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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Gestão Urbana 
Diretoria das Unidades de Planejamento Territorial Central Adjacente I

 

Diretrizes de Requalificação Urbana - SEDUH/SEGESP/COGEST/DICAD-I  

DIREQ 19/2022 – LOCAL DA ALTERAÇÃO DE PARCELAMENTO/REQUALIFICAÇÃO URBANA

Processo SEI nº 00390-00007372/2022-16

Elaboração: Hanna Reitsch von Daudt Mohn (DICAD I/COGEST/SUDEC/SEGESP/SEDUH)

Coordenação:  Andrea Mendonça de Moura - Subsecretária (SUDEC/SEGESP/SEDUH)

Supervisão: Janaína Domingos Vieira - Secretária Execu�va (SEGESP/SEDUH)

Interessado: Auto Posto Domingos LTDA

Endereço: SHIS TRECHO A LOTE 1

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito
Federal, tem a competência de definir Diretrizes Urbanís�cas para a alteração de parcelamentos/Requalificação Urbana em parcelamentos urbanos registrados
em cartório, com alteração de dimensionamento e parâmetros de uso e ocupação de unidades imobiliárias e de áreas públicas, nos termos do ar�go 104 A da
Lei Complementar nº 1.007, de 28 de abril de 2022,  que altera a Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019, que aprova a Lei de Uso e Ocupação do
Solo do Distrito Federal - LUOS.

1.2. A elaboração destas Diretrizes Urbanís�cas de Requalificação Urbana - DIREQ se deu pela requisição da Unidade de Novos Parcelamentos desta
Secretaria por meio do Parecer Técnico n.º 155/2022 - SEDUH/SELIC/SUPAR/UPAR/COPAG em função do Art. 104-A da LEI COMPLEMENTAR Nº 948, DE 16 DE
JANEIRO DE 2019  alterada pela LEI COMPLEMENTAR Nº 1.007, DE 28 DE ABRIL DE 2022 .

1.3. Este documento apresenta diretrizes para a elaboração de projetos que viabilize a regularização da ocupação de um posto de gasolina próximo à
poligonal do Aeroporto de Brasília, conforme orientações constantes no Processo SEI nº 0030-017841/1990.

1.4. Este documento define: Obje�vos e Jus�fica�vas, Histórico, Classificação da área de acordo com PDOT, interferência com Diretrizes Urbanís�cas
definidas para a área adjacente, Projetos Urbanís�cos em que a área se insere, Aspectos Ambientais, Caracterização da ocupação da área do entorno, Diretrizes
Gerais, Diretrizes de Desenho Urbano, Diretrizes de Sistema Viário e Acessibilidade, Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo, Diretrizes de Áreas Públicas,
Paisagismo e Mobiliário Urbano;

1.4.1. As diretrizes de Uso e Ocupação do Solo estão de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS, LEI COMPLEMENTAR Nº
948, DE 16 DE JANEIRO DE 2019  alterada pela LEI COMPLEMENTAR Nº 1.007, DE 28 DE ABRIL DE 2022;

1.4.2. Os Aspectos Ambientais estão de acordo com Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal - ZEE-DF, Lei nº 6.269, de 29 de janeiro de
2019, e legislações ambientais específicas publicadas até o momento de publicação desta norma.

1.5. Os arquivos georreferenciados referentes a esta DIREQ 19/2022 serão disponibilizados no Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do
Distrito Federal (SITURB), no Geoportal e no site da SEDUH;

1.6. A localização da poligonal da área, com 29.000m², objeto desta DIREQ encontra-se indicada na Figura 1;

Figura 1: Localização da DIREQ 19/2022

Figura 1: Fonte: Geoportal /SEDUH

 

2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVAS

2.1. A definição de diretrizes visa dar subsídio para a elaboração de projeto de requalificação urbana de área adjacente ao lote do aeroporto,
localizado no SHIS TRECHO A, que tem como obje�vo:

2.2. Regularizar uma ocupação consolidada, previamente autorizada pelo Estado que por ausência de formalização não foi devidamente registrada;

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5e658a130ee84ee19785c3d9286f3943/LC_1007_2022.html#art6_abfbed4e31724d442fc527061c6aa2c4
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fdab09844f754a998dea87e64a4b4d54/Lei_Complementar_948_16_01_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fdab09844f754a998dea87e64a4b4d54/Lei_Complementar_948_16_01_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5e658a130ee84ee19785c3d9286f3943/LC_1007_2022.html#art2
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fdab09844f754a998dea87e64a4b4d54/Lei_Complementar_948_16_01_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5e658a130ee84ee19785c3d9286f3943/LC_1007_2022.html#art2
https://dados.gov.br/dataset/dados-georreferenciados-siturb-segeth
https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/
https://www.seduh.df.gov.br/direq-diretrizes-de-requalificacao-urbana/
https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/#
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2.3. Sanar a impossibilidade de comercialização dos dois lotes  des�nados a posto de gasolina no SHIS TRECHO A PLL 1 e PLL 2, próximos à ocupação
em questão, tendo em vista a implantação de sistema viário adverso ao projetado.

3. HISTÓRICO

3.1. No processo 0030-017841/1990, em 22 de agosto de 1990, o Sexto Comando Aéreo Regional – 6° COMAR, enquanto proprietário da poligonal do
Aeroporto de Brasília, solicitou por meio do O�cio n° 028/SERPAT-6 a implantação de posto de revenda de derivados de petróleo, através de arrendamento à
Petrobrás Distribuidora S.A, situado lindeiro ao SAIS AEROPORTO. No Projeto apresentado constava a área do posto na con�nuidade da área reservada à
ampliação da Vila Residencial, inserida na poligonal do aeroporto, entretanto, não apresentavam dimensões ou coordenadas.

3.2. Em 19 de novembro de 1990 a an�ga Divisão de Planejamento – DPL, do DEU, em Despacho da Diretora-subs�tuta informou que estava em
desenvolvimento, no processo �sico n° 030.003.735/89, o Plano Diretor Único para a área do aeroporto o qual incluiria e criaria dentro da poligonal da área do
VI COMAR outras infraestruturas e instalações comerciais complementares como, por exemplo, posto de revenda de derivados de petróleo por  “tratar-se de
a�vidade compa�vel". Cabe ressaltar que neste momento acreditava-se que o posto proposto es�vesse dentro da poligonal do aeroporto;

3.3. Em resposta, a Diretora do DEU/SDU concluiu ser favorável ao pleito, sugerindo o encaminhamento do processo para apreciação do an�go
Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente – CAUMA, folha 10, do processo �sico n° 030.003.735/89;

3.4. O CAUMA aprovou a criação da área para o posto de revenda de derivados de petróleo, conforme DECISÃO n° 115/90 – CAUMA, de 20/11/1990;

3.5. A referida DECISÃO do CAUMA foi homologada pelo Decreto n° 12.984, de 17/01/1991, aprovando a des�nação de área para o posto de revenda
de derivados de petróleo, dentro da poligonal da área do 6° COMAR;

3.6. Embora tenha sido aprovada a des�nação da área não foi elaborado projeto urbanís�co, tampouco formalizada a criação do lote.

3.7. Desde então, o posto operou por meio de um alvará de funcionamento que era renovado anualmente junto à Administração Regional do Lago Sul.

3.8. Em 2007, na tenta�va de renovar o alvará, a Administração do Lago Sul efetuou consulta a TERRACAP para análise de questões fundiárias.

3.9. A TERRACAP executou levantamento da área ocupada pelo posto de abastecimento, de acordo com o croqui, fl. 36 (21311639), constatando que a
área do posto estava parte em “área não loteada sem uso definido”, conforme relato do Núcleo de Registro Imobiliário da TERRACAP, fls. 39 e 40 (21311639),
complementando que: “Atentamos que a maioria dos Memoriais de Loteamento e plantas an�gas trazem poucas informações sobre a área loteada, seus limites,
o que são áreas públicas e o que são áreas de parcelamento futuro, o que prejudica uma análise efe�va da dominialidade das áreas inseridas no Distrito
Federal.”;

3.10. Em 2007 quando ques�onado sobre as questões fundiárias em relação à localização do posto o 6º Comando Aéreo Regional afirmou que não
�nha mais interesse no funcionamento do posto, pois havia rescindido contrato com a Petrobrás em 2006.

3.11. Em maio de 2008, a Procuradoria Jurídica da TERRACAP – PROJU/TERRACAP, em seu parecer, fl. 78 (21312487), mediante as informações da
NUREG/TERRACAP e NUTOP/TERRACP, recomenda que: “Desta forma, a regularização só poderia se dar com a criação de um lote com des�nação específica para
abrigar a a�vidade que já é desenvolvida no local, e que por fim deverá ser alienado mediante procedimento licitatório.” O chefe da PROJU/TERRACAP, fl. 79,
indeferiu a solicitação do interessado, recomendando cien�ficar a Administração Regional do Lago Sul que não autorizasse o funcionamento do
empreendimento até a sua regularização;

3.12. Em junho de 2008 a NUREG/TERRACAP solicitou a NUTOP/TERRACAP, fl. 80 (21312487), “elaboração de mapa contendo os limites do Setor de
habitações Individuais Sul – SHI/S, conforme Memoriais de Loteamento do Setor, a fim de iden�ficarmos defini�vamente se a área em questão está dentro dos
limites do SHI/S, devidamente registrado em Cartório.”;

3.13. Em resposta a NUTOP/TERRACAP elaborou o croqui, fl. 81 (21312487), mostrando dis�ntamente as áreas des�nadas à unidades imobiliárias,
áreas consideradas públicas pelas suas caracterís�cas, áreas de dominialidade em comum a serem parceladas e áreas públicas, bem como áreas da União (VI
COMAR/Aeroporto de Brasília);

3.14. A DITEC/TERRACAP, fl. 82 (21312487), solicitou o encaminhamento do processo a então Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
– SEDUMA, para conhecimento e análise sobre a viabilidade da criação do lote, com vistas à regularização do posto de revenda de derivados de petróleo e
posterior registro cartorial;

3.15. O processo foi recepcionado pela então Gerência de Desenvolvimento Local da Área Adjacente I – GELAG/SEDUMA, que emi�u seu parecer, fl. 88
(21312487), apresentando cópias de pronunciamentos anteriores a respeito do mesmo assunto, fls. 85 a 87 (21312487), nos quais aponta duas argumentações
impedi�vas ou postergadoras à regularização do lote em questão, quais sejam:

Ação Judicial impetrada junto à 7ª Vara de Fazenda Pública do DF; 

Restrições por conta da Emenda à Lei Orgânica n° 43, as desafetações de área, alterações de uso e potencial constru�vo serão admi�dos somente por
inicia�va do Poder Público, por Lei Complementar, mediante comprovação de relevante interesse público, respeitados os ritos de apresentação de Estudo
Prévio de Viabilidade Técnica – EPVT, anuência da vizinhança e audiência pública.

3.16. A GELAG complementa informando que: “Quando os processos mencionados foram analisados, concluímos que próximo à área ocupada pelo
Auto Posto QI 3 há dois lotes registrados des�nados a PLL e que um deles, o lote PLL-1, apresenta perfeitas condições para ser colocado à disposição para
licitação, o que favoreceria o atendimento ao pleito sem necessidade de criação de um lote.”;

3.17. O processo retornou à TERRACAP para conhecimento do posicionamento da SEDUMA. Em resposta a DITEC/TERRACAP entendeu que o objeto do
processo é a “regularização da ocupação existente, o que resulta na criação do lote englobando a área efe�vamente ocupada”, sugerindo envio deste à
Administração Regional do Lago Sul, para providências quanto à instrução do processo em atendimento ao Decreto n° 15.289/93 e a Emenda à Lei Orgânica n°
43;

3.18. Em maio de 2019 a TERRACAP por meio do  O�cio SEI-GDF Nº 515/2019 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC 21970954 se manifestou corroborando
com o entendimento da Secretaria de Urbanismo das dificuldades técnicas em se jus�ficar do interesse público e a possível morosidade do processo de
regularização sugerindo pelo arquivamento do processo e indeferimento do pedido de regularização. 

3.19. Em junho de 2019 por meio do O�cio SEI-GDF Nº 1449/2019 - SEDUH/GAB 23522650 a Secretaria de Desenvolvimento Urbano julgou prudente
rever o posicionamento anterior solicitando à TERRACAP "verificar a viabilidade da realização de estudo urbanís�co, com vistas à criação de imóvel des�nado a
PLL na área pública ocupada pelo Auto Posto Domingos, excluídos os galpões implantados em área privada, para posterior alienação por meio da modalidade
que essa Empresa julgar per�nente, considerando:

a sobreposição de sistema viário (23496258) implantado com os dois lotes - Lote 1 PLL e Lote 2 PLL do Trecho A ainda não licitados pela TERRACAP

o fato da via implantada dar acesso aos conjuntos residenciais localizados no imóvel da União (6º COMAR)- (23496258)

a ocupação pelo Posto da área pública em questão datar de 1990 ter sido consen�da pelo Governo do Distrito Federal, com anuência dos ex�ntos
Departamento de Urbanismo - DeU, do Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente - CAUMA, da própria comunidade do Lago Sul, ter ob�do
Licença de Operação emi�da pelo órgão ambiental, Cer�ficado pela Agência Nacional de Petróleo ANP e Alvará de Funcionamento expedido pela
Administração Regional do Lago Sul 

a constatação de que a área do Auto Posto Domingos encontra-se fora da poligonal do imóvel da União (6º COMAR), exceto os galpões localizados na
parte dos fundos da área ocupada
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4. PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL - PDOT

4.1. O local a ser requalificado, de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, aprovado pela Lei
Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, atualizada pela Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, está inserido na Macrozona Urbana, na
Zona Urbana de Uso Controlado I, Figura 2;

Figura 2: Zoneamento PDOT

Fonte: Geoportal /SEDUH

4.2. A Zona Urbana de Uso Controlado I é composta por áreas predominantemente habitacionais de muito baixa densidade demográfica inseridas em
sua maior parte nas Áreas de Proteção Ambiental – APA do lago Paranoá e na Área de Proteção Ambiental das bacias do Gama e Cabeça de Veado, conforme
estabelecido o ar�go 68 do PDOT;

4.3. Para esta Zona Urbana de Uso Controlado I, são definidas diretrizes no art. 69 do LEI COMPLEMENTAR Nº 803, DE 25 DE ABRIL DE 2009 - PDOT, a
saber: 

"Art. 69. Na Zona Urbana de Uso Controlado I, o uso urbano deve ser compa�vel com as restrições rela�vas à sensibilidade ambiental da
área e à proximidade com o Conjunto Urbano Tombado, observadas as seguintes diretrizes:
I – manter o uso predominantemente habitacional de baixa densidade demográfica, com comércio, prestação de serviços, a�vidades
ins�tucionais e equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação;

II – respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às unidades de conservação englobadas por essa zona e demais legislação
per�nente;
III – proteger os recursos hídricos com a manutenção e a recuperação da vegetação das áreas de preservação permanente;
IV – adotar medidas de controle ambiental voltadas para áreas limítrofes às Unidades de Conservação de Proteção Integral e às Áreas de
Relevante Interesse Ecológico inseridas nessa zona, visando à manutenção de sua integridade ecológica;

V – preservar e valorizar os atributos urbanís�cos e paisagís�cos que caracterizam essa área como envoltório da paisagem do Conjunto
Urbano Tombado, em limite compa�vel com a visibilidade e a ambiência do bem protegido."

4.4. O PDOT definiu coeficiente de aproveitamento máximo para a Zona Urbana de Uso Controlado I igual a 4,5 (quatro inteiros e cinco décimos). No
entanto, no §5º do art. 42, consta que os valores dos coeficientes de aproveitamento para novos projetos urbanís�cos serão definidos de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial do DF, podendo ficar abaixo do limite máximo para a zona em que se insere;

4.5. A poligonal está inserida na Zona de Baixa Densidade (entre 15 e 60 hab/ha) de acordo com o art. 39 do PDOT, Figura 3;

Figura 3: Localização da gleba em relação à zona de densidade do PDOT-DF 

Fonte: Geoportal /SEDUH

5. DIRETRIZES URBANÍSTICAS DIUR/ETU

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/60298/Lei_Complementar_803_25_04_2009.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72806/Lei_Complementar_854_15_10_2012.html
https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/#
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/60298/Lei_Complementar_803_25_04_2009.html
https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/#
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5.1. A área em estudo encontra-se nas proximidades da poligonal do ETU 21/2018, referente ao Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino
Kubitscheck, cujo plano de ocupação foi aprovado pelo DECRETO Nº 39.602, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018, Figura 4.

Figura 4: Localização da gleba em relação aos Estudos Territoriais Urbanís�cos

Fonte: Geoportal /SEDUH

5.2. Ressalta-se que a poligonal do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitscheck está definida como UE 3 conforme Art 39 da LEI
COMPLEMENTAR Nº 948, DE 16 DE JANEIRO DE 2019 - LUOS e que o plano de ocupação aprovado abarca área inferior à poligonal definida para a UE 3.

6. PROJETOS URBANÍSTICOS E LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

6.1. A área em estudo encontra-se inserida na poligonal do projeto urbanís�co SHIS - URB 18/84 e SHIS - PR 21/1, consubstanciado nos documentos
URB18/84 e MDE 18/84, aprovado pelo Decreto Governamental nº 8212/1984 e registrado em cartório de registro de imóveis em 06 de março de 1985, Figura
5;

Figura 5: URB18/84

Fonte: Geoportal /SEDUH

6.2. Os dois lotes PLL próximos foram cons�tuídos pela PLL 21/1 registrados em cartório de registro de imóveis em 30 de novembro de 1966, Figura 6,
atualmente possuem a UOS PAC 2, onde são obrigatórias a�vidades de comércio varejista de combus�veis e lubrificantes, facultada a a�vidade de comércio
varejista de mercadorias e de prestação de serviço, Figura 6;

Figura 6: PR 21/1

Fonte: Geoportal /SEDUH

6.3. De acordo com a LEI COMPLEMENTAR Nº 948, DE 16 DE JANEIRO DE 2019 – LUOS, a área a ser requalificada possui unidade imobiliária a ser
classificada na categoria Unidades de Uso e Ocupação do Solo – UOS PAC 2;

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/29ab1ae07ac5463890f66bbf08be72a2/Decreto_39602_28_12_2018.html
https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/#
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fdab09844f754a998dea87e64a4b4d54/Lei_Complementar_948_16_01_2019.html
https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/#
https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/#
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fdab09844f754a998dea87e64a4b4d54/Lei_Complementar_948_16_01_2019.html
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6.4. Os lotes do entorno são enquadrados nas categorias UOS RE1, RE2, CSII 2 e Inst onde são permi�dos uso residencial Exclusivo na categoria
habitação unifamiliar (RE 1), na categoria habitação mul�familiar em �pologia de casas (RE2), Comercial, Prestação de Serviços, Ins�tucional e Industrial (CSII 2)
e Ins�tucional (Inst), conforme indicado na Figura 7.

Figura 7: Indicação da área no contexto da LUOS

Fonte: Geoportal /SEDUH

6.5. A presente diretriz se propõe a descons�tuir os dois lotes existentes (PLL 1 e PLL 2) para a cons�tuição de um lote na área atualmente ocupada
cuja UOS mais coerente a ser adotada é a PAC 2. Registramos que já existem dois postos de abastecimento de combus�veis localizados nas proximidades, Figura
8, e que embora a distância média entre os lotes para postos no Lago Sul é de 1,5 km e que o posto proposto dista cerca de 750m dos outros dois lotes
des�nados a PAC 1 o uso que se dá atualmente à área é de PAC e o interesse corrente é a manutenção deste uso. 

Figura 8. Trecho extraído do Geoportal com a camada Lotes LUOS acionada e a marcação dos postos nas proximidades do projeto

Fonte: Geoportal 

6.6. Os parâmetros urbanís�cos das categorias citadas encontram-se no Anexo III da LUOS.

7. ASPECTOS AMBIENTAIS

7.1. A área em questão está inserida na Área de Proteção Ambiental – APA das Bacias do Gama e Cabeça de Veado, criada pelo DECRETO N.° 9.417 DE
21 DE ABRIL DE 1986, Figura 9;

Figura 9: Localização da poligonal em relação às Áreas de Proteção Ambiental

https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/#
https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/
https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/13131/Decreto_9417_21_04_1986.html
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Fonte: Geoportal /SEDUH

7.2. Conforme o zoneamento da APA das Bacias do Gama e Cabeça de Veado a área está inserida ainda na Zona Tampão que  tem por obje�vo o
disciplinamento da ocupação das áreas que contornam a Zona de Vida Silvestre, visando garan�r que a�vidades nestas áreas não venham a amparar ou
comprometer a preservação dos ecossistemas, biota e demais recursos naturais da Zona de Vida Silvestre. O projeto urbanís�co deve respeitar, especialmente, o
disposto nos art. 23 e 24 do DECRETO N.° 9.417 DE 21 DE ABRIL DE 1986;

7.3. De acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal - ZEE-DF, aprovado pela Lei nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019, a área está
inserida na Subzona de Dinamização Produ�va com Equidade 4 - SZDPE-4 da Zona Ecológico-Econômica de Dinamização Produ�va com Equidade, que é
des�nada prioritariamente à promoção das a�vidades em ambientes que não dependam diretamente da manutenção do Cerrado relacionadas à cultura e ao
turismo, compa�veis com a preservação do Patrimônio Histórico Nacional e a proteção do Lago Paranoá, resguardadas a quan�dade e a qualidade das suas
águas e seus usos múl�plos, por meio do controle da impermeabilização do solo e da proteção de nascentes e corpos hídricos, Figura 10;

Figura 10: Localização da gleba em relação ao subzoneamento 

Fonte: Geoportal/SEDUH

7.4. As diretrizes específicas para a Zona Ecológico-Econômica de Dinamização Produ�va com Equidade - ZEEDPE estão definidas no art. 23, e as
diretrizes específicas para a Subzona de Dinamização Produ�va com Equidade 4 - SZDPE-4, definidas no art. 27;

7.5. A poligonal está relacionada com os Riscos Ecológicos levantados pelo ZEE-DF :

1.  Riscos Ecológicos Co-localizados – Risco ambiental Alto ou Muito Alto (Figura 11);

2. Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero – Médio(Figura 12);

3. Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão – Baixo (Figura 13);

4. Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo – Alto (Figura 14);

5. Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo – Ausência de Cerrado Nativo e Muito Alto (Figura 15)

7.5.1. Em relação aos Riscos Ecológicos Co-localizados a maior proporção da poligonal está inserida em área de risco ambiental alto ou muito alto,
sendo que o lote a ser criado está em sua maior parte inserido em área de riscos ambientais alto ou muito alto, Figura 11;

Figura 11: Localização da gleba em relação ao risco ecológico co-localizado

Fonte: Geoportal /SEDUH

7.5.1.1. Para a ocupação na área de risco ecológico co-localizado alto ou muito alto 1,2,3,4 riscos ambientais alto ou muito alto recomenda-se:

I - As soluções necessárias para a adequação de ocupação em relação a cada risco devem considerar a interferência dos Riscos sobrepostos;

II - Deve ser observado que a sobreposição de Risco aumenta a fragilidade ambiental da área, devendo ser escolhida a implementação de soluções que
sejam transversais, visando não deflagrar ou acentuar os demais riscos sobrepostos, como é o caso da contaminação do solo e da perda de área de recarga de
aquífero;

https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/#
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III - Caso haja implementação de algum �po de técnica ar�ficial para recarga de aquífero, reforçamos que devem ser observadas as questões relacionadas à
qualidade e segurança da estrutura e a manutenção periódica da mesma, visando a não contaminação do solo e das águas superficiais;

7.5.2. A poligonal da área está inserida em área de Risco ecológico de Perda de Recarga de Aquífero Médio, Figura 12;

Figura 12: Localização da gleba em relação ao risco ecológico de perda de área de recarga de aquífero

Fonte: Geoportal /SEDUH

 

7.5.2.1. Para a ocupação na área de risco ecológico de perda de área de recarga de aquífero médio recomenda-se:

I - A aplicação de estratégias de recuperação de vegetação, especialmente nas áreas verdes, com o obje�vo de garan�r a infiltração da água no
solo, associadas às estratégias adotadas para as áreas de risco elevado de contaminação do solo;

II - Devem ser observadas as diretrizes con�das no Plano de Manejo da APA das Bacias do Gama e Cabeça de Veado em especial as referentes à
Zona Tampão, de forma a favorecer a recarga de aquíferos, natural e ar�ficial;

III - Deve ser previsto, sempre que possível, a manutenção de áreas naturais visando preservar a permeabilidade natural do solo, sendo essa
uma estratégia de recarga natural dos aquíferos;

IV - A adoção de estratégias de recarga natural e ar�ficial deverá observar a sua finalidade, a qualidade da água, a necessidade de manutenção
periódica e as recomendações técnicas de segurança, observados também os critérios dispostos no Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Urbanas do Distrito Federal da ADASA;

V - A adoção de estratégias de recarga natural e ar�ficial devem ocorrer preferencialmente em áreas com baixas declividades, não devendo
ocorrer em áreas com declividades superiores a 30% (trinta por cento);

VI - Em áreas com declividades inferiores a 5% (cinco por cento), especialmente nas áreas verdes, deverão ser adotadas estratégias de
recuperação de vegetação para garan�r a infiltração da água nos solos, juntamente com as estratégias adotadas para as áreas de risco elevado de
contaminação do solo;

VII - Atentar para a preservação de maiores percentagens de permeabilidade do solo;

7.5.3. A poligonal da área está inserida em área de Riscos Ecológicos de Perda de Solo por Erosão baixo, Figura 13;

Figura 13: Localização da gleba em relação ao risco ecológico de perda de solo por erosão

Fonte: Geoportal /SEDUH

7.5.3.1. Para a ocupação na área de risco ecológico de perda de solo por erosão baixo recomenda-se que:

I - A remoção da cobertura vegetal e do solo superficial deve ocorrer, quando necessário, somente antes do início da implantação dos
empreendimentos, preferencialmente em época de seca. Em período de chuvas, devem ser tomadas medidas para evitar a deflagração de processos
erosivos;

https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/#
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II - Durante as intervenções rela�vas à implantação de empreendimentos, de pavimentação, de sistemas de drenagem, de esgotamento
sanitário e demais infraestruturas, devem ser adotadas medidas preven�vas à deflagração de processos hidro-erosivos;

III - Realizar as obras de infraestrutura, tais como obras de pavimentação, de micro e macrodrenagem, esgotamento sanitário e demais
intervenções antes do processo de parcelamento e preferencialmente em época de seca, visando mi�gar e/ou evitar a deflagração de processos
hidroerosivos devido a iteração entre o escoamento superficial e o solo exposto. Em período de chuva, devem ser tomadas medidas para evitar a
deflagração de processos erosivos;

IV - Devem ser previstos lotes de maiores dimensões para maiores percentagens de área permeável, e que as áreas não impermeabilizadas
sejam preferencialmente as áreas com maior potencial de infiltração;

V - As ações devem ser tomadas no intuito de reduzir o escoamento superficial;

7.5.4. A poligonal da área está inserida em área de Riscos Ecológicos de  Contaminação de Subsolo Alto, Figura 14;

Figura 14: Localização da gleba em relação ao risco ecológico de contaminação de subsolo

Fonte: Geoportal /SEDUH
 

7.5.4.1. Para a ocupação na área de risco ecológico de contaminação de subsolo alto recomenda-se:

I - Não implementar a�vidades com alto potencial poluidor, principalmente em áreas cujo os solos e morfologia apresentam caracterís�cas que
favoreçam a infiltração. Tendo em vista a implantação de a�vidade de posto de gasolina já consolidada, entende-se que devem ser redobrados os
controles das bombas e áreas possivelmente poluidoras do empreendimento com o intuito de se evitar a contaminação do subsolo;

II - Observar o disposto na Resolução CONAMA nº 420, de 28 de dezembro de 2009, de modo a atender os critérios definidos pelos órgãos
ambientais competentes;

III - Observar as orientações constantes no Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito Federal da ADASA, de modo a
atender os critérios definidos pelos órgãos ambientais competentes;

IV - Estabelecer o controle rigoroso sobre a disposição de efluentes em super�cies ou em subsuper�cies;

7.5.5. A poligonal da área está inserida quase em sua totalidade de área de ausência de cerrado na�vo, no entanto o trecho do lote a ser criado estão
localizada em área de Riscos Ecológicos de Perda de Áreas de Remanescentes de Cerrado Na�vo muito alto, Figura 15;

Figura 15: Localização da gleba em relação ao risco ecológico de perda de áreas remanescentes de cerrado na�vo

Fonte: Geoportal /SEDUH

 

7.5.5.1. Para a ocupação na área de risco ecológico de perda de áreas remanescentes de cerrado na�vo muito alto recomenda-se:

I - Novas ocupações e implementação de empreendimentos deverão ser objetos de análise a ser solicitada pelo órgão competente, na etapa de
licenciamento ambiental, visto que a remoção da cobertura vegetal pode desencadear processos erosivos, principalmente se associados ao
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lançamento de águas oriundas de escoamento superficial em áreas cuja cobertura vegetal foi removida;

II - Cabe ressaltar que o posto de combus�veis a ser regularizado está locado nesta área há mais de 30 anos, entendemos que após decorrido
tal prazo de ocupação não se jus�fica falar em possível perda de cerrado na�vo na área especificamente, porém caberia uma compensação pela
ocupação da área classificada como risco de perda de áreas remanescentes de cerrado na�vo muito alto na área dos lotes a serem descons�tuídos.

7.5.6. Ressalta-se que as classificações de risco não são imutáveis, de modo que, as áreas de muito baixo, baixo e médio risco podem vir a ter sua classe
alterada para alto e muito alto risco, em virtude das ações antrópicas, podendo causar sérios prejuízos ambientais a longo prazo;

7.5.7. As análises ambientais apresentadas nestas diretrizes não subs�tuem os estudos de avaliação de impacto ambiental, a serem solicitados pelo
órgão competente, na etapa de licenciamento ambiental;

7.5.8. Estudo ambiental poderá iden�ficar outras restrições ou sensibilidades que não foram iden�ficadas nestas Diretrizes.

8. CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DA ÁREA E DO ENTORNO

8.1. A área referente ao projeto urbanís�co em questão, localiza-se em frente ao Conjunto 05 da QI 03, próximo à Área Militar do IV Comando Aéreo
Regional - COMAR (Aeroporto de Brasília). Na poligonal de projeto podemos observar a área a ser desafetada para a cons�tuição de unidade imobiliária com o
intuito de regularização do posto. Também podemos divisar os dois lotes PLL 01 e PLL 02 a serem descons�tuídos e afetados. Outras interferências na área são
as vias existentes, não definidas em projeto urbanís�co aprovado, e que deverão ser regularizadas bem como as edificações presentes em área pública que
pertencem à Vila dos Sargentos da Aeronáu�ca a qual faz parte do conjunto  - Figura 16;

Figura 16: Poligonal de estudo englobando os três lotes

Fonte: Geoportal /SEDUH

8.2. O principal acesso ao lote a ser criado é por meio da via HI 4, e o fluxo de pedestres que se origina na DF-025, conforme indicado na Figura 17.

 
Figura 17: Sistema viário adjacente

Fonte: Geoportal /SEDUH

9. DIRETRIZES GERAIS

9.1. O projeto deverá descons�tuir e afetar a área dos dois lotes PLL 01 e PLL 02 com aproximadamente 1.050,0m² cada um totalizando 2100,0m² de
área afetada. Lotes esses que ainda não foram comercializados pela TERRACAP

9.2. A área ocupada pelo Auto Posto Domingos deverá ser desafetada para a cons�tuição de uma unidade imobiliária com área máxima de 2100m².

9.3. A área verde resultante da afetação dos dois lotes, com aproximadamente 15x500m compreendida entre a via HI 4 e a via que dá acesso à Vila
dos Sargentos da Aeronáu�ca, deverá ser cons�tuída como ELUP e deverá receber tratamento paisagís�co adequado conforme as diretrizes específicas do item
10.4;

9.4. As vias de acesso aos lotes que não constam no projeto de Urbanismo aprovado deverão ser incorporadas ao desenho atendendo as diretrizes
específicas de sistema viário do item 10.2;

9.5. As edificações pertencentes à Vila dos Sargentos da Aeronáu�ca deverão ser incorporadas à poligonal da UE 3 - aeroporto, tendo em vista o
parágrafo 3º do Art. 38 da LEI COMPLEMENTAR Nº 948, DE 16 DE JANEIRO DE 2019, a saber:  

"Art. 38 Ficam estabelecidas Unidades Especiais – UE, aplicadas a situações específicas, nos lotes ou áreas públicas que não se enquadram
nas definições das UOS descritas no art. 5º, assim designadas: (Ar�go Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1007 de 28/04/2022)
(...)
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III - UE 3 - aeroporto, polo ou parque tecnológico, e campus universitário;
(...)

§ 3º As poligonais das unidades especiais constantes do Anexo II podem ser alteradas quando da elaboração de seus respec�vos planos
de ocupação, devendo as alterações ser incorporadas à LUOS. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1007 de 28/04/2022)"

9.6. O projeto como um todo deverá considerar a diversidade de necessidade de mobilidade dos cidadãos, oferecendo-lhes condições de igualdade de
acesso, segurança, conforto e autonomia nas diferentes a�vidades permi�das;

9.7. Proporcionar e garan�r a par�cipação popular e de associações representa�vas dos vários segmentos da comunidade no desenvolvimento,
execução e acompanhamento de estudos e projetos de intervenção urbana;

9.8. Promover a par�cipação público privada na gestão dos espaços públicos;

9.9. Promover a aplicação dos instrumentos de polí�ca de desenvolvimento urbano e ambiental com o obje�vo de garan�r a qualidade dos espaços de
uso público;

9.10. Priorizar a circulação, o lazer, a recreação, a segurança e o conforto dos usuários;

9.11. Respeitar a escala humana no desenvolvimento e implantação dos projetos de intervenção urbana;

9.12. Prever espaços que reforcem a convergência da população e a u�lização durante dia e noite, contribuindo para uma maior vitalidade e,
consequentemente, proporcionando mais segurança para seus usuários;

9.13. Incen�var o desenvolvimento econômico e social e de geração de trabalho, emprego e renda;

9.14. Atender às normas de acessibilidade, conforme disposto na ABNT-NBR-9050/2020, promovendo a acessibilidade universal, com a priorização do
pedestre;

9.15. Buscar integrar o projeto às vias, ciclovias, calçadas e estacionamentos adjacentes, considerando os fluxos e deslocamentos motorizados e não
motorizados existentes no entorno da área de estudo para a setorização das a�vidades a serem propostas;

9.16. O projeto urbanís�co deve buscar soluções baseadas na natureza, visando incorporar prá�cas sustentáveis, inspiradas em ecossistemas saudáveis
e que sirvam para enfrentar desafios e buscar a�ngir os obje�vos para o Desenvolvimento Sustentável;

9.17. Implantar medidas para a ampliação do uso de bicicletas para os deslocamentos na área de estudo;

10. DIRETRIZES ESPECÍFICAS

10.1. Desenho Urbano

10.1.1. O lote a ser criado não deverá fazer limite com a via mantendo uma faixa livre (mínimo desejável 8,5m) entre as duas vias adjacentes e o lote, de
modo a permi�r a visibilidade de pedestres e de veículos ao entrar e sair do lote ou na via adjacente, além da con�nuidade das calçadas e da circulação de
pedestre sem obstáculos. Para a criação do lote deverão ser consultadas as concessionárias de serviço público e a NOVACAP, para verificar interferência de redes
projetadas ou construídas.

10.1.2. Considerar as dimensões mínimas e máximas da unidade imobiliária a ser criada, de acordo com o estabelecido nos incisos II, IV e V do art. 43 do
PDOT:

10.1.3. Considerar as orientações constantes no Estudo Técnico n.º 03/2017 – Fachada A�va, disponível para download no site desta Secretaria;

10.1.4. Considerar a ocupação existente no entorno, a fim de cons�tuir um tecido urbano integrado e com diversidade de funções;

10.1.5. Devem ser proibidas fachadas cegas e fundos de lotes voltados para o logradouro público - entende-se por logradouro público área não-edificada,
de uso comum e público, portanto ruas, avenidas, alamedas, praças, largos, travessas, becos, jardins, parques, viadutos, pontes, rodovias, estradas, caminhos e
outros;

10.1.6. A configuração do parcelamento deve evitar a cons�tuição de becos e vazios inters�ciais que possam resultar em espaços públicos sem vitalidade
e inseguros;

 

10.2. Sistema Viário e Acessibilidade

10.2.1. Para a regularização das vias dispostas em área pública, primeiramente deverá ser elaborado um levantamento topográfico acurado para
iden�ficação e posicionamento delas. Deverá ser privilegiada a manutenção da localização das vias existentes de forma a causar menos danos com
deslocamentos infundados, no entanto, ainda assim deverão ser consultados a comunidade local e o Comando VI COMAR para a consolidação do seu
posicionamento, tendo em vista que as vias necessariamente dão acesso aos lotes da Vila dos Sargentos da Aeronáu�ca.

10.2.2. O traçado e o desenho do sistema viário  deverão ser fundamentados no  DECRETO Nº 38.047, DE 09 DE MARÇO DE 2017, que estabelece as
normas viárias e os conceitos e parâmetros para o dimensionamento de sistema viário urbano do Distrito Federal, para o planejamento, elaboração e
modificação de projetos urbanís�cos. Caso seja verificada a necessidade de criação de estacionamento, deverão ser observadas as indicações do CAPÍTULO
III do DECRETO Nº 38.047, DE 09 DE MARÇO DE 2017, as Lei nº 4.317, de 09 de abril de 2009, que ins�tui a Polí�ca Distrital para Integração da Pessoa com
Deficiência e Lei nº 2.477, de 18 de novembro de 1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade de des�nação de vagas para idosos nos estacionamentos públicos e
privados do Distrito Federal. 

10.2.3. Tendo em vista que o posto possuirá permissão para a�vidades de comércio varejista de mercadorias em loja de conveniência e restaurante e
inclusive já possui tais a�vidades instaladas, deverá ser prevista acessibilidade para pedestres entre as áreas residenciais adjacentes e o lote a ser criado.

10.2.4. Para os demais parâmetros referentes ao sistema viário devem ser observadas as diretrizes con�das na Nota Técnica n.º 02/2015
DAUrb/SUAT e Guia de Urbanização da SEGETH disponível no site desta Secretaria.

10.2.5. Garan�r passeio acessível, desobstruído, con�nuo e facilmente percep�vel, com largura mínima, inclinação transversal máxima, nivelado ao longo
das ruas e especificação da super�cie conforme ABNT NBR 9050/2020, obje�vando a segurança, a qualidade esté�ca e a integração da área de intervenção ao
entorno;

10.2.6. Definir materiais para a pavimentação das calçadas que suporte alto tráfego de pessoas, seja segura contra deslizes, e resistente a intempéries;

10.2.7. Prever nas proximidades de rampas e de passarelas de acesso principais às edificações: faixas de travessias de vias; rebaixamento de meios-fios ou
nivelamento entre calçada e via; sinalização horizontal e ver�cal educa�va ou de advertência;

10.2.8. U�lizar o piso podotá�l 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 tá�l no piso);

10.2.9. Seguir o disposto no 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;

10.2.10. Garan�r que os estacionamentos contenham paraciclos ou bicicletários, os quais não devem obstruir o passeio, permi�ndo a livre circulação de
pedestres;
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10.2.11. Observar as proporções necessárias para atender o percentual de vagas des�nadas às pessoas com mobilidade reduzida, aos idoso, às
motocicletas e a bicicletas conforme definidos em legislação específica;

10.2.12. Atender a critérios de acessibilidade e de manutenção da permeabilidade do solo nos estacionamentos, salvo mediante jus�fica�va técnica
aprovada pelo órgão gestor de desenvolvimento urbano e territorial do Distrito Federal;

10.2.13. Definir pontos de travessia para pedestres nas vias com base na legislação viária vigente e ABNT NBR 9050:2020;

10.2.14. Seguir o estabelecido na Lei nº 2.477, de 18 de novembro de 1999, cumprindo as exigências de vagas para idosos, pessoas com deficiência e
paraciclos;

10.2.15. Considerar as disposições da Lei nº 4.317, de 09 de abril de 2009, que ins�tui a Polí�ca Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência;

10.2.16. Garan�r uma super�cie de rolamento regular, an�derrapante, impermeável e se possível, de aspecto agradável, além de prever a drenagem
adequada para evitar a formação de poças de água na via ciclável;

10.2.17. Prever medidas de moderação de tráfego motorizado priorizando a segurança dos ciclistas;

10.2.18. Incen�var os deslocamentos não motorizados e a integração com os modais de transporte público cole�vo;

10.2.19. Para o caso de implantação de ciclovia próxima à calçada de pedestre, é aconselhável que a super�cie da ciclovia e do passeio sejam visualmente
diferenciadas para que não haja a invasão da ciclovia pelo pedestre e vice-versa;

 

10.2.20. Uso e Ocupação do Solo

10.2.21. Adotar os parâmetros de uso e ocupação do solo para a área objeto desta DIREQ, conforme Tabela 1, podendo os parâmetros serem ajustados,
em atendimento ao disposto no §2º do ar�go 43 da LUOS;

 

Tabela 1: Indicação dos parâmetros de ocupação do solo desta DIREQ
Parâmetros de Ocupação do Solo

UOS FAIXA ÁREA
(m²)

CFA
B

CFA
M

TX
OCUP

(%)

TX
PERM

(%)

ALT
MÁX AFR AFU AF LAT AF

OBS MARQUISE GALERIA COTA SOLEIRA SUBSOLO

PAC 2 1000<a≤4500 0,50 0,50 50 - 8,50 - - - - proibida - ponto médio da testada frontal permi�do-�po 1

 

10.2.22. Adotar a UOS PAC 2 - Posto de Abastecimento de Combus�veis, onde são obrigatórias a�vidades de comércio varejista de combus�veis e
lubrificantes, facultada a a�vidade de comércio varejista de mercadorias e de prestação de serviço;

10.2.23. O uso do solo estabelecido nesta DIREQ para a unidade imobiliária a ser criada foi definido em função da situação fá�ca do lote;

10.2.24. Os parâmetros indicados na Tabela 1 se adequam à faixa PAC 2 - Tipo A do quadro de parâmetros atual do Lago Sul -  Anexo III - Quadro 14A -
Parâmetros de Ocupação do Solo / Lago Sul;

10.2.25. O projeto urbanís�co pode estabelecer coeficientes máximos inferiores ao definido na Tabela 1 atentando-se para se encaixar na medida do
possível no Anexo III - Quadro 14A - Parâmetros de Ocupação do Solo / Lago Sul ;

10.2.26. A altura máxima das edificações estabelecida na Tabela 1 deve ser considerada a par�r da cota de soleira, sendo excluídos do cômputo da altura
os  elementos descritos no art. 15 da LUOS;

10.2.27. Definir os afastamentos mínimos, em função do levantamento topográfico cadastral a ser realizado para subsidiar a elaboração do projeto de
regularização, observados o disposto nos ar�gos 19 e 20 da LUOS;

10.2.28. Atender o parâmetro de vagas de veículos no interior de lote ou projeção, estabelecido em função do uso e da a�vidade, do porte do
empreendimento e do grau de acessibilidade em relação ao transporte público de média e alta capacidade, de acordo com o disposto nos ar�gos 25 a 32 da
LUOS.

 

10.3. Áreas Públicas

10.3.1. A área resultante entre a via HI 4 e a via de acesso à Vila dos Sargentos da Aeronáu�ca (aproximadamente 15x500m) deverá ser tratado como um
ELUP e deverá receber essencialmente tratamento paisagís�co. Tendo em vista que a área está localizada pelo ZEE entre uma área de risco alto de perda de
cerrado na�vo e uma área de baixo risco, o paisagismo deve priorizar o uso de espécies na�vas do cerrado e adensamento do verde na área. O tratamento
Paisagís�co deverá seguir o Capítulo V do DECRETO Nº 38.047, DE 09 DE MARÇO DE 2017. 

10.3.2. Considerando-se ainda que num raio de 2km o único mobiliário des�nado a esporte e lazer é um PEC (distante 700m aproximadamente da área),
se julgado per�nente tal área  poderá apresentar mobiliários que atendam aos anseios da comunidade local. Deverá ser pensado também na vocação natural da
área como ponto de observação de pouso e decolagem de aeronaves devido a proximidade da pista de pouso do aeroporto. Tal espaço poderá promover a
socialização dos indivíduos e dar lugar a prá�cas sociais públicas, devendo considerar a diversidade dos usuários possíveis, oferecendo-lhes condições de
igualdade, e sendo acessível a todos, permi�ndo o deslocamento de seus usuários e sua par�cipação com segurança, conforto e autonomia nas diversas
a�vidades que possam a vir a ser realizadas nele.

10.3.3. Outro ponto a se considerar é a existência de um fluxo proveniente do transporte público e da ciclofaixa que se origina na DF 025 (distante cerca
de 500m) e que é canalizado para o centro dessa área verde em função do desenho urbano existente, Figura 18.

Figura 18: Sistema viário adjacente

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/50435/Lei_2477_18_11_1999.html#:~:text=LEI%20N%C2%BA%202.477%2C%20DE%2018%20DE%20NOVEMBRO%20DE%201999&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20obrigatoriedade%20de,e%20privados%20no%20Distrito%20Federal.
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Diario/aaa0613a-1176-38f5-856b-dcc6b60934b6/66062_110A_textointegral.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5e658a130ee84ee19785c3d9286f3943/LC_1007_2022.html#art6_abfbed4e31724d442fc527061c6aa2c4
http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/01/LC1007_2022_Anexo-III-%E2%80%93-Quadro-14A_Lago-Sul.pdf
http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/01/LC1007_2022_Anexo-III-%E2%80%93-Quadro-14A_Lago-Sul.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5e658a130ee84ee19785c3d9286f3943/LC_1007_2022.html#art6_abfbed4e31724d442fc527061c6aa2c4
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5e658a130ee84ee19785c3d9286f3943/LC_1007_2022.html#art6_abfbed4e31724d442fc527061c6aa2c4
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5e658a130ee84ee19785c3d9286f3943/LC_1007_2022.html#art6_abfbed4e31724d442fc527061c6aa2c4
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/efd1811f71f249fd8b41021b8966ef97/Decreto_38047_09_03_2017.html
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Fonte: Geoportal /SEDUH
 

10.3.4. A faixa livre entre o lote a ser criado e a via de acesso à área militar também deverá receber tratamento paisagís�co de modo a coibir a sua
reocupação e ainda de possibilitar a sua apropriação pelos usuários do posto e moradores vizinhos.

10.3.5.  Orienta-se ainda para a área como um todo a priorização de manutenção de permeablidade do solo, e no caso de área onde o pavimento
seja necessário, que seja u�lizado método constru�vo auxiliar da drenagem pluvial para percolação hídrica natural – blocos de concreto intertravados e drenos
subsuperficiais, afim de atenuar as descargas nas galerias de águas pluviais.

10.3.6. O   projeto deverá conter a definição do traçado onde devem ser determinados os caminhos e áreas de circulação, materiais usados para
pavimentação, definição de elementos construídos como quadras, parques infan�s, caixas de areias, escolha de mobiliário, definição dos pontos de iluminação,
sempre embasados no que estabelece o desenho universal, inseridos em um projeto de paisagismo. O desenho deverá atender ao DECRETO Nº 38.247, DE 1º DE
JUNHO 2017 que dispõe sobre os procedimentos para apresentação de projetos de urbanismo e dá outras providências.

10.3.7. As áreas verdes devem ser integradas ao tecido urbano por meio das vias, calçadas, ciclovias/ciclofaixas, de modo a propiciar o acesso à
população a essas áreas;

10.3.8. As áreas verdes devem cons�tuir espaços públicos qualificados de lazer e recreação para a população, com infraestrutura e mobiliário urbano que
proporcionem a�vidades diversificadas, incen�vando a sua apropriação pela população e incorporando áreas de vegetação na�va existente quando possível;

10.3.9. As áreas verdes deve ser de franco acesso, a fim de garan�r seu uso pela população;

10.3.10. Observar o que estabelece o ar�go 22 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro e 1979 que dispõe que a par�r do registro do parcelamento do solo, as
vias e praças, os espaços livres e as áreas des�nadas a edi�cios públicos e outros equipamentos urbanos, passam a integrar o domínio do poder público.

 

10.4. Paisagismo

10.4.1. Preservar as espécies arbóreas existentes, localizadas próximas às vias locais, e relocar as mudas recém-plantadas inserindo-a no contexto do
projeto;

10.4.2. Priorizar o plan�o de espécies na�vas do Cerrado, encontradas no viveiro da Novacap, conforme dispõe a Lei nº 6.364, de 26 de agosto de 2019;

10.4.3. Adensar em termos de espécies arbóreas as áreas verdes criadas;

10.4.4. Atender o que dispõe 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;

10.4.5. Criar áreas de sombreamento nos espaços de convivência e contemplação;

10.4.6. Observar a escolha correta das espécies a serem u�lizadas junto aos equipamentos e mobiliários urbanos, às calçadas e aos estacionamentos,
bem como nas áreas de convivência, adequando-as ao espaço e ao uso urbano;

10.4.7. Garan�r que o espaçamento entre as árvores esteja de acordo com as caracterís�cas da espécie u�lizada;

10.4.8. 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 �pologia das construções, caracterís�cas do solo, clima da região, orientação solar, a�vidades predominantes e arborização existente;

10.4.9. Prever o sombreamento ao longo de espaços de passagem e também de permanência, u�lizando-se da vegetação, sem, no entanto,
comprometer a iluminação pública no período noturno e sem cons�tuir obstáculos para a livre circulação dos pedestres, assim como para a sua permanência em
determinados locais;

10.4.10. Não é permi�do junto às calçadas:

Espécies de pequeno porte e copa densa ou com ramos pendentes;

Árvores caducifólias;

Árvores com sistema radicular superficial, sendo o ideal o pivotante;

Plantas dotadas de espinhos, as produtoras de substâncias tóxicas e as que desprendam muitas folhas, flores, frutos ou substâncias que tornem o piso
escorregadio;

Árvores que não sejam de fácil controle para a limpeza pública e cujas raízes possam danificar o pavimento.

 

10.5. Mobiliário Urbano

10.5.1. No caso de instalação de  mobiliários urbanos (bancos, lixeiras, paraciclos, quiosques, iluminação, PEC, playground e outros) estes devem ser
adequados ao local, proporcionar conforto e segurança a todos os usuários, inclusive a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;

10.5.2. Padronizar o mobiliário urbano observando os critérios de segurança para o usuário e seguir o conceito do desenho universal de forma a permi�r
que o uso seja efe�vamente democrá�co dentro do espaço urbano;

10.5.3. Configurar espaços alinhados às dinâmicas urbanas locais;

10.5.4. Garan�r a rápida compreensão do modo de uso de cada elemento;

https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/#
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/7e1a814768af47638a45fb9134f70baa/exec_dec_38247_2017.html#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2038.247%2C%20DE%201%C2%BA,Urbanismo%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/51f8163c431f4871a0a274086adcddad/Lei_6364_26_08_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5a683083abb040f4abd5a801055bd288/Decreto_39469_22_11_2018.html
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10.5.5. Preservar a visibilidade entre motoristas e pedestres;

10.5.6. Garan�r que os mobiliários urbanos não cons�tuam obstáculos para a livre circulação e para o estar dos pedestres, devendo ser instalados na
faixa de serviço das calçadas e em locais adequados nas áreas de estar, de recreação e de convivência;

10.5.7. Prever projetos de comunicação visual e de sinalização para a área;

10.5.8. Propor projeto de iluminação pública para servir, principalmente, aos pedestres e ciclistas, com espaços públicos sombreados durante o dia e bem
iluminados durante a noite, valorizando os espaços de convívio, bem como os elementos vegetais;

10.5.9. A altura da iluminação pública deve estar situada, preferencialmente, na escala do pedestre, entretanto, dificultando o acesso imediato à
luminária;

10.5.10. Devem ser observadas as orientações con�das na Portaria nº 94/2020 e no Guia de Urbanização (SEGETH, 2017).

 

10.6. Redes de Infraestrutura

10.6.1. Considerar as interferências com redes de concessionárias de serviço público projetadas e existentes no local;

10.6.2. Dotar as calçadas e ciclovias de iluminação pública e sinalizações de trânsito indica�vas horizontal e ver�cal;

10.6.3. Instalar postes de iluminação pública compa�veis com a escala do pedestre e caracterís�cas do local, observando a norma ABNT NBR 5101 e NBR
15129;

10.6.4. Verificar a viabilidade econômica para alocar em subsolo o cabeamento aéreo presente nos espaços livres de uso público;

10.6.5. Prever rede de drenagem de águas pluviais, de acordo com a necessidade.

10.6.6. Observar as orientações constantes no Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito Federal da ADASA.

 

10.7. Sinalização

10.7.1. A proposta de sinalização deve seguir as disposições da Lei nº 9.503/1997, da Resolução do CONTRAN nº 160/2004, do Manual Brasileiro de
Sinalização de Trânsito do DENATRAN de 2007, da NBR 9050/2020 e do Decreto nº 39.272/2018, de forma a não obstruir o passeio livre dos transeuntes;

10.7.2. Prever sinalização horizontal e ver�cal educa�va e/ou de advertência nas vagas preferenciais nos estacionamentos para deficientes, idosos e
motocicletas, conforme a NBR 9050/2015;

10.7.3. A instalação das placas de sinalização ver�cal merece atenção especial, cuidando-se para que não obstruam o passeio das calçadas.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Deverão ser consultadas as Concessionárias de Serviços Públicos (CEB, Caesb, Telefonia, Novacap, SLU) solicitando informações rela�vas a
interferências de rede (localização, profundidade, faixas de domínio) e a capacidade de atendimento para nortear e viabilizar as intervenções;

11.2. Os projetos de urbanismo devem ser elaborados em conformidade com a legislação vigente, em especial com o Decreto nº 38.247 de 1º de junho
de 2017, que “dispõe sobre os procedimentos para a apresentação de Projetos de Urbanismo”;

11.3. Os projetos urbanís�cos devem estar em conformidade com as legislações vigentes aplicáveis à poligonal destas Diretrizes Urbanís�cas;

11.4. Os projetos urbanís�cos devem observar a norma�zação de endereçamento definidas pela Coordenação do Sistema de Informação Territorial e
Urbano - COSIT/UNTEC/SEDUH, considerando a homogeneização no tratamento do endereçamento deste território;

11.5. Os projetos urbanís�cos devem ser subme�dos à avaliação e aprovação do órgão de gestão de desenvolvimento urbano e territorial do Distrito
Federal, a fim de apreciação do atendimento a estas Diretrizes Urbanís�cas;

11.6. Os projetos urbanís�cos devem ser subme�dos à apreciação do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - Conplan;

11.7. Os projetos de infraestrutura devem ser subme�dos à avaliação e à aprovação dos órgãos setoriais e do órgão gestor do desenvolvimento
territorial e urbano do Distrito Federal, caso haja conflito com quaisquer das disposições desta DIREQ 19/2022;

11.8. Os casos omissos devem ser analisados pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, com base nas disposições
da LUOS, estudos urbanís�cos específicos e legislação específica.
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outras providências.

DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 43.374, de 31 de maio de 2022 - Regulamenta o detalhamento de classes e subclasses, bem como as restrições ambientais e de
incomodidade à aplicação de a�vidades, grupos, classes e subclasses do Anexo I - Tabela de Uso e A�vidades da Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de
2019 - Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS.

Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito Federal

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDREA MENDONÇA DE MOURA - Matr.0276486-5,
Subsecretário(a) de Desenvolvimento das Cidades, em 18/08/2022, às 10:57, conforme art. 6º
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Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HANNA REITSCH VON DAUDT MOHN -
Matr.0276665-5, Diretor(a) das Unidades de Planejamento Territorial Central Adjacente I, em
18/08/2022, às 10:58, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JANAINA DOMINGOS VIEIRA - Matr.0276383-4,
Secretário(a) Execu�vo(a) de Gestão e Planejamento do Território, em 18/08/2022, às 12:56,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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