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Comissão Permanente de Análise dos Estudos Prévios de Impacto de Vizinhança

Parecer SEI-GDF n.º 1/2020 - SEDUH/GAB/CPA-EIV  

Referência: Processo SEI nº 00390-00003289/2019-72

Interessado: Lance Incorporadora 

Assunto: 1ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, rela�vo ao parcelamento denominado
“PARCELAMENTO ARAPOANGA”.

O presente processo trata do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança do Parcelamento do Solo
Urbano, da parte remanescente desocupada da Etapa 3 do setor Habitacional Arapoanga, na Região Administra�va
de Planal�na – RA VI.

 Foi apresentado o Requerimento - Carta nº 204 /2020 - Geo Lógica - (39225775), encaminhando o
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV para análise, conforme a relação a seguir:

Estudo Urbanís�co EIV - Arapoanga (39225929);

Estudo Urbanís�co - Anexo 1 (40240043);

Estudo Urbanís�co - Anexo 2 (Estudo de Tráfego) (40240311);

Consulta CAESB - Anexo 3 (40240533);

Consulta NOVACAP - Anexo 4 (40240691);

Consulta CEB - Anexo 5 (40240820);

Consulta SLU - Anexo 6 (40240940); e

Comprovante de Pagamento de Taxa - analise de EIV (40616888).

O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV foi analisado conforme TR 01/2019 (26283004), dentro das
competências exercidas pela SUPAR, nesta Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto
de Vizinhança - CPA/EIV, nos termos do Decreto n ̊39.865, de 31 de maio de 2019.

Antes, é importante salientar que item 2.2 do TR consiste na apresentação do  Estudo Preliminar
protocolado na SUPAR, composto de: Memorial Jus�fica�vo e Planta Geral do Parcelamento. Antes de passar às
análises, convém destacar que o referido Estudo Preliminar não foi protocolado na SUPAR.

Contudo, em que pese o não atendimento deste pré-requisito, a fim de evitar duplicidade de
procedimentos, visando a agilidade nos processos, entendemos que, neste caso, pode ser dispensado o protocolo do
Estudo Preliminar na SUPAR. Sendo assim, toda a análise do projeto, até sua aprovação pelo CONPLAN se dará no
âmbito do presente processo, simultaneamente às análises do EIV.

Analisando o material acostado aos presentes autos, verificamos que não foi apresentado junto ao EIV
o Estudo Preliminar da proposta da área de parcelamento novo, mas sim o Memorial Jus�fica�vo do Plano de Uso e
Ocupação do Setor Habitacional Arapoanga – Etapa 3.

É importante informar que Plano de Uso e Ocupação do Setor Habitacional Arapoanga – Etapa 3,
tratado no âmbito do processo 0392-001266/2008, foi elaborado a fim de viabilizar a regularização dos
parcelamentos consolidados inseridos na Etapa 3 do setor habitacional Arapoanga, em especial para garan�r o
atendimento aos percentuais de área pública estabelecidos nas Diretrizes Urbanís�cas – DIUR 02/2018.

Neste sen�do, o Plano de Uso e Ocupação foi apreciado pelo Conselho de Planejamento Territorial e
Urbano do Distrito Federal – CONPLAN em sua 158a Reunião Ordinária, e aprovado conforme Decisão n ̊35/2018.



Diante do relatado, de modo a atender ao item 2.2 do Termo de Referência, será necessário destacar
do material apresentado as informações rela�vas à área de projeto do parcelamento novo, e consolidá-los no
formato de Estudo Preliminar composto por Memorial Jus�fica�vo e Planta Geral. 

Ainda, para subsidiar a elaboração do Estudo Preliminar, foi realizada a análise dos dados
correspondentes à área objeto de EIV, com fulcro na Lei Complementar nº 803/2009 que aprova a revisão do Plano
Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT; nas  Diretrizes Gerais do Setor - DIUR 05/2018; na Lei Complementar nº
948 - Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS; no Decreto nº 38.047/2017 – 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.

Também foi disponibilizado o modelo de Memorial Descri�vo anexo (42367711).

Seguem as considerações rela�vas às informações necessárias ao Estudo Preliminar, apresentadas
no Estudo Urbanís�co - Anexo 1 (40240043), destacando que a numeração dos tópicos corresponde àquela u�lizada
no EIV apresentado.

1. LEGISLAÇÃO

(Parcialmente Atendido)

 

Re�rar:  Lei nº 2.105, de 08 de outubro de 1998 – Dispõe sobre o Código de O Edificações do Distrito Federal.

Re�rar: Decreto nº 33.740, de 28 de junho de 2012 – Altera o Decreto nº 19.915, de 17 de dezembro de 1998,
que regulamenta a Lei 2.105/98 (Código de Edificações do DF).

Re�rar: Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.Dispõe sobre a Polí�ca Nacional de Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

Re�rar: Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000.Regulamenta o ar�go 225,§ 1o, incisos I, II,II, IV da
Cons�tuição Federal, ins�tui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências.

Re�rar: Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2007. Regulamenta a Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000,
quer dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e dá outras
providências;

Re�rar: Lei Federal nº 12651, 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação na�va; altera as Leis
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 n4.771, 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.

Re�rar: Decreto nº 14.783, de 17 de junho de 1993.bDispõe sobre o tombamento de espécies arbóreo-
arbus�vas, e dá outras providências.

Re�rar: Decreto n° 23.585, de 05 de fevereiro de 2003.

Re�rar: Decreto nº 38.849, de 08 de fevereiro de 2018 

Re�rar: Instrução Norma�va IBRAM nº 49, de 17 de junho de 2009. Aprova o Plano de Manejo e Zoneamento
Ambiental da Estação Ecológica de Águas Emendadas.

 

Inserir:

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;

Lei complementar 948, de 16 de janeiro de 2019 – Aprova a lei de uso e ocupação do Solo do Distrito Federal
– LUOS nos termos dos ar�gos 316 e 318 da Lei Orgânica do Distrito Federal e dá outras providências.

Lei 5022/2013, de 04 de fevereiro de 2013 – Dispõe sobre o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança no
Distrito Federal. 

Decreto nº 38.247, de 01 de junho de 2017 - Dispõe sobre os procedimentos para apresentação de Projetos de
Urbanismo e dá outras providências

 

4. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA  

Inserir croqui de situação fundiária elaborado pela TERRACAP no bojo do processo 0392-001226/2008;

Apresentar o  Anexo A citado no texto;  

Compa�bilizar numeração das URBs na listagem e no mapa.

 

5.CONSULTAS ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Devido ao tempo decorrido, informamos que foi autuado o processo 00390-00003438/2020-37 para renovação de
consulta  aos órgãos e concessionárias de serviços públicos. Assim, as informações deverão contemplar as novas
respostas, quando recebidas.

 

6. CONDICIONANTES LEGAIS, FÍSICOS E AMBIENTAIS

(Parcialmente Atendido)

Acrescentar “condicionante urbanís�cos” na descrição do item;

Citar o plano de ocupação aprovado pelo CONPLAN, o qual deverá ser respeitado na elaboração do projeto
para área de novos parcelamentos, assim como na definição dos parâmetros;

 

6.1. Unidades de Conservação

(Parcialmente Atendido)

Informar que  a poligonal encontra-se na zona de influência indireta, das áreas de Proteção de Manancial –
APM do Pipiripau, APM do Brejinho e APM São Bartolomeu (parte norte);

Apresentar croqui indicando incidência da poligonal do parcelamento sobre o zoneamento da APA do São
Bartolomeu;

 

Áreas de Proteção de Manancial - APM 

Informar se o parcelamento assim como a Área de Influência Direta e Indireta de Vizinhança (AIDV e AIIV)
incidem em Áreas de Proteção de Manancial.

 

Zoneamento Ecológico e Econômico – ZEE



Apresentar a incidência da área no zoneamento do ZEE-DF aprovado pela Lei N ̊ 6.269, de 29 de janeiro de
2019;

 

6.3. Declividade

(Parcialmente Atendido)

Apresentar curvas de nível sobrepostas ao mapa de declividade; 

 

6.6. Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2009

(Parcialmente Atendido)

Informar densidade definida pelo PDOT para área do parcelamento e apresentar croqui/mapa com a poligonal
do parcelamento inserida;

 

DIUR 02/2018

(Não Atendido - Não foi apresentado)

 

Apresentar Subitem para tratar das diretrizes do parcelamento;

Relatar brevemente o histórico das diretrizes para esclarecer o percentual de áreas públicas e a densidade
adotadas; 

Apresentar Mapa/croqui com o zoneamento e condicionantes previstos na DIUR 02/2018, indicando a
incidência da área objeto do parcelamento;

Apresentar tabela de parâmetros estabelecidos para a zona em que se enquadra o parcelamento conforme a
DIUR 02/2018;

 

Plano de Uso e Ocupação do Setor Habitacional Arapoanga – Etapa 3

(Não Atendido - Não foi apresentado)

Criar um tópico com breve histórico do Plano de Uso e Ocupação e descrição dos índices e parâmetros
definidos para a área de projeto.

 

7. ASPECTOS URBANÍSTICOS 

(Parcialmente Atendido)

 

Onde cita: “Des�nação de áreas desocupadas para equipamentos públicos e espaços livres de uso público que
tragam melhorias as caracterís�cas urbanas locais e o atendimento ao percentual mínimo estabelecido pelo
PDOT/2009”. Informar qual o percentual mínimo estabelecido;

 

7.2. Sistema Viário

(Parcialmente Atendido)

 



Compa�bilizar a figura 15 com a 16, falta uma via coletora “interna” na área de novos parcelamentos na figura
15;

Além da hierarquia viária apresentar a classificação de cada via conforme Nota Técnica Nº 02/2015
DAUrb/SUAT;

Citar a nota Técnica Nº 02/2015 DAUrb/SUAT além do decreto 38.047 de 09 de março de 2017;

Perfil viário, figura 20: Iden�ficar de qual via coletora se refere a figura; (via de circulação interna, parque,
marginal?)

Figura 21: Perfil da VIA ARTERIAL - Apresentar além da hierarquia, a classificação da via: Via de A�vidades;

Conforme Nota técnica Nº 02/2015 DAUrb/SUAT, as vias de a�vidades devem apresentar 2 faixas de rolamento
por sen�do, sendo uma preferencial para o transporte cole�vo. 

Apresentar perfis das vias compar�lhadas conforme Nota Técnica Nº 02/2015 DAUrb/SUAT:  “Nas ruas
compar�lhadas não há separação clara entre o espaço do pedestre, ciclista e automóvel, podendo
prioritariamente ocorrer em vias locais residenciais com baixo volume de tráfego e baixa velocidade” 

 

7.2.1. Sistema Cicloviário

(Parcialmente Atendido)

Inserir “Figura 26: Sistema cicloviário na Etapa 3”, neste item;

 

7.3. Uso do Solo

(Parcialmente Atendido)

Texto confuso no parágrafo que trata da área de parcelamento novo, revisar.

Classificar os usos conforme Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019, que Aprova a Lei de Uso e
Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS;

“Figura 29: Uso do Solo proposto Etapa 3.- (Anexo J)” e “ Figura 30: Uso do solo proposto”: Apresentar mapa de
uso do parcelamento com legenda compa�vel com a UOS. As hachuras deverão seguir o seguinte padrão de
cores:



 

7.4. Equipamentos Públicos Comunitários/Urbanos e Espaços Livres De Uso Público

Atualizar informações que citam as Diretrizes Urbanís�cas do Setor Habitacional Arapoanga, que não são mais
válidas. 

Apresentar as diretrizes para áreas públicas definidas pela DIUR 02/2018

Apresentar percentuais de área pública definidos para toda a Etapa 3 no Plano de Uso e Ocupação, com
destaque para os 20,44% estabelecidos para a área remanescente/desocupada, para suprir a total da área de
regularização;

 

7.4.1. Quadro de Unidades Imobiliárias de Equipamentos Públicos

Os quadros só serão analisados após apresentação das URB em PDF e DWG para conferência;

 



7.5. Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo

(Não Atendido)

 

7.5.2. Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo | Parcelamento Novo

Informar no texto qual a DIUR incidente no parcelamento;

Os parâmetros urbanís�cos incidentes devem ser compa�veis com a tabela  apresentada pela DIUR 02/2018,
definidos para as zonas em que incidem as áreas do parcelamento, bem como com aqueles constantes no
Plano de Uso e Ocupação;

Apresentar tabela de parâmetros no padrão do Anexo III - Quadro 12A - Parâmetros de Ocupação do Solo /
Planal�na, conforme Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS;

Criar um item para tratar exclusivamente da permeabilidade;

Os quadros só serão aferidos após apresentação das URB em PDF E DWG para conferência dos dados
informados;

 

7.6. Densidade Populacional

(Atendido Parcialmente)

Informar que os dados de densidade foram definidos além do PDOT, também pela DIUR 02/2018 e foram
consolidados no Plano de Uso e Ocupação ;

 

7.6.1. Densidade Populacional na área de regularização (50 de 150hab/ha)

Os quadros só serão aferidos após apresentação das URB em PDF E DWG para conferência dos dados
informados;

7.6.2. Densidade Populacional na área de parcelamento (acima de 150hab/ha)

Os quadros só serão aferidos após apresentação das URB em PDF E DWG para conferência dos dados
informados;

 

7.8. Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas 

O quadro só será aferido após apresentação das URB em PDF E DWG para conferência dos dados informados;

 

7.9. Sistema de Endereçamento

(Atendido)

 

9. SÍNTESE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Deslocar par o tópico que trata dos Condicionantes Ambientais;

Citar a emissão das licenças emi�das abaixo: 

Licença de Instalação – Corre�va SEI-GDF nº 09/2018 – IBRAM/PRESI para a área de regularização,



Processo Ambiental nº 00391-00002960/2018-59; e

Licença Prévia – LP SEI-GDF nº 12/2018 – IBRAM/PRESI (22397345), para o parcelamento do Solo Novo,
Processo Ambiental nº 00391-00002667/2018-91.

Relacionar os eventuais condicionantes das licenças que tenham impacto na concepção do parcelamento
objeto de EIV.

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PARCELAMENTO NO CONTEXTO URBANÍSTICO E AMBIENTAL

PDOT

Apresentar informações acerca da densidade estabelecida pelo PDOT para o parcelamento; 

 

DIUR 02/2018 

Especificar a que área se refere essa DIUR: DIUR 02/2018: região Sul de Planal�na;

Informar diretrizes para áreas públicas;

Informar diretrizes quanto a densidade e incluir "Anexo VI. Tabela de es�ma�va populacional" na DIUR
02/2018;

 

PLANO DE USO E OCUPAÇÃO

Criar um tópico para descrever os parâmetros definidos para a área no Plano de Uso e Ocupação.

 

Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento do presente parecer ao interessado, para
conhecimento e providências.

 

Arq. Ana Passos

Unidade de Novos Parcelamentos - UPAR/SUPAR

Assessora

 

Arq. Alessandra Marques

Coordenação de Parcelamentos - COPAR/UPAR

Coordenadora
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