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INTERESSADO: Designer Empreendimentos Imobiliários S.A.

ASSUNTO: Parcelamento urbano do solo denominado "Condor" a ser realizado na Gleba
4, lote 499, módulo D, do Projeto Integrado Alexandre Gusmão - PICAG, localizado na Região
Administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol – RA XXXII.

Ceilândia - RA IX

 

Trata-se do parcelamento de solo urbano denominado Condor, de interesse da empresa
Designer Empreendimentos Imobiliários S/A, em gleba com área de 07ha 70a 55ca, registrada sob a
matrícula nº 53.603 no 6º Cartório de O cio de Imóveis (4391927), localizada na Gleba 4, lote 499,
módulo D, do Projeto Integrado Alexandre Gusmão - PICAG, a gleba limita-se ao norte por um posto de
gasolina e um motel , e por acesso que a liga diretamente com a rodovia BR-070/ DF – 180 e ao oeste
, ao sul e ao leste por áreas urbanas ainda não ocupadas de caráter privado .  Localizado na Região
Administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol – RA XXXI na porção oeste do Distrito Federal.

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

 

Breve Relato de toda a documentação que constam no processo:

Requerimento id. 4331873, foi autuado o Processo Eletrônico SEI-GDF nº 00390-
00000985/2018-46, aceite da topografia, foram autuados os Processos Eletrônicos SEI-GDF nº 00390-
00001789/2018-99, rela vo às Diretrizes Urbanís cas Específicas - DIUPE, e SEI-GDF nº 00390-
00001850/2018-06, que trata das Consultas juntos aos órgãos e às concessionárias prestadoras de
serviços públicos.

Croqui de Localização da gleba. Fonte: MDE 119/2021.  

Conforme Despacho SEI-GDF SEGETH/COINST/DIRUR (9986688), no âmbito do Processo
Eletrônico SEI-GDF nº 00390-00001789/2018-99 (DIUPE), Despacho SEI-GDF SEGETH/COINST/DIRUR
(10654803).

O Parecer Técnico SEI-GDF nº 234/2018 - SEGETH/CAP/COURB/DIPAR (13887543),
considerou o Estudo Preliminar urbanis camente viável e apto a ser subme do ao Licenciamento
Ambiental e, no âmbito do Processo Eletrônico SEI-GDF nº 00391-00004702/2018-15, foi aprovado o
estudo ambiental e emi da a Licença Prévia - LP SEI-GDF n.º 8/2021 - IBRAM/PRESI (66013450)
em 13/07/2021, com validade de 05 (cinco) anos.

Pelos Requerimentos id. 67225121 e id. 67590788, e e-mails id. 67225019 e
id. 67590847, consubstanciada nos seguintes documentos:

Memorial Descritivo - MDE - 119/2021 (67590920);

Norma de Gabarito (NGB) - NGB-119-21-CONDOR_R00 (67225450);

Quadro - QDUI_119-21_R00 (67226004);
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Planta Geral_CONDOR_R00 (67226177);

Planta - SIN_ECOTECH-070_R03.2_F01 (67226284);

Planta - SIN_ECOTECH-070_R03.2_F02 (67226691);

Planta - SIN_ECOTECH-070_R03.2_F03 (67226910); e

Planta - URB-119-21_Geral_CONDOR_R00.dwg (67227168).

II – DESCRIÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO

O projeto foi analisado com base na Lei Complementar nº 803/2009 que trata do Plano
Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/2009, atualizada pela Lei Complementar nº 854/2012; nas
Diretrizes Urbanís cas para a Região Noroeste da Região Administra va de Ceilândia - RA IX – DIUR
05/2018 e demais legislações urbanísticas pertinentes.

1. CONDICIONANTES AMBIENTAIS

 

A. CONSULTA AOS ÓRGÃOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

TERRACAP

 

Croqui de localização e situação fundiária do empreendimento. Fonte: TERRACAP.

 

NOVACAP

Por meio do O cio SEI-GDF n.º 507/2018 - NOVACAP/PRES/DU (9436713), a Novacap
encaminhou o Despacho SEI-GDF NOVACAP/PRES/DU (9427325

 

Figura 4: Croqui de Macrobacias do Sistema de Drenagem Urbana proposto. Fonte: MDE
119/2021

CEB

A Carta de viabilidade nº 015/2018 – GCAC/DC (7831954)

A Carta de Interferência de Rede nº 34/2018 – GCAC/DC (7918232

 

CAESB

A Carta SEI-GDF n.º 49/2018 - CAESB/DE (11994238

A Carta nº 17153/2019 – EPR/DE (67410089) "

A Carta nº 5995/2020 – EPR/DE (67410300

 

Figura 5: Sistema de Abastecimento de Água proposto. Fonte: MDE 119/2021 

Figura 6: Sistema de Esgotamento Sanitário proposto. Fonte: MDE 119/2021

Figura 7: Sistema de Esgotamento Sanitário temporário proposto. Fonte: MDE 119/2021

 

ADASA

A Outorga Prévia n.º 151/2020 - ADASA/SGE (67410455), de 29 de julho de 2020.

SLU

Por meio do O cio SEI-GDF n.º 274/2018 - SLU/PRESI (7960549), o SLU enviou
o Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DITEC (7879774) .

O Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DITEC (7879774).

 

DER

Em atenção ao O cio SEI-GDF n.º 62/2018 - SEGETH/CAP/GIURB (7367868), o Despacho
SEI-GDF DER-DF/SUTEC/DIREP/GEPRO/NPRAG (7680366) .
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DNIT

 

Em atenção ao O cio SEI-GDF n.º 89/2018 - SEGETH/CAP/GIURB (8337518), o Parecer
nº 662/2018/DF/SEOP - COENGE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (9822363 - pág. 16

O Despacho / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (9822363 - pág. 19). Planta -
SIN_ECOTECH-070_R03.2_F01 (67226284);

Planta - SIN_ECOTECH-070_R03.2_F02 (67226691); e

Planta - SIN_ECOTECH-070_R03.2_F03 (67226910).

Assim, o O cio n.º 157060/2020/DF/SRE - GO (58227094), se manifesta em relação
a "novo Projeto Geométrico":

 

B. ZONEAMENTO AMBIENTAL

O MDE 119/2021 informa que o parcelamento se encontra na Área de Proteção
Ambiental – APA do Planalto Central no limite com a APA do Rio Descoberto.

 

Figura 8: Gleba inserida na APA do Planalto Central. Fonte: MDE 119/2021

 

Figura 9: Gleba inserida na Zona de Uso Sustentável - APA do Planalto Central. Fonte:
MDE 119/2021

 

C. ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE-DF)

 

Figura 10: Risco de Perda de Recarga de Aquífero. Fonte: MDE 119/2021

 

 

Figura 11: Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal. Fonte: MDE 119/2021

 

Figura 12: Subzoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal.  Fonte: MDE
119/2021

 

D. DECLIVIDADE

 

Figura 13: Declividade na poligonal de projeto. Fonte: MDE 119/2021

 

E. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

No âmbito do Processo Eletrônico SEI-GDF nº 00391-00004702/2018-15, foi emi da a
Licença Prévia – LP – nº 8/2021 em 13/07/2021 (66013450

 

C. ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE-DF)

Figura 10: Risco de Perda de Recarga de Aquífero. Fonte: MDE 119/2021

Figura 11: Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal. Fonte: MDE 119/2021

Figura 12: Subzoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal.  Fonte: MDE
119/2021

 

D. DECLIVIDADE
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Figura 13: Declividade na poligonal de projeto. Fonte: MDE 119/2021

E. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

No âmbito do Processo Eletrônico SEI-GDF nº 00391-00004702/2018-15, foi emi da a
Licença Prévia – LP – nº 8/2021 em 13/07/2021 (66013450).

 

2. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS

A. ZONEAMENTO URBANÍSTICO

I. PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL - PDOT/2009

Quanto ao zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial –
PDOT/2009, a área de projeto está inserida na Zona Urbana de Expansão e Qualificação (ZUEQ).

 

Figura 14: Zoneamento do PDOT/2009. Fonte: MDE 119/2021

 

Quanto a densidade demográfica ou populacional, o art. 39 do PDOT/2009.

 Localização da gleba no mapa de densidade demográfica do PDOT/2009. Fonte: MDE
119/2021

 

II. DIRETRIZES URBANÍSTICAS PARA A REGIÃO NOROESTE DE CEILÂNDIA - DIUR
05/2018

 

Diretrizes de Sistema Viário e Circulação segundo a DIUR 05/2018. Fonte: MDE
119/2021

Os parâmetros de uso e ocupação do solo para os novos parcelamentos na Zona C.

 

 Tabela de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo para os novos parcelamentos da
DIUR 05/2018. Fonte: DIUR 05/2018

 

III. DIRETRIZES URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS - DIUPE

Conforme exposto anteriormente, de acordo com a Carta SEI-GDF n.º 287/2018 –
SEGETH/CAP/COURB

 

3. PROJETO DE URBANISMO

A. USO E ATIVIDADES

De acordo com o MDE 119/2021, a proposta de parcelamento tem com foco fomentar a
a vidade econômica na região e a contribuição com o fortalecimento da economia da localidade, por
meio da oferta de postos de trabalho. Também busca diminuir a entrada de veículos de grande porte
nas vias que conectam as demais regiões consolidadas do DF

É proposta a criação de 2 unidades imobiliárias, sendo:

01 lote des nado a uso comercial, prestação de serviços e industrial, UOS CSIInd 3, com área
de 61.092,57 m²; e

01 lote des nado ao uso Ins tucional de Equipamento Público - Inst-EP, com área de 9.266,51
m² - equivalente a 12,28% da gleba.

Para além destas unidades imobiliárias, o projeto também contempla:

01 área des nada a Espaços Livres de Uso Público (ELUP) com 2.092,89 m² - correspondente a
2,77% da gleba - além de áreas destinadas ao sistema viário local.

Dessa forma o projeto des na o total de 15,05% da área parcelada para os
Equipamentos Públicos e os ELUPs.

: Uso do solo proposto. Fonte: MDE 119/2021
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I. QUADRO SÍNTESE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E ÁREAS PÚBLICAS

 

Parcelamento Condor. Fonte: MDE 119/2021

 

II. QUADRO DE PERMEABILIDADE DO PARCELAMENTO

 

MDE 119/2021

 

B. SISTEMA VIÁRIO

Figura 22:  Perfil viário da Via de Circulação de Vizinhança 2. Fonte: MDE 119/2021

C. DENSIDADE

D. PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

LEGISLAÇÃO RELATIVA AO PROJETO Urbanística

 

I – HISTÓRICO

O Processo Eletrônico SEI-GDF nº 00390-00000013/2018-51 foi autuado em 03/01/2018,
a par r do Requerimento id.  4331873, encaminhando documentação e solicitando a abertura de
processo de parcelamento do solo, para Gleba 04, Lote 499, Módulo "D", localizada às margens da
rodovia BR 070 - (DF-180), registrada sob a matrícula nº 53.603 (6º CRI-DF), com área de 07ha 70a
55ca, localizado na Região Administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol – RA XXXII.

Figura 1: Croqui de Localização. Fonte: MDE 119/2021
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Figura 2: Croqui de Localização da gleba. Fonte: MDE 119/2021

Também a par r do Requerimento id. 4331873, foi autuado o Processo Eletrônico SEI-
GDF nº 00390-00000985/2018-46, para tratar do Levantamento Topográfico, o qual teve seu aceite
na Nota Técnica SEI-GDF n.º 1/2018 - SEGETH/COSIT/DICAT (6389427). 

Com o aceite da topografia, foram autuados os Processos Eletrônicos SEI-GDF nº 00390-
00001789/2018-99, rela vo às Diretrizes Urbanís cas Específicas - DIUPE, e SEI-GDF nº 00390-
00001850/2018-06, que trata das Consultas juntos aos órgãos e às concessionárias prestadoras de
serviços públicos.

Conforme Despacho SEI-GDF SEGETH/COINST/DIRUR (9986688), no âmbito do Processo
Eletrônico SEI-GDF nº 00390-00001789/2018-99 (DIUPE), a área é abrangida pelas Diretrizes
Urbanís cas da Região Noroeste de Ceilândia - DIUR 05/2018 - aprovadas pela Portaria nº 74, de 11
de junho de 2018, não sendo necessárias Diretrizes Urbanís cas Especiais - DIUPE para a área objeto
de parcelamento, conforme esclarece o Despacho SEI-GDF SEGETH/COINST/DIRUR (10654803).

O Parecer Técnico SEI-GDF nº 234/2018 - SEGETH/CAP/COURB/DIPAR (13887543),
considerou o Estudo Preliminar urbanis camente viável e apto a ser subme do ao Licenciamento
Ambiental e, no âmbito do Processo Eletrônico SEI-GDF nº 00391-00004702/2018-15, foi aprovado o
estudo ambiental e emi da a Licença Prévia - LP SEI-GDF n.º 8/2021 - IBRAM/PRESI (66013450)
em 13/07/2021, com validade de 05 (cinco) anos.

Pelos Requerimentos id. 67225121 e id. 67590788, e e-mails id. 67225019 e
id. 67590847, foi encaminhada a versão atualizada do Anteprojeto de Urbanismo, consubstanciada nos
seguintes documentos:

Memorial Descritivo - MDE - 119/2021 (67590920);

Norma de Gabarito (NGB) - NGB-119-21-CONDOR_R00 (67225450);

Quadro - QDUI_119-21_R00 (67226004);

Planta Geral_CONDOR_R00 (67226177);

Planta - SIN_ECOTECH-070_R03.2_F01 (67226284);

Planta - SIN_ECOTECH-070_R03.2_F02 (67226691);

Planta - SIN_ECOTECH-070_R03.2_F03 (67226910); e

Planta - URB-119-21_Geral_CONDOR_R00.dwg (67227168).
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II – DESCRIÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO

O projeto foi analisado com base na Lei Complementar nº 803/2009 que trata do Plano
Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/2009, atualizada pela Lei Complementar nº 854/2012; nas
Diretrizes Urbanís cas para a Região Noroeste da Região Administra va de Ceilândia - RA IX – DIUR
05/2018 e demais legislações urbanísticas pertinentes.

 

1. CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Foram realizadas consultas junto aos órgãos e concessionárias de serviços públicos do
Distrito Federal para verificação quanto à possibilidade de atendimento e/ou interferências em redes
projetadas e/ou instaladas para a área do parcelamento Gleba 4, lote 499, módulo D, do Projeto
Integrado Alexandre Gusmão - PICAG. Seguem as manifestações:

 

A. CONSULTA AOS ÓRGÃOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

TERRACAP

Em resposta ao O cio SEI-GDF n.º 61/2018 - SEGETH/CAP/GIURB (7365874), por meio
do Despacho SEI-GDF TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUREG (7478188), a Terracap informou que "a área
marcada pelo Nuvis no croquis 7467555, denominada Gleba 4 Lote 499 Módulo D - PICAG, não
interfere com nenhum Memorial de Loteamento Urbano ou área isolada registrada em Cartório por
esta Empresa ou sua antecessora". 
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Figura 3: Croqui de localização e situação fundiária do empreendimento.
Fonte: TERRACAP

NOVACAP

Por meio do O cio SEI-GDF n.º 507/2018 - NOVACAP/PRES/DU (9436713), a Novacap
encaminhou o Despacho SEI-GDF NOVACAP/PRES/DU (9427325) informando que "não
existe interferência de rede pública de águas pluviais implantadas ou projetadas dentro da poligonal".
Quanto à possibilidade de atendimento, afirma "ser necessária a elaboração de um projeto de
drenagem especifico para o local, inclusive lançamento final, sendo de inteira responsabilidade do
empreendedor a elaboração deste", devendo "ser u lizado estrutura de amortecimento de vazão,
dentro da poligonal do parcelamento em questão, de forma a obedecer ao previsto na Resolução nº
09, da ADASA, que define como vazão máxima de saída de um empreendimento o valor de 24,4
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l/s/ha".

A solução adotada para o empreendimento pelo interessado foi a seguinte:

De acordo com o relatório do Estudo de Concepção do Sistema de
Drenagem desenvolvido pela Rhumb para o empreendimento, foi
proposto dividir em duas macrobacias independentes ilustradas na Figura
4.

A solução proposta contempla a criação do sistema de drenagem em que
as águas pluviais serão captadas por bocas de lobo e grelhas instaladas
levando em consideração a topografia, em seguida, conduzidas para
quatro bacias de qualidade para retenção de sedimentos e poluentes,
posteriormente, serão levadas, e infiltradas através da área verde do
empreendimento ao longo do caminho, até a bacia de infiltração, e por
fim, no final de cada rede serão instaladas caixas separadoras de óleo.

Dessa forma, o empreendedor irá desenvolver o projeto de drenagem
específico, dentro da poligonal do parcelamento em questão, de forma a
obedecer ao previsto na Resolução nº 09, da ADASA, de 08 de abril de
2011. 

Figura 4: Croqui de Macrobacias do Sistema de Drenagem Urbana proposto. Fonte: MDE
119/2021

CEB

A Carta de viabilidade nº 015/2018 – GCAC/DC (7831954) informa que há viabilidade de
atendimento ao parcelamento, desde que sejam atendidas condições de fornecimento a serem
definidas em estudo técnico que será elaborado após formalização de pedido por parte do
interessado.

A Carta de Interferência de Rede nº 34/2018 – GCAC/DC (7918232) informa que há
interferência de rede, pois "existem diversos trechos de rede aérea dentro do polígono que envolve a
área". A carta também informa que "caso haja interesse na eliminação das interferências, torna-se
necessário formalizar solicitação de orçamento junto à CEB-D ou contratar empresa legalmente
habilitada, observando as diretrizes estabelecidas da Resolução 414/2010 – ANEEL.".

Quanto à interferência da rede, o interessado informa que as redes instaladas passíveis
de remanejamento, assim como a interligação da rede, serão objetos de projeto execu vo a ser
analisado pela CEB.

 

CAESB
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A Carta SEI-GDF n.º 49/2018 - CAESB/DE (11994238), informou que não há redes
operadas pela CAESB na área que atendam à área do parcelamento nem que há interferências que
venham inviabilizar a regularização do empreendimento. A carta citada e o O cio GEDOC no
18.343/2018 -- SEGETH (11995340) também informam que:

- Com relação ao abastecimento de água, é possível a interligação desse
núcleo à rede de distribuição existente na cidade da Ceilândia. No
entanto, essa interligação deverá implicar na implantação de nova adutora
de abastecimento de água, envolvendo obras civis de monta e o
desenvolvimento de estudos para a definição do ponto mais adequado de
interligação dos sistemas, e de projetos para o transporte de distribuição
da água em todo o núcleo.

-  Quanto à coleta de esgotos, também é possível interligação aos
interceptores de coletam os esgotos da cidade da Ceilândia,
encaminhando para tratamento na Estação de Tratamento de Esgotos
Melchior. Para tanto, será necessária a construção de uma nova estação
elevatória de esgotos e respec va linha de recalque, até as tubulações
existentes.

-  Dada a condição de empreendimento privado, caberá ao PICAG o
projeto e a implantação desses novos disposi vos de transporte de água
potável e esgotos. O estudo de concepção desse atendimento, bem como
o projeto básico/executivo deverão ser aprovados pela CAESB.

A Carta nº 17153/2019 – EPR/DE (67410089) "sugere que seja proposto uma solução em
conjunto com o empreendimento vizinho (IKEDA), tendo em vista que ambos são desenvolvidos na
região pelo mesmo escritório de projeto" e sugere que seja prevista uma solução temporária para
água e esgoto para a área do parcelamento operar caso as obras do IKEDA aconteçam posteriormente

A Carta nº 5995/2020 – EPR/DE (67410300) analisa os Estudos de Concepção dos
Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário propostos pelo interessado.

A solução adotada para o empreendimento pelo interessado para o abastecimento de
água foi a seguinte:

[...]

O sistema concebido consiste em uma solução conjunta com o
empreendimento vizinho IKEDA, viabilizando o atendimento da demanda
de ambos os empreendimentos. Portanto, propõe que a derivação da
adutora que alimenta o Setor O (próximo à QNO 20) da Ceilândia até via
principal do IKEDA seja prolongada até a Válvula Redutora de Pressão
(VRP) localizada na entrada do CONDOR.

Toda tubulação será construída em PEAD e margeará a BR-070 até o
empreendimento. A Figura 5 ilustra o sistema proposto que será
implantado às custas do empreendedor.

A Carta nº17153/2019 também prevê uma solução temporária caso as
obras do IKEDA aconteçam posteriormente. Essa solução viabiliza o
abastecimento por meio de poços tubulares profundos. Entretanto,
deverá ser construída uma caixa de manobra no local onde está previsto o
centro de reservação para possibilitar a desa vação dos poços tubulares e
outra caixa na entrada do empreendimento CONDOR para permi r que
seja abastecido pela adutora da CAESB quando o sistema do IKEDA entrar
em funcionamento
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Figura 5: Sistema de Abastecimento de Água proposto. Fonte: MDE 119/2021

Para o sistema de esgotamento sanitário, a solução adotada para o empreendimento
pelo interessado foi a seguinte:

[...]

O sistema concebido consiste em uma solução conjunta com o
empreendimento vizinho IKEDA, viabilizando o esgotamento sanitário
para ambos os empreendimentos. Portanto, propõe a construção de uma
rede interna no empreendimento que conduziria o esgoto até uma EEEB
Compacta padrão CAESB. O esgoto seria recalcado até a EEEB do
empreendimento IKEDA, em seguida, novamente recalcado até o
interceptor da CAESB na Ceilândia e posteriormente conduzido até a ETE
Melchior/Samambaia para adequado tratamento e disposição.
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Figura 6: Sistema de Esgotamento Sanitário proposto. Fonte: MDE 119/2021

A Carta nº 17153/2019 também prevê uma solução temporária caso as
obras do IKEDA aconteçam posteriormente. Essa solução viabiliza a coleta
e disposição de esgoto por meio do sistema individual. Entretanto, nesse
caso, conforme observado pela CAESB, haveria apenas um sistema de
tanques sép cos, filtros anaeróbios e valas de infiltração para toda a
vazão de esgoto do empreendimento. Uma rede coletora interna
conduziria o esgoto de cada galpão e EPC até a EEEB Compacta que
recalcaria o efluente até o sistema de tratamento individual. Uma caixa de
manobra seria instalada próxima a fossa para permi r a interligação com
sistema do IKEDA quando ele fosse concluído e a desa vação do sistema
individual de esgotamento sanitário.
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Figura 7: Sistema de Esgotamento Sanitário temporário proposto. Fonte: MDE 119/2021

 

ADASA

A Outorga Prévia n.º 151/2020 - ADASA/SGE (67410455), de 29 de julho de 2020 ,
informa "que reserva o direito de uso de água subterrânea a Designer Empreendimentos Imobiliários
mediante a perfuração de 01 (um) poço tubular, para fins de abastecimento humano, localizado no
Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Gleba 04, Lote 499, Módulo D, Ceilândia –
Distrito Federal, com vazão máxima 5,85 m³, que atende integramente a demanda prevista para
instalação e operação dos usos previstos para lotes criados nesse parcelamento de solo".

 

SLU

Por meio do O cio SEI-GDF n.º 274/2018 - SLU/PRESI (7960549), o SLU enviou
o Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DITEC (7879774) com a manifestação da Diretoria Técnica e o
Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DILUR (7936303) com a manifestação da Diretoria de Limpeza Urbana. 

O Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DITEC (7879774) informa que "a coleta e transporte dos
resíduos sólidos urbano (lixo) gerados nas edificações do Sistema, deverá se limitar a que favoreça a
realização con nua das coletas domiciliares e sele va em vias e logradouros públicos (sistema viário
pavimentado e nas dimensões adequadas), não impedindo a manobra dos caminhões compactadores
(15 a 21 m³) e observando as normativas existentes".

Já o Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DILUR (7936303) informa que "o SLU realiza
atualmente nas proximidades do parcelamento de solo urbano, localizado na Gleba 4, lote 499,
módulo D, do Projeto Integrado Alexandre Gusmão - PICAG ,  na Região Administra va de Ceilândia -
RA IX, coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais. Por essa razão pode-se afirmar que não
haverá impacto significa vo quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte,
tratamento e des nação final dos resíduos domiciliares gerados, uma vez que o SLU se encontra
equipado e preparado para executar a coleta na área de ocupação prevista, desde que o volume dos
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resíduos categorizados como domiciliares esteja dentro do limite [...]  não superior a 120 (cento e
vinte) litros por dia, por unidade autônoma".

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

DER

Em atenção ao O cio SEI-GDF n.º 62/2018 - SEGETH/CAP/GIURB (7367868), o Despacho
SEI-GDF DER-DF/SUTEC/DIREP/GEPRO/NPRAG (7680366) informa que "a área em questão não faz
interferência com nenhuma faixa de domínio ou 'non aedificandi' das rodovias que compõem o SRDF,
pois a mesma está localizada à margem da rodovia BR-070 em trecho fora da jurisdição do DER/DF".

 

DNIT

Em atenção ao O cio SEI-GDF n.º 89/2018 - SEGETH/CAP/GIURB (8337518), o Parecer
nº 662/2018/DF/SEOP - COENGE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (9822363 - pág. 16)
informa que o parcelamento em questão "trata-se de região localizada próxima à rodovia federal BR-
070/DF sob jurisdição desta Autarquia".

O Despacho / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (9822363 - pág. 19) informou que:

[...]

Salienta-se que, caso o requente pretenda realizar qualquer intervenção
na faixa de domínio da Rodovia BR-070/DF, seja para acesso ou
implantação de infraestrutura (telefonia, água, esgoto, energia elétrica,
dentre outros), deverá ser apresentada, para análise de viabilidade e
parecer do DNIT, toda a documentação relacionada no Manual de
Procedimentos para permissão especial de uso das faixas de domínio de
vias de transportes federais e outros bens públicos sob jurisdição do DNIT,
bem como estudo de impacto de trânsito.

Em atenção ao requerido, o interessado encaminhou ao DNIT o projeto geométrico,
conforme documentos listados abaixo:

Planta - SIN_ECOTECH-070_R03.2_F01 (67226284);

Planta - SIN_ECOTECH-070_R03.2_F02 (67226691); e

Planta - SIN_ECOTECH-070_R03.2_F03 (67226910).

Assim, o O cio n.º 157060/2020/DF/SRE - GO (58227094), se manifesta em relação
a "novo Projeto Geométrico":

[...]

2. Preliminarmente, comunicamos que o projeto geométrico, conforme
apresentado, é viável.

 

B. ZONEAMENTO AMBIENTAL

O MDE 119/2021 informa que o parcelamento se encontra na Área de Proteção
Ambiental – APA do Planalto Central no limite com a APA do Rio Descoberto.
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Figura 8: Gleba inserida na APA do Planalto Central. Fonte: MDE 119/2021

De acordo com o Plano de Manejo da APA do Planalto Central, o trecho do parcelamento
que incide na APA, encontra-se em Zona de Uso Sustentável (ZUS). Para as áreas urbanas inseridas na
ZUS, o Plano de Manejo define o seguinte:

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

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

As a vidades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e ar ficial de
aquíferos;

Fica proibido o corte de espécies arbóreas na vas existentes nas áreas verdes delimitadas
pelos projetos de urbanismo de novos empreendimentos imobiliários (Portaria n° 28/2015).
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Figura 9: Gleba inserida na Zona de Uso Sustentável - APA do Planalto Central. Fonte:
MDE 119/2021

 

C. ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE-DF)

Segundo o anteprojeto, o parcelamento localiza-se em uma área de alto risco de perda
de recarga de aquífero de acordo com o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE-DF. Para essas áreas,
O ZEE recomenda que as ocupações visem a redução dos níveis de impermeabilização do solo, que
lancem mão de métodos e disposi vos de recarga natural e ar ficial de aquíferos e façam uso de
técnicas compensatórias, visando garan r a disponibilidade hídrica nos córregos localizados a
sudoeste da área.
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Figura 10: Risco de Perda de Recarga de Aquífero. Fonte: MDE 119/2021

 

O parcelamento está localizado na Zona Ecológica-Econômica de Dinamização Produtiva
com Equidade (ZEEDPE). A ZEEDPE tem a vocação de diversificar a economia e a base produ va do
Distrito Federal, visando a geração de emprego e renda, tendo a área as seguintes diretrizes:

Assegurar, sempre que possível a redistribuição de a vidades produ vas nos núcleos urbanos,
buscando a geração de emprego e renda para a inclusão das populações vulneráveis;

Garan r a mul funcionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de lotes ins tucionais
para a qualificação e expansão do sistema de mobilidade, propiciando a formação de núcleos
urbanos compactos;

Implementar a interligação viária entre as novas centralidades propostas, assegurando a
integração entre os modais de transporte, priorizando os não motorizados;

Assegurar a manutenção da permeabilidade do solo em níveis compa veis com o risco
ecológico de perda de área de recarga de aquífero, visando garan r a disponibilidade hídrica em
quantidade e qualidade;

Es mular a adoção de novas tecnologias edilícias e arquitetônicas referentes à eficiência
energética e ao reuso de água;

Assegurar a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intraurbanas, como parte da
estratégia de manutenção da permeabilidade do solo, infiltração, recarga e manejo de águas
pluviais, atendendo às especificidades de cada subzona;

Assegurar o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compa vel com os riscos
ecológicos, os padrões e a intensidade de ocupação humana.
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Figura 11: Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal. Fonte: MDE 119/2021

Em relação às subzonas definidas pelo ZEE-DF, a gleba está
localizada na Subzona de Dinamização Produ va com Equidade 1 – SZDPE
1, que, dentre outras diretrizes, aponta a importância de “promover
estudos de viabilidades econômica, fundiária, urbanís ca e ambiental,
visando a definição de áreas des nadas à intensificação de a vidades
produ vas sustentáveis”, especialmente “a vidades com grande
demanda de inovação, com alto valor agregado, pouco intensivas em
recursos naturais (especialmente água) e de baixo potencial poluidor”.
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Figura 12: Subzoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal.  Fonte: MDE
119/2021

 

D. DECLIVIDADE

A área do parcelamento apresenta declividade baixa, entre 0% e 5%, conforme imagem
a seguir.

Figura 13: Declividade na poligonal de projeto. Fonte: MDE 119/2021

 

E. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

No âmbito do Processo Eletrônico SEI-GDF nº 00391-00004702/2018-15, foi emi da a
Licença Prévia – LP – nº 8/2021 em 13/07/2021 (66013450), cuja validade é de 5 (cinco) anos.

Nos termos da Licença Ambiental emi da, constam as seguintes condicionantes,
exigências e restrições:

 

1. Esta Licença Prévia se refere ao Parcelamento de Solo Urbano na GLEBA
04, LOTE 499, MÓDULO D, DO PROJETO INTEGRADO DE COLONIZAÇÃO
ALEXANDRE GUSMÃO - PICAG, CEILÂNDIA RA IX, DISTRITO FEDERAL, válida
por 5 (cinco) anos;

2. Esta Licença Prévia aprova somente a concepção e localização do
empreendimento e não autoriza a sua instalação e/ou operação, tão
pouco a supressão de vegetação;

3. Apresentar, em até 90 (noventa) dias, a versão final do Relatório de
Impacto de Vizinhança - RIVI com todas as correções solicitadas, para que
seja incluído na biblioteca virtual do Brasília Ambiental;

4. Apresentar, em até 90 (noventa) dias, laudos de sondagem (SPT)
referentes ao período de es agem dos locais de instalação das bacias de
infiltração (componente rela vo ao sistema de drenagem) e das valas de
infiltração (componente rela vo ao sistema de esgotamento). Os laudos
deverão possuir ART;

5. Apresentar, em até 90 (noventa) dias, laudos de ensaios de infiltração
dos locais de instalação das bacias de infiltração (componente rela vo ao
sistema de drenagem) e das valas de infiltração (componente rela vo ao
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sistema de esgotamento). Os laudos deverão possuir ART;

6. Apresentar, em até 90 (noventa ) dias, ensaio do furo de Agulha
(Pinhole test) para identificação e classificação do solo e verificar quanto a
possibilidade do mesmo ser colapsível e sujeito ao fenômeno do piping, o
que conforme Manual da Adasa (tabela 3 página 91) impossibilitaria a
Medida de Controle do Tipo infiltração.

7. Apresentar, juntamente com o requerimento de Licença de Instalação,
laudos de sondagem (SPT) referentes ao período chuvosos dos locais de
instalação das bacias de infiltração (componente rela vo ao sistema de
drenagem) e das valas de infiltração (componente rela vo ao sistema de
esgotamento). Os laudos deverão possuir ART;

8. Apresentar detalhamento dos Programas Ambientais descritos no RIVI
(Projeto Básico Ambiental - PBA);

9. Incluir no PBA os seguintes programas:

- Programa de monitoramento do sistema de drenagem (bacias de
infiltração e dispositivo separador de água e óleo); e

- Programa de monitoramento do sistema provisório de esgotamento
sanitário: O plano deverá conter minimamente informações acerca das
medidas rela vas à manutenção do sistema durante a fase de operação e
das medidas relativas à sua desativação.

10. Apresentar programa de recuperação florestal de uma parcela da área
do empreendimento ou entorno com o obje vo do estabelecimento de
stepping stones para a fauna na região, conforme solicitado por meio do
Parecer Técnico SEI-GDF n.º 155/2019 - IBRAM/PRESI/SUBIO/DIFAU
(19845784);

11. Apresentar o Programa de Educação Ambiental (PEA), de acordo com
as disposições da Instrução nº 58/2013-IBRAM. Deverá ser requisitado o
Termo de Referência específico à EDUC/IBRAM. As informações
encontram-se disponíveis por meio do link:
http://www.ibram.df.gov.br/projetoanalise-de-programas-de-educacao-
ambiental/.

12. Fixar placa informa va na área do empreendimento em local visível,
conforme modelo de placa de licenciamento fornecido no site do Brasília
Ambiental;

13. Apresentar Projeto Execu vo e Memorial Descri vo de todas as
infraestruturas a serem instaladas, incluindo também áreas de
emprés mo, canteiros de obra, vias de acesso, entre outros, com ART de
profissional habilitado;

14. Tendo em vista que existe outro empreendimento na região, sendo
desenvolvido pelo mesmo escritório do projeto, solicitamos que seja
proposto aos empreendedores uma solução conjunta para os sistemas de
água e esgoto, de maneira a possibilitar redução nos custos de
implantação, manutenção e operação;

15. Apresentar cronograma físico de implantação do empreendimento;

16. Atentar-se às recomendações e exigências con das na Informação
Técnica nº 37/2021-APA Planalto Central/ICMBio (63847163). A saber:

Solicitar ao empreendedor, caso este tenha sido realizado, o mapeamento
georreferenciado dos indivíduos arbóreos adultos inventariados,
necessário para o monitoramento do empreendimento quanto a norma
de proibição de corte de espécies na vas existentes nas áreas verdes do
empreendimento projetado para 30% da área total.

[...]

Recomenda a confecção de placa informa va no Empreendimento Condor
Logís ca de Carga, contendo informações de localização deste no interior
da APA do Planalto Central na Zona de Uso Sustentável - ZUS, o Decreto de
criação da UC (Decreto s/n de 10 de janeiro de 2002) e a Portaria de
aprovação do Plano de Manejo da APA do Planalto Central ICMBio
(Portaria nº 28 de 17 de abril de 2015).

17. Apresentar manifestação da Diretoria de Vigilância Ambiental - DIVAL;

18. Apresentar manifestação do Ins tuto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - IPHAN;

19. Apresentar projeto execu vo para implantação de sistema de energia
elétrica com aprovação da Companhia Energética de Brasília - CEB;

20. Apresentar projeto execu vo de implantação de pavimentação com
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aprovação da NOVACAP;

21. Apresentar projeto execu vo de implantação do sistema de
esgotamento sanitário com aprovação da CAESB;

22. Apresentar projeto execu vo de implantação do sistema de
abastecimento de água com aprovação da CAESB;

23. Atender ao recomendado pela ADASA, para concepção de projetos de
Drenagem;

24. Apresentar o Projeto Urbanístico aprovado pela SEDUH;

25. Para fins de Autorização de Supressão Vegetal (ASV) e Compensação
Florestal (TCCF), apresentar o Inventário Florestal, u lizando-se da
metodologia de censo e/ou amostragem, contemplando os resultados
quanto à composição e estrutura florís ca da área, análise
fitossociológica, relação das espécies de interesse conservacionista e
estimativa dos principais parâmetros dendrométricos, conforme Termo de
Referência disponibilizado no sí o do Ins tuto e em conformidade com a
Lei n° 6364/2019, Decreto Distrital n° 39.469/2018, IN 231/2018 e demais
norma vas per nentes; acompanhado do Plano de Supressão e proposta
de Compensação, nos termos da legislação vigente e cadastro do
empreendimento e do projeto no SINAFLOR/IBAMA;

26. Apresentar a Planilha de Compensação Ambiental - Método IBRAM,
disponível no site do Ins tuto, preenchida de forma coerente com os
projetos e estudos ambientais e acompanhada da devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), e anexado o Valor de Referência para o
cálculo da mesma (a tabela com os custos totais previstos para a
implantação do empreendimento e o valor da gleba deverá ser entregue
em conformidade com as Instruções IBRAM nº 76/2010, 01/2013 e
75/2018);

27. Apresentar relatório de cumprimento das condicionantes, exigências e
restrições desta Licença Prévia junto ao requerimento de Licença de
Instalação.

2. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS

A. ZONEAMENTO URBANÍSTICO

I. PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL - PDOT/2009

Quanto ao zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial –
PDOT/2009, a área de projeto está inserida na Zona Urbana de Expansão e Qualificação (ZUEQ).
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Figura 14: Zoneamento do PDOT/2009. Fonte: MDE 119/2021

De acordo com o art. 74 do PDOT/2009, a Zona Urbana de Expansão e Qualificação
é “composta por áreas propensas à ocupação urbana, predominantemente habitacional, e que
possuem relação direta com áreas já implantadas, (...)”.

Art. 75. Esta Zona deve ser planejada e ordenada para o desenvolvimento
equilibrado das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, de
acordo com as seguintes diretrizes:

I – Estruturar e ar cular a malha urbana de forma a integrar e conectar as
localidades existentes;
II – aplicar o conjunto de instrumentos de polí ca urbana adequado para
qualificação, ocupação e regularização do solo;

III – qualificar as áreas ocupadas para reversão dos danos ambientais e
recuperação das áreas degradadas;

IV – Constituir áreas para atender às demandas habitacionais; (...)

VII – planejar previamente a infraestrutura de saneamento ambiental para
a ocupação, considerando-se a capacidade de suporte socioambiental da
bacia hidrográfica de contribuição do lago Paranoá.

 

Quanto a densidade demográfica ou populacional, o art. 39 do PDOT/2009 define como
sendo o valor resultante da divisão entre o número de habitantes e a área total das porções
territoriais, indicadas no Anexo III, Mapa 5, daquela Lei Complementar.

A poligonal de projeto está inserida na mancha definida como média densidade cujos
valores de referência são superiores a 50 (cinquenta) e até 150 (cento e cinquenta) habitantes por
hectare.

Figura 15: Localização da gleba no mapa de densidade demográfica do PDOT/2009.
Fonte: MDE 119/2021

 

II. DIRETRIZES URBANÍSTICAS PARA A REGIÃO NOROESTE DE CEILÂNDIA - DIUR
05/2018

Em complementação às diretrizes de planejamento urbano constantes do PDOT/2009 e
da legislação ambiental per nente, a então Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação
do Distrito Federal - SEGETH (atual SEDUH) emi u as Diretrizes Urbanís cas para a Região Noroeste
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de Ceilândia – DIUR 05/2018, aprovada por meio da Portaria nº 74 de 11 de junho de 2018. Essas
diretrizes anulam a DIUR 01/2018 – Região Noroeste de Ceilândia, aprovada pela Portaria nº 25, de 12
de março de 2018.

De acordo com o zoneamento definido na DIUR 05/2018, a área objeto deste projeto
está localizada integralmente na Zona C, e tem como principais características:

[...]

5.6. A Zona C corresponde à porção da poligonal lindeira à Zona Rural,
devendo caracterizar-se como uma zona de amortecimento e
compatibilização entre as atividades urbanas e rurais;

5.6.1. Na Zona C, localizada inteiramente na Zona Uso Sustentável (ZUS) da
Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, a
impermeabilização máxima do solo deve ficar restrita a 50% da área, além
de ser proibido o corte de espécies arbóreas na vas existentes nas áreas
verdes delimitadas pelos projetos urbanís cos dos novos
empreendimentos;

5.6.2. Na Zona C, devem ser permi dos os usos residenciais unifamiliar,
comercial e prestação de serviços, industrial (pequeno porte, baixa
incomodidade e não poluente), institucional e misto;

Segundo a DIUR 05/2018, as ocupações nesta zona devem ser compostas por lotes de
maiores dimensões, menores taxa de ocupação e maiores índices de permeabilidade do solo,
buscando o amortecimento e a compatibilização entre as atividades rurais e urbanas.

Conforme Figura 16 abaixo, o parcelamento está à margem de uma Via de Circulação.
Esta, paralela à rodovia DF-070, deve abrigar usos e a vidades de maior porte, com caráter mais
regional.

Figura 16: Diretrizes de Sistema Viário e Circulação segundo a DIUR 05/2018. Fonte:
MDE 119/2021

Na Zona C deve ser des nada, pelo menos, 15% da áreados novos parcelamentos a
equipamentos e espaços livres de uso e domínio público, conforme disposições do PDOT/2009. Para o
cálculo do percentual mínimo de Equipamentos e espaços livres de uso público, deve-se considerar a
área parcelável que "consiste na área total excluídas as Áreas de Preservação Permanente (APP), as
Unidades de Conservação e as faixas de domínio de rodovias e redes de infraestrutura", segundo a
DIUR 05/2018.

Os parâmetros de uso e ocupação do solo para os novos parcelamentos na Zona C são:
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Figura 17: . Tabela de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo para os novos
parcelamentos da DIUR 05/2018. Fonte: DIUR 05/2018

 

III. DIRETRIZES URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS - DIUPE

Conforme exposto anteriormente, de acordo com a Carta SEI-GDF n.º 287/2018 –
SEGETH/CAP/COURB, de 07 de agosto de 2018, "não será necessária a emissão de Diretrizes
Urbanís cas Específicas – DIUPE para a Gleba 04 Lote 499 – PICAG, localizada na BR-070, uma vez que
não há diretrizes complementares para a gleba em questão”.

 

3. PROJETO DE URBANISMO

A. USO E ATIVIDADES

O Anteprojeto de Urbanismo para a gleba em questão tem como principal obje vo
ofertar áreas para desenvolvimento de a vidades comerciais de médio e grande porte e a vidades
industriais, além de área para Equipamento Público e Espaços Livre de Uso Público - ELUP, conforme
previsto em lei.

De acordo com o MDE 119/2021, a proposta de parcelamento tem com foco fomentar a
a vidade econômica na região e a contribuição com o fortalecimento da economia da localidade, por
meio da oferta de postos de trabalho. Também busca diminuir a entrada de veículos de grande porte
nas vias que conectam as demais regiões consolidadas do DF.

É proposta a criação de 2 unidades imobiliárias, sendo:

01 lote des nado a uso comercial, prestação de serviços e industrial, UOS CSIInd 3, com área
de 61.092,57 m²; e

01 lote des nado ao uso Ins tucional de Equipamento Público - Inst-EP, com área de 9.266,51
m² - equivalente a 12,28% da gleba.

Para além destas unidades imobiliárias, o projeto também contempla:

01 área des nada a Espaços Livres de Uso Público (ELUP) com 2.092,89 m² - correspondente a
2,77% da gleba - além de áreas destinadas ao sistema viário local.

Dessa forma o projeto des na o total de 15,05% da área parcelada para os
Equipamentos Públicos e os ELUPs.
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Figura 18: Uso do solo proposto. Fonte: MDE 119/2021

 

A seguir são reproduzidos o Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas -
onde constam as áreas a serem des nadas a Equipamentos Públicos Comunitários (EPC),
Equipamentos Públicos Urbanos (EPU) e Espaços Livres de Uso Público (ELUP) e o Quadro de
Permeabilidade e seus respec vos percentuais de ocupação em relação à poligonal do projeto, 
apresentados no Memorial Descritivo MDE 119/2021.

 

I. QUADRO SÍNTESE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E ÁREAS PÚBLICAS
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Figura 19:  Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas do parcelamento
Condor. Fonte: MDE 119/2021

 

II. QUADRO DE PERMEABILIDADE DO PARCELAMENTO

Foram propostas as áreas permeáveis quan ficadas no quadro reproduzido a seguir, em
que o parcelamento atende ao percentual mínimo de permeabilidade exigido para a Zona de Uso
Sustentável da APA do Planalto Central (50%).

Figura 20:  Quadro de Permeabilidade do parcelamento Condor. Fonte: MDE 119/2021

 

B. SISTEMA VIÁRIO

O sistema viário para o parcelamento será constituído por apenas uma via local que liga
a rodovia BR-070/ DF-180 a norte aos lotes propostos no plano de ocupação.
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Figura 21:  Sistema viário do parcelamento Condor. Fonte: MDE 119/2021

O perfil viário adotado na área obedeceu às dimensões estabelecidas pelo Decreto nº
38.047, de 09 de março de 2017, conforme Figura 22 abaixo. A circulação de bicicletas acontecerá de
forma compartilhada com veículos.
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Figura 22:  Perfil viário da Via de Circulação de Vizinhança 2. Fonte: MDE 119/2021

 

C. DENSIDADE

A poligonal do parcelamento está inserida em zona de média densidade (50 a 150
habitantes por hectare) e, portanto, é permi da uma população máxima de 1.131 habitantes para a
área. Porém a ocupação se des na à a vidade econômica, sem a oferta de unidades habitacionais.
Sendo assim, não há previsão de número de habitantes para o empreendimento.

 

D. PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Os parâmetros de uso e ocupação do solo do projeto de urbanismo estão definidos na
Norma de Uso e Gabarito – NGB 119/2021, conforme planilha reproduzida a seguir.

 LEGISLAÇÃO RELATIVA AO PROJETO Urbanística

▪ Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e suas alterações – Dispõe sobre o
parcelamento do solo urbano e dá outras providencias; ▪ Lei Orgânica do Distrito Federal, de 09 de
junho de 1993 – Estabelece no tulo VII, Ar go 314, diretrizes para a Polí ca de Desenvolvimento
Urbano do Distrito Federal; ▪ Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009 – Aprova e altera a
revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT; ▪ Lei Complementar
nº 854, de 15 de outubro de 2012 – Atualiza a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que
aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras
providências; ▪ Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019 – Aprova a Lei de Uso e Ocupação
do Solo do Distrito Federal – LUOS, nos termos dos arts. 316 e 318 da Lei Orgânica do Distrito Federal;
▪ Lei nº 992, de 28 de dezembro de 1995 – Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no
Distrito Federal e dá outras providências; ▪ Decreto nº 28.864, de 17 de março de 2008 e suas
alterações – Regulamenta a lei nº 992/ 1995, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins
urbanos no Distrito Federal e dá outras providências; ▪ Decreto nº 38.047, de 09 de março de 2017 –
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, para o planejamento, elaboração e modificação de projetos urbanísticos; ▪ Decreto n°
27.365, de 01 de novembro de 2006 – Altera o Sistema Rodoviário do Distrito Federal e dá MDE
119/2021 Memorial Descri vo 39 páginas ANEXO I – Quadro Demonstra vo das Unidades Imobiliárias
01 páginas NBG 119/2021 04 páginas URB 119/2021 SICAD – 133 -I Planta Geral 1:1000 Folha 1/4
SICAD – 133-I-1-D Planta Parcial 1:1000 Folha 2/4 SICAD – 133-I-2-C Planta Parcial 1:1000 Folha 3/4
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SICAD – 133-I-4-B Planta Parcial 1:1000 Folha 4/4 MDE 119/21 Folha 5 de 39 outras providências; ▪
Lei nº 4.397, de 27 de agosto de 2009 – Dispõe sobre a criação do Sistema Cicloviário no âmbito do
Distrito Federal; ▪ Lei Complementar nº 958, de 20 de dezembro de 2019 – Define os limites Físicos
das Regiões Administra vas do Distrito Federal e dá outras providências. ▪ Decreto no 32.575, de 10
de dezembro de 2010 – Aprova a alteração do referencial geodésico do Projeto do Sistema
Cartográfico do Distrito Federal – SICAD, instituído por meio do artigo 1º do Decreto nº 4.008, de 26 de
dezembro de 1977, e dá outras providências; ▪ Decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017 – Dispõe
sobre os procedimentos para apresentação de Projetos de Urbanismo e dá outras providências; ▪ Lei
nº 6.138, de 26 de abril de 2018 – Ins tui o Código de Obras de Edificações do Distrito Federal – COE;
▪ Decreto nº 39.272 de 02 de agosto de 2018 - Regulamenta a Lei nº 6.138 de 26 de abril de 2018 que
dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF. ▪ Portaria nº 74, de 11 de
junho de 2018 - Aprova as Diretrizes Urbanís cas DIUR 05/2018, aplicáveis à Região Noroeste da
Região Administra va de Ceilândia - RA IX, e dá outras providências. Disponível no endereço
eletrônico: h p://www.seduh.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2017/11/DIUR_05_2018_Regiao_Noroeste_Ceilandia.pdf. ▪ ABNT NBR 9050/2020,
de 03 de agosto de 2020 – Trata da acessibilidade a edificações mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos. ▪ Portaria n° 17, de 22 de fevereiro de 2016 – Aprova a Nota Técnica n° 02/2015 –
DAURB/SUAT/SEGETH que trata de Diretrizes para Sistema Viário de Novos Parcelamentos. . MDE
119/21 Folha 4/5 de 39

Ambiental

▪ Lei Federal nº 12.651, 25 de maio de 2012 – Dispõe sobre a proteção da vegetação
na va; altera as Leis n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428,
de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166- 67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências;
▪ Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 – Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III, e VII da
Cons tuição Federal, ins tui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências; ▪ Lei n° 041, de 13 de setembro de 1989 – Dispõe sobre a Polí ca Ambiental do Distrito
Federal e dá outras providências; ▪ Decreto n° 12.960, de 28 de dezembro de 1990 – Aprova o
regulamento da Lei nº 041 de 13/09/89, que dispõe sobre a polí ca ambiental do Distrito Federal; ▪
Portaria nº 28, de 17 de abril de 2015 – Aprova o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) Planalto Central /DF; ▪ Decreto de 10 de janeiro de 2002 - Cria a Área de Proteção Ambiental -
APA do Planalto Central, no Distrito Federal e no Estado de Goiás, e dá outras providências; ▪ Lei
Complementar nº 827, de 22 de julho de 2010 - Regulamenta o art. 279, I, III, IV, XIV, XVI, XIX, XXI, XXII,
e o art. 281 da Lei Orgânica do Distrito Federal, ins tuindo o Sistema Distrital de Unidades de
Conservação da Natureza – SDUC, e dá outras providências; ▪ Lei nº 6.269 de 29 de janeiro de 2019 -
Ins tui o Zoneamento Ecológico- Econômico do Distrito Federal – ZEE-DF, em cumprimento ao art. 279
e ao art. 26 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal e dá outras
providências. MDE 119/21 Folha 6 de 39 5.

 

Voto -  

Diante do exposto e considerando toda a documentação apensada ao processo ,  voto
pela aprovação  do Projeto de Urbanismo do parcelamento Condor, consubstanciado na URB
119/2021, MDE 119/2021 e NGB 119/2021, e que o mesmo  atende às diretrizes e parâmetros
estabelecidos na Lei Complementar nº 803/2009 que trata do Plano Diretor de Ordenamento
Territorial - PDOT/2009, atualizada pela Lei Complementar nº 854/2012; às Diretrizes Urbanís cas
para a Região Noroeste da Região Administra va de Ceilândia – DIUR 05/2018 e demais legislações
urbanís cas per nentes .  , Este Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal –
CONPLAN, como integrante do Sistema de Gestão Urbana do Distrito Federal, zela pelo interesse
público e o tem como norteador de suas decisões .

 

“ Sinto-me honrado em ser o autor deste valoroso relato. O mesmo trará bene cios a
toda a região. Além da arrecadação de impostos, trará também a perspec va de abertura de novas
frentes de trabalho para a população que tanto carece de emprego e renda. ” 

 

Cordialmente,

 

Ovídio Maia Filho

Conselheiro Titular – Fecomércio – DF 
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Documento assinado eletronicamente por Ovidio Maia Filho, Usuário Externo, em 13/09/2021,
às 11:44, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 69717062 código CRC= 416E99C8.
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