nº 39.469, de 22 de novembro de 2018, 

quanto à supressão e compensação de vegetação, o manejo da arborização 

urbana em áreas verdes públicas, necessárias para a execução do projeto; 

d. Priorizar espécies nativas da região, encontradas no viveiro da NOVACAP e 

tombadas pelo Decreto n.º 14.783, de 17/06/1993; 

e. Observar a escolha correta das espécies a serem utilizadas junto às 

quadras, à ciclovia, às calçadas e aos estacionamentos, bem como nas 

áreas de estar e convivência, as adequando ao espaço e ao uso urbano;  

f. Garantir a segurança dos transeuntes, a estética e a harmonia dos espaços, 

além de colocar em risco a integridade das plantas e provocar situações de 

desconforto; 

g. Considerar para o projeto de paisagismo a largura das calçadas e canteiros, 

caracterização das vias, presença de fiação aérea e redes subterrâneas de 

infraestrutura, recuo e tipologia das construções, características e desnível 

do solo, clima da região, orientação solar, atividades predominantes e 

arborização existente; 

h. Evitar em locais de grande fluxo os espaçamentos reduzidos entre os 

indivíduos arbóreos com copas grandes e muito fechadas, a utilização de 

uma única espécie e aquelas não compatíveis com o clima e o solo da região, 

inclusive as que possuem espinhos e são tóxicas; 

i. Evitar junto às calçadas as espécies de pequeno porte e copa densa ou com 

ramos pendentes; as árvores caducifólias; as árvores com sistema radicular 

superficial, sendo o ideal o pivotante; as plantas dotadas de espinhos; as 

produtoras de substâncias tóxicas; as evasivas com manutenção constante, 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação 
Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades - SUDEC 

Diretoria das Unidades de Planejamento Territorial Leste e Norte - DILEST 

 

28/51 
SEDUH/SUDEC/DILEST 
Diretrizes para Requalificação do Centro Urbano da Região Administrativa de Planaltina – RA VI - DF 

 

as que desprendam muitas folhas, flores, frutos ou substâncias que tornem 

o piso escorregadio; as que não sejam de fácil controle para a limpeza 

pública e cujas raízes possam danificar o pavimento. 

6.4. Mobiliário Urbano 

a. Instalar mobiliários urbanos (bancos, lixeiras, paracíclos, quiosques, palcos 

para apresentações e outros) adequados ao local, em pontos desobstruídos 

e que permitam sua utilização, com conforto e segurança, por todos os 

usuários, inclusive por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

b. Padronizar o mobiliário urbano observando os critérios de segurança para o 

usuário e seguir o conceito do desenho universal de forma a permitir que o 

uso seja efetivamente democrático dentro do espaço urbano; 

c. Prever projetos de comunicação visual e de sinalização para área de forma 

padronizada; 

d. Propor projeto de iluminação que valorize os espaços e os elementos 

vegetais. 

6.5. Criação e alteração de unidade imobiliária 

a. Realizar estudos para definição dos espaços públicos constituídos como 

becos entre os lotes definidos nos projetos urbanísticos registrados, com 

possibilidade de afetação e desafetação de área pública; 

b. Criar unidades imobiliárias para a regularização urbanística das feiras de 

Confecções e de Utilidades existentes. 

6.6. Redes de Infraestrutura 

a. Dotar as calçadas e ciclovias de iluminação pública e sinalizações de trânsito 

indicativas horizontal e vertical;  

b. Instalar postes de iluminação pública compatíveis com a escala do pedestre 

e características do local, observando a norma ABNT NBR 5101 e NBR 

15129;  

c. Verificar a viabilidade econômica para alocar em subsolo o cabeamento 

aéreo presente nos espaços livres de uso público; 

d. Prever rede de drenagem de águas pluviais nas áreas de intervenção, de 

acordo com a necessidade. 
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7. Projeto 

O Projeto deve seguir em conformidade com a legislação vigente, 

em especial com o Decreto nº 38.247/2017, que “dispõe sobre os procedimentos 

para a apresentação de Projetos de Urbanismo”. Assim, após análise do Centro 

Urbano e dos setores que o compõe, as ações sugeridas foram pontuadas 

conforme as características identificadas.  

7.1. Proposta para do Setor Recreativo Cultural 

O Setor Recreativo Cultural é formado por lote único (Figura 21) 

onde estão implantados um conjunto de atividades esportivas (estádio, centro 

olímpico e ginásio poliesportivo), restaurante comunitário e conselho tutelar. 

Devido à característica desse lote a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo 

(LUOS), em elaboração nesta SUDEC/SEDUH, está prevendo sua classificação 

como uma Unidade Especial – UE 13 (estádios, instalações esportivas e Vilas 

Olímpicas) e será objeto de plano de ocupação a ser elaborado pela DILEST 

após a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 69/2020. 

 
Figura 21 – Lote no Setor Recreativo Cultural (em rosa) e edificações implantadas (em 

vermelho). Fonte: Geoportal (com adaptação). 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação 
Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades - SUDEC 

Diretoria das Unidades de Planejamento Territorial Leste e Norte - DILEST 

 

30/51 
SEDUH/SUDEC/DILEST 
Diretrizes para Requalificação do Centro Urbano da Região Administrativa de Planaltina – RA VI - DF 

 

 
Figura 22 – Setor Recreativo Cultural. Fonte: Geoportal.  

 

Tabela 1 – Intervenções propostas – Setor Recreativo Cultural 

TABELA DE INTERVENÇÕES PROPOSTAS - SETOR RECREATIVO CULTURAL 

NÚMERO TIPO AÇÃO 

- Plano  Desenvolver plano de ocupação para o lote. 

1 Viário 
Prever no plano de ocupação, uma via entre os setores 
Recreativo Cultural e Administrativo para acesso aos 
estacionamentos no lote da UE-13 

7.2. Proposta para o Setor Administrativo 

O Setor Administrativo é formado por quatro lotes institucionais 

(Figura 23 e Figura 24), sendo eles ocupados pelo Fórum, Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios - MPDFT, Centro Cultural e Administração Regional, 

a Figura 25 indica a localização das edificações citadas bem como pontua o tipo 

de situação encontrada no local. Em vistoria foi constatado que existem 

ocupações de área pública com cercamento nesse Setor que devem ser 

removidos quando da implantação do projeto urbanístico a ser elaborado.   
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Figura 23 – Lotes no Setor Administrativo (em rosa) e edificações implantadas (em 

vermelho). Fonte: Geoportal (com adaptação). 

 
Figura 24 – Uso do Solo no Setor, conforme a LUOS. Fonte: Geoportal. 

 
Figura 25 – Identificação das situações estabelecidas no Setor Administrativo. 

Observando as características e situações presentes no Setor 

Administrativo, foram levantados os principais pontos propostos para 

intervenções (Figura 26) e elencados na Tabela 2. 

 
Figura 26 – Pontos de intervenções propostas - Setor Administrativo. 
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Tabela 2 – Intervenções propostas – Setor Administrativo 

TABELA DE INTERVENÇÕES PROPOSTAS – SETOR ADMINISTRATIVO 

NÚMERO TIPO AÇÃO 

1 Viário Adequação do estacionamento e calçadas à legislação vigente 

2, 3 Lote 

Propor ampliação do lote 10 da Área Especial Norte, conforme 
demanda constante nos processos SEI nº 00390-
00004291/2019-69 e SEI nº 00111-00000390/2021-49 e do lote 
10A 

4, 5 Lote 
Alterar o parcelamento de modo a eliminar os becos entre os 
lotes do Setor Administrativo e do Setor Recreativo Cultural. 

6 Paisagismo 
Qualificar a área com a elaboração de projetos de paisagismo, 
com espaços de convivência para a população e com previsão 
de implantação de quiosques, lixeiras, bancos, paraciclos etc. 

- Infraestrutura 
Verificar a drenagem no local e considerar a necessidade de 
adequação do projeto de infraestrutura. 

- Infraestrutura Estudar a viabilidade para enterrar a fiação aérea no local. 
*Quando não estiver numerado, considerar para todo o Setor.  

Ressaltamos a existência de Lei Complementar nº 824, de 14 de 

julho de 2010 que desafeta área lindeira ao lote do TJDFT e estabelece:  

“Desafeta área pública de uso comum do povo no Setor Administrativo da Região 

Administrativa de Planaltina – RA VI, e dá outras providências. 

Art. 1º Fica desafetada a área pública de uso comum do povo correspondente a 

1.362,50 m² (um mil trezentos e sessenta e dois metros e cinquenta decímetros 

quadrados), lindeira à Área Especial Norte n° 10 do Setor Administrativo da Região 

Administrativa de Planaltina – RA VI, que passa à categoria de bem dominial. 

Art. 2º A área pública desafetada nos termos do art. 1º será incorporada à Área 

Especial Norte n° 10 do Setor Administrativo da Região Administrativa VI e 

destinada ao uso coletivo. 

Art. 3º Fica autorizada a doação à União da área pública de que tratam os artigos 

anteriores para utilização pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios. 

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.” 

7.3. Proposta para o Setor de Hotéis e Diversões 

O Setor de Hotéis e Diversões é formado por trinta e três lotes, 

sendo quatro institucionais, sete CSII 2 e vinte e dois CSIIR 2, conforme 

observado na Figura 27 e Figura 28.  
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Figura 27 – Lotes no Setor de Hotéis e Diversões (em rosa) e edificações implantadas 

(em vermelho). Fonte: Geoportal (com adaptação). 

  
Figura 28 – Uso do Solo no Setor, conforme a LUOS. Fonte: Geoportal. 

A Figura 29 identifica as edificações de uso institucional e pontua o 

tipo de situação encontrada no Setor de Hotéis e Diversões para embasar os 

estudos e projetos para a área. 

 
Figura 29 – Identificação das situações estabelecidas no Setor de Hotéis e Diversões. 

Observando as características e situações presentes no Setor 

foram levantados os principais pontos para as intervenções propostas, conforme 

a Figura 30. 
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Figura 30 – Pontos de intervenções propostas 

Tabela 3 – Intervenções propostas – Setor Hotéis e Diversões 

TABELA DE INTERVENÇÕES PROPOSTAS - SETOR DE HOTÉIS E DIVERSÕES 

NÚMERO TIPO AÇÃO 

1, 2, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10, 11 

Viário 
Acessibilidade 

Adequar os estacionamentos e calçadas do setor à legislação 
vigente   

3, 4 
Paisagismo** 
Mobiliário 
urbano 

Qualificar a área com a elaboração de projetos de paisagismo, 
com espaços de convivência para a população e com previsão 
de implantação de quiosques, lixeiras, bancos, paraciclos etc. 

12, 13, 14 Lote 
Propor ampliação dos lotes A (Caesb), B (CEB) e Projeção C 
(Sec. de Finanças) 

- Infraestrutura 
Verificar a drenagem no local e considerar a necessidade de 
adequação do projeto de infraestrutura. 

- Infraestrutura Estudar viabilidade para enterrar a fiação aérea no local 
*Quando não estiver numerado, considerar para todo o Setor. 
** Considerar os Termos de Cooperação referente ao programa “Adote uma Praça” nos logradouros público, 
ao lado do Bloco H e do Bloco I do SHD, processos SEI 00135-00002959/2020-42 e 00135-00000512/2021-
10, respectivamente. 

7.4. Proposta para o Setor Comercial Central, Quadras 1 e 2 

O Setor Comercial Central possui duas quadras com um total de 

dezoito lotes (Figura 31). Na Quadra 01 existem dez lotes, sendo todos CSIIR 2 

e na Quadra 02 existem nove lotes, dois com uso institucional e sete CSIIR 2 

(Figura 32). 
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Figura 31 – Lotes Setor Comercial Central, Quadras 
1 e 2 (em rosa) e edificações implantadas (em 
vermelho). Fonte: Geoportal (com adaptação).  

Figura 32 – Uso do Solo no Setor 
Comercial Central, Quadras 1 e 2, 

conforme a LUOS. Fonte: Geoportal. 
  

A Figura 33 pontua o tipo de ocupação que ocorre na Quadra 01 

do Setor Comercial Central e a Figura 34, além de identificar a situação na 

Quadra 02, nomeia as construções de uso institucional estabelecidas. 

 
Figura 33 – Identificação das situações estabelecidas no Setor Comercial Central, 

Quadra 01. 
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Figura 34 – Identificação das situações estabelecidas no Setor Comercial Central, 

Quadra 02. 

Observando as características e situações presentes no Setor 

foram levantados os principais pontos propostos para intervenções, conforme a 

Figura 35 (Tabela 4) e a Figura 36 (Tabela 5). 

 
Figura 35 – Pontos de intervenções propostas na Quadra 1.  

Tabela 4 – Intervenções propostas – Setor Comercial Central, Quadra 1. 
TABELA DE INTERVENÇÕES PROPOSTAS - SETOR COMERCIAL CENTRAL, QUADRA 01 

NÚMERO TIPO AÇÃO 

1, 3, 5, 7, 9, 10 
Viário 
Acessibilidade 

Adequar os estacionamentos e calçadas do setor à 
legislação vigente   

2, 4, 6, 8 
Paisagismo 
Mobiliário 
urbano 

Qualificar a área com a elaboração de projetos de 
paisagismo, com espaços de convivência para a 
população e com previsão de implantação de 
quiosques, lixeiras, bancos, paraciclos etc. 

- Infraestrutura 
Verificar a drenagem no local e considerar a 
necessidade de adequação do projeto de infraestrutura. 

- Infraestrutura Estudar viabilidade para enterrar a fiação aérea no local 
*Quando não estiver numerado, considerar para todo o Setor. 
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Figura 36 – Pontos de intervenções propostas na Quadra 2.  

Tabela 5 – Intervenções propostas – Setor Comercial Central, Quadra 2.  
TABELA DE INTERVENÇÕES PROPOSTAS - SETOR COMERCIAL CENTRAL, QUADRA 02                                        

NÚMERO TIPO AÇÃO 

1, 3, 4, 6, 8 
Paisagismo 
Mobiliário urbano 

Qualificar a área com a elaboração de projetos de 
paisagismo, com espaços de convivência para a 
população e com previsão de implantação de quiosques, 
lixeiras, bancos, paraciclos etc. 

2, 5, 7 
Paisagismo 
Viário 

- Adequar os estacionamentos e calçadas do setor à 
legislação vigente; 
- Verificar viabilidade de integração dos estacionamentos 
do Setor por meio da criação de uma via com início na 
Fundação Zoobotânica e finalizando na Secretaria e 
Inspetoria de Saúde com a 16ª DP interligado a Av. 
independência, conforme demanda constante no 
processo SEI 00135-00001405/2019-94. 

9 Paisagismo Qualificação do beco entre o CBMDF e a 16ª DP 

- Acessibilidade 
Restaurar calçadas existentes e/ou propor novas 
calçadas 

- Infraestrutura 
Verificar a drenagem no local e considerar a necessidade 
de adequação do projeto de infraestrutura. 

*Quando não estiver numerado, considerar para todo o Setor. 

7.5. Proposta para o Setor de Educação 

O Setor de Educação é composto por quatorze lotes, todos com 

uso institucional (Figura 37 e Figura 38). No local é observada a necessidade de 

intervenções em lotes que cercam área pública, bem como construções 

institucionais que ocupam área de uso comum do povo, sem lote registrado (as 

feiras permanentes e a igreja). 
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Figura 37 – Lotes no Setor de Educação (em rosa) e edificações implantadas (em 

vermelho). Fonte: Geoportal (com adaptação). 
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Figura 38 – Uso do Solo no Setor de Educação, conforme a LUOS. Fonte: Geoportal. 

A Figura 39 ilustra as várias situações encontradas no Setor que 

embasam as propostas de intervenção para o local.  
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Figura 39 – Identificação das situações estabelecidas no Setor de Educação. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação 
Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades - SUDEC 

Diretoria das Unidades de Planejamento Territorial Leste e Norte - DILEST 

 

41/51 
SEDUH/SUDEC/DILEST 
Diretrizes para Requalificação do Centro Urbano da Região Administrativa de Planaltina – RA VI - DF 

 

Observando as características e situações presentes no Setor 

foram levantados os principais pontos para as intervenções propostas, conforme 

a Figura 40 (Tabela 6). 

 
Figura 40 – Pontos de intervenções propostas - Setor de Educação. Fonte: Geoportal 

(com adaptação). 

Tabela 6 – Intervenções propostas – Setor de Educação 

TABELA DE INTERVENÇÕES PROPOSTAS -SETOR RECREATIVO CULTURAL 

NÚMERO TIPO AÇÃO 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

Lote Alterar o parcelamento de modo a eliminar os becos 
entre os lotes institucionais e regularizar suas 
edificações. 

10, 12, 14, 16, 
20 

Viário 
Adequação de estacionamento e das calçadas à 
legislação vigente. 
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TABELA DE INTERVENÇÕES PROPOSTAS -SETOR RECREATIVO CULTURAL 

NÚMERO TIPO AÇÃO 

11 Lote 

- Redimensionar o Lote C Biblioteca Pública, 
destacando-o das edificações referentes ao CEF 04.  
- Estudar proposta para que a área lindeira à 
edificação da Biblioteca seja caracterizada como área 
de convívio público, ou seja, sem cercamento, como 
atualmente está implantado. 

13, 15, 21, 22 
Paisagismo** 
Mobiliário urbano 

Qualificar a área com a elaboração de projetos de 
paisagismo, com espaços de convivência para a 
população e com previsão de implantação de 
quiosques, lixeiras, bancos, paraciclos etc. 

17, 18, 19 Lote Propor criação de lote Institucional Equipamento 
Público (Inst EP) para atendimento da demanda 
constante nos processos físicos nº 0135-000570/2013 
e nº 0135-000571/2013.   
As ocupações indicadas com os números 17 e 18 
devem estar no mesmo lote. 

- Infraestrutura 
Verificar a drenagem no local e considerar a 
necessidade de adequação do projeto de 
infraestrutura. 

- Infraestrutura 
Estudar a viabilidade para enterrar a fiação aérea no 
local. 

*Quando não estiver numerado, considerar para todo o Setor. 
**Desconsiderar a cerca em área pública lindeira ao Lote Q (igreja) para elaboração do projeto, pois deverá 
ser removida para a implantação do projeto. 

7.6. Proposta para o Setor Hospitalar  

O Setor Hospitalar é composto por três lotes institucionais (Figura 

41 e Figura 42). A Figura 43 ilustra as várias situações encontradas no Setor que 

embasam as propostas de intervenção para o local. 

 
Figura 41 – Lotes no Setor Hospitalar Educação (em rosa) e edificações implantadas (em 

vermelho). Fonte: Geoportal (com adaptação). 
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Figura 42 – Uso do Solo no Setor Hospitalar, conforme a LUOS. Fonte: Geoportal. 

 
Figura 43 – Identificação das situações estabelecidas no Setor Hospitalar. 
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Observando as características e situações presentes no Setor 

foram levantados os principais pontos para as intervenções propostas, conforme 

a Figura 44 (Tabela 7). 

 
Figura 44 – Pontos de intervenções propostas - Setor Hospitalar 

Tabela 7 – Intervenções propostas – Setor Hospitalar. 
TABELA DE INTERVENÇÕES PROPOSTAS - SETOR HOSPITALAR                                        

NÚMERO TIPO AÇÃO 

1 Paisagismo 

Urbanizar a área para atendimento da demanda 
constante no processo SEI nº 00060-00090166/2019-12, 
que solicita a pavimentação da entrada da UBS aos 
fundos da Escola Técnica de Planaltina - CEP entre a 
Avenida W2 Q 1 e Q 2 do setor hospitalar. 

2 Viário 
Propor via no Setor Hospitalar que faça ligação da Q 1 da 
Vila Vicentina com a Avenida. 

- 
Paisagismo 

Qualificar as áreas públicas com previsão de implantação 
de quiosques, lixeiras, bancos, paraciclos etc. 

- Infraestrutura 
Verificar a drenagem no local e considerar a necessidade 
de adequação do projeto de infraestrutura. 

*Quando não estiver numerado, considerar para todo o Setor. 

8. Conclusão 

Ressaltamos a importância de elaboração de um estudo global 

para o Centro Urbano de Planaltina levando em consideração todos os aspectos 

urbanísticos exarados neste documento, de forma a garantir as características 

de centralidade para o local, com uma linguagem uniforme e que proporcione 
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atrativos para a utilização da comunidade, como espaço  de qualidade e 

integrador, proporcionando de fato, lazer, serviço, educação, saúde e segurança. 

As diretrizes de projeto urbanístico do documento em tela visam 

assegurar as soluções integradas entre os setores que compõem o Centro 

Urbano, com a utilização de programa de necessidades que fomente a 

integração socioespacial e a dinamização do centro e da cidade como um todo. 

Além desses aspectos, as diretrizes são a base para a regulação urbanística que 

subsidiam a produção do espaço. 

Com isso, os aspectos levantados como oportunidade de melhoria, 

e as diretrizes propostas, configuram uma base norteadora para elaboração de 

estudos e projetos diversos no âmbito dessa localidade. 

É importante destacar que a participação da sociedade é 

indispensável nas intervenções planejadas para a cidade, pois é notório que 

propostas participativas tendem a uma aceitação e identificação maior dos 

usuários com o espaço urbano. Desse modo, enfatizamos a necessidade de 

participação da comunidade durante o processo de elaboração do projeto e 

recomendamos que a implantação das intervenções propostas seja previamente 

divulgada à população.  
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