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SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO

TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 23, DE 13 DE ABRIL DE 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 36.236, de 1º de
janeiro de 2015, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo: 390.000.261/2015,
R E S O LV E :
Art. 1º Aprovar as Diretrizes Urbanísticas DIUR 01/2016, constantes do Anexo desta Por-
taria, aplicáveis ao Setor Habitacional do Torto, na Região Administrativa do Plano Piloto -
RA I.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

DIRETRIZES URBANÍSTICAS
SETOR HABITACIONAL DO TORTO - SHTorto

A P R E S E N TA Ç Ã O
A Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH,
órgão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Distrito Federal, tem a com-
petência de definir diretrizes urbanísticas para novos parcelamentos urbanos, nos termos da
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo
Urbano, e do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, Lei Com-
plementar nº 803, de 25 de abril de 2009. As diretrizes urbanísticas se caracterizam como
uma das ferramentas de planejamento urbano e territorial e é elaborada à luz das estratégias
de ocupação do território do Distrito Federal.
O presente documento, elaborado pela Diretoria de Meio Ambiente e Abastecimento -
DIMAAB, unidade subordinada a Subsecretaria de Áreas Temáticas - SUAT, estabelece as
Diretrizes Urbanísticas para a regularização do Setor Habitacional do Torto e deverão ser
observadas na elaboração de planos de ocupação, projetos de regularização e projetos ur-
banísticos de parcelamentos do solo inseridos no setor. As Diretrizes têm prazo de validade
de 4 (quatro) anos, conforme estabelece o parágrafo único do art. 7º da Lei Federal 6.766/79,
podendo ser reavaliadas em prazo inferior, de acordo com o interesse público ou salvo
mudanças de legislação que impliquem alteração de uso e ocupação do solo. A emissão deste
documento de diretrizes, consubstanciado no Processo n. 390.000.261/2016, revoga dis-
posições em contrário, em especial o documento relativo às Diretrizes Urbanísticas emitidas
em novembro de 2009.
1. INTRODUÇÃO
Estas diretrizes urbanísticas visam à ocupação urbana do Setor Habitacional do Torto -
SHTorto, área de 341,50 hectares, localizada na Região Administrativa de Brasília - RA-I
conforme consta na Figura 01 - Situação e Localização. A poligonal do Setor Habitacional
do Torto foi definida na Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que institui o
Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, e limita-se a norte e a oeste
com o Parque Nacional de Brasília - PNB, a leste com o Ribeirão do Torto e ao sul com a
DF -003 e a área destinada à implantação do Polo Capital Digital. O principal acesso ao setor
é realizado pela DF-003, (também denominada BR 020) próximo ao balão do Torto.
A ocupação urbana da região é fragmentada. O Setor Habitacional do Torto abrange a área
do Parque de Exposições da Granja do Torto, a residência oficial do Presidente da República,
pequenas porções territoriais a ser parcelado e seis parcelamentos irregulares que integram a
Estratégia de Regularização Fundiária Urbana do PDOT, Figura 02 - Uso e Ocupação do
Solo.

Figura 01 - Situação e Localização
Dos parcelamentos irregulares, cinco deles são definidos como Área de Regularização de
Interesse Específico - ARINE, caracterizado por uma população de média e alta renda; e
apenas um é definido como Área de Regularização de Interesse Social - ARIS, caracterizado
por uma população de baixa renda. A saber:
- "Vila dos Operários" e "Vila dos Técnicos": ocupações mais antigas que têm sua origem no
assentamento dos funcionários da Granja do Torto e classificados como Área de Regu-
larização de Interesse Específico - ARINE;
- "Rua dos Eucaliptos": ocupação composta por lotes residenciais edificados próximos à
faixa de domínio da DF-003, no acesso à Residência Oficial, e classificada como Área de
Regularização de Interesse Específico - ARINE;
- Vila dos Funcionários da Residência Oficial: ocupação classificada como Área de Re-
gularização de Interesse Específico - ARINE;
- "Mini Granjas do Torto": ocupação localizada na porção norte do SHTorto limite com o
Parque Nacional de Brasília, classificada como Área de Regularização de Interesse Es-
pecífico - ARINE- "Vila Weslian Roriz": núcleo urbano consolidado próximo à entrada do

Parque de Exposições, sendo classificado como Área de Regularização de Interesse Social -
ARIS.

No que diz respeito à titularidade da terra, conforme Despacho nº 144/2009 - N U TO P / T E R -
RACAP, o Setor Habitacional do Torto é constituído por terras desapropriadas pela TER-
RACAP, desapropriadas pela União, não desapropriadas e desapropriadas em comum.

2. DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL - PDOT/2009
O Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT estratifica a densidade demográfica em
quatro categorias: (i) densidade muito baixa - valores de até 15 (quinze) habitantes por
hectare; (ii) densidade baixa - valores superiores a 15 (quinze) e até 50 (cinquenta) habitantes
por hectare; (iii) densidade média - valores superiores a 50 (cinquenta) e até 150 (cento e
cinquenta) habitantes por hectare; e (iv) densidade alta - valores superiores a 150 (cento e
cinquenta) habitantes por hectare. Cabe destacar que a densidade, segundo o PDOT, pode
variar dentro de uma mesma porção territorial conforme as diretrizes urbanísticas, mantendo-
se a média da parcela do território.
O Setor Habitacional do Torto está inserido em Zona Urbana de Uso Controlado II (Figura
03 - Zoneamento PDOT), composto por áreas predominantemente habitacionais de baixa e
média densidade demográfica, enclaves de alta densidade, sujeitas a restrições impostas pela
sensibilidade ambiental, em especial, pela proteção dos mananciais destinados ao abas-
tecimento de água. Segundo o Art. 71 do PDOT, a Zona Urbana de Uso Controlado II deverá
compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da re-
cuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos.
No tocante ao tema de habitação e regularização fundiária, o Setor Habitacional do Torto
corresponde à agregação de Áreas de Regularização e áreas não parceladas, com o objetivo
de auxiliar a promoção do ordenamento territorial e o processo de regularização a partir da
definição de diretrizes mais abrangentes e dos parâmetros urbanísticos, de estruturação viária
e de endereçamento. Nesse contexto, o SHTorto é formado por: (i) Áreas de Regularização
de Interesse Específico - ARINE; (ii) por Área de Regularização de Interesse Social - ARIS;
e (iii) porções territoriais passíveis de novos parcelamentos (Figura 04 - Estratégia de
Regularização Fundiária).
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No Setor Habitacional do Torto incide o Polo Capital Digital (Figura 05 - Estratégia de

Integração Ambiental, de Dinamização e Polo Multifuncional), consoante à Estratégia de

Dinamização de Espaços Urbanos. A estratégia é voltada à configuração de novas cen-

tralidades, promovendo o desenvolvimento urbano, econômico e social e a indução do

crescimento local e regional, mediante a diversificação do uso do solo, a implantação de

centros de trabalho e renda e a melhoria dos padrões de mobilidade e acessibilidade,

observada a capacidade de suporte socioeconômico e ambiental do território.

Na área de influência do Setor incide o Polo Multifuncional Torto - PM 9, como parte da

Estratégia de Implantação de Polos Multifuncionais. A estratégia tem como base a im-

plantação de equipamentos regionais, em especial os terminais rodoviários de passageiros, e

tem objetivo fomentar o desenvolvimento de subcentralidades vinculadas à acessibilidade

decorrente da Rede Estrutural de Transporte Coletivo.

No Setor está sobreposto o conector ambiental do Torto, que faz parte da Estratégia de

Integração Ambiental do Território, que "visa promover maior integração e articulação entre

os espaços naturais e construídos, favorecendo o fluxo biótico e a manutenção dos aspectos

funcionais dos ecossistemas naturais e construídos, de forma a assegurar a biodiversidade

local" que ocorre ao longo do curso do ribeirão do Torto e na foz no lago Paranoá.

3. DIRETRIZES URBANÍSTICAS DO SETOR HABITACIONAL DO TORTO - SHTorto
As Diretrizes Urbanísticas relativas ao uso e ocupação do solo para o Setor Habitacional do
Torto foram definidas tendo como base as macrodiretrizes do PDOT/2009; as diretrizes da
Portaria n. 65/2012 - IPHAN; o Zoneamento da APA do Planalto Central (Portaria n°.
28/2015 - ICMBio); Zoneamento do Parque Nacional de Brasília (Portaria n. 12/2016 -
ICMBio) e o zoneamento da Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE do Torto
(Instrução n°. 181/2014 - IBRAM). Complementarmente, foram consultados os estudos
contratados pela TERRACAP para elaboração de projetos de regularização fundiária, dos
quais constam consultas às concessionárias e informações do estudo ambiental, e realizadas
vistorias que auxiliaram na compreensão do território.
Ao final, a elaboração das diretrizes seguiu duas premissas:
- a grande sensibilidade ambiental da região;
- o reconhecimento da situação fática das ocupações irregulares.
O produto resultante é um conjunto de informações técnicas e conceituais que fundamentarão
os projetos a serem elaborados para o Setor Habitacional do Torto. As informações estão
consolidadas em textos descritivos, tabelas e croquis de zoneamento de usos e ocupação do
solo, complementares entre si. Oportuno destacar que os mapas e croquis constantes neste
documento são meramente ilustrativos e conceituais não representando, portanto, dimen-
sionamento real ou localização precisa, mas sim a concepção de planejamento urbano a ser
adotado. Tal precisão acontecerá no momento da elaboração do projeto de parcelamento do
solo.
A Diretriz Urbanística para o Setor Habitacional do Torto é composta por seis itens:
i. Diretrizes de Mobilidade Urbana;
ii Diretrizes do Sistema de Espaços Verdes;
iii. Diretrizes de Uso do Solo do Setor Habitacional Torto;
- Diretrizes de Uso do Solo das Áreas de Regularização;
- Diretrizes de Uso do Solo das Áreas a Parcelar;
iv. Diretrizes de Ocupação do Solo;
v. Diretrizes de Drenagem Urbana Sustentável;
vi. Recomendações Relativas ao Saneamento Ambiental.
Devido às especificidades que caracterizam as áreas de regularização, para a elaboração das
Diretrizes de Uso do Solo (item iii) o Setor Habitacional do Torto foi dividido em duas
categorias: uma que contém as áreas de regularização (ARINE e ARIS) e outra que abarca
o restante da gleba. As demais Diretrizes foram elaboradas para a gleba como um todo.
3.1. DIRETRIZES DE MOBILIDADE URBANA
A promoção da mobilidade urbana, um dos objetivos gerais do PDOT, envolve acesso amplo
e democrático ao espaço urbano, de forma segura, socialmente inclusiva e ambientalmente
sustentável. De acordo com o Plano Diretor de Transporte Urbano do DF - PDTU, a
mobilidade urbana deve ir além da fluidez de veículos e considerar o contexto circundante e
os usos do solo adjacentes, os modais de transporte não poluentes, e a acessibilidade às
pessoas de todas as idades e habilidades físicas.
Nessa perspectiva, foram incorporadas ao documento um conjunto de diretrizes específicas
para a mobilidade urbana. Particularmente, as diretrizes estabelecem orientações quanto à
implantação de sistema viário que deverá:
- reconhecer o sistema viário existente e sempre que possível utilizá-lo como principais eixos
viários;
- integrar os parcelamentos existentes de forma a evitar que a segregação física contribua
para a segregação social;
- estar de acordo com a legislação pertinente, respeitando os princípios de acessibilidade,
mobilidade sustentável e inclusão social.
O acesso ao Setor ocorre por duas entradas, ambas na rodovia DF-003. Não consta no PDTU
nenhum programa específico de transporte coletivo urbano que incida no Seto r.
Para o Setor Habitacional do Torto é proposto traçado viário estruturador, constituído das
principais vias de conexão, às quais os parcelamentos do solo urbanos deverão estar ar-
ticulados, conforme apresentado no Mapa 01 - Diretrizes de Mobilidade Urbana. As vias
principais propostas são classificadas, de acordo com o contexto urbano, em Vias Arteriais,
Coletoras e Vias Parque, cujas definições constam na NT 01/2015-DAUrb/SUAT, Processo nº
390.000.872/2014. O traçado apresentado, no entanto, poderá adequar-se às necessidades
técnicas, tais como a implantação de um sistema de transporte coletivo, as exigências do
processo de licenciamento ambiental ou as especificidades do processo de regularização
urbana.
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Para as principais ligações internas e de articulação com sistema rodoviário limítrofe foram

indicadas Vias de Circulação e Vias de Atividades que, em sua maioria, nascem do re-

conhecimento do sistema viário existente. A proposta de Via Parque, contornando a área

verde do Setor, tem como objetivo promover a acesso e a visibilidade a áreas públicas de

lazer e convívio, incorporando-as ao contexto urbano. Sugere-se que a via tenha pavi-

mentação diferenciada, medidas de traffic calming, e abertura das edificações lindeiras

(fachada ativa), de forma a permitir apropriação por parte da população das áreas verdes e

públicas que delimita.

Além dessas vias, os projetos urbanísticos deverão prever sistema viário complementar que

integre os parcelamentos existentes de forma a evitar que a segregação física contribua para

a segregação social. As vias planejadas deverão conferir permeabilidade viária ao tecido

urbano, garantindo acesso, circulação e mobilidade para a população.

Ao se fazer o dimensionamento das vias, as opções e facilidades para os pedestres e ciclistas

devem ser tão ou mais atrativos do que as facilidades para o automóvel individual. As vias

devem ser seguras e, sempre que possível, os modos não motorizados devem ter prioridade

sobre os demais modos, em especial nas áreas de conflito, tais como as interseções viá-

rias.

Tendo em vista a particularidade da área, que envolve a regularização fundiária urbana e

áreas de expansão, os projetos urbanísticos devem considerar as disposições do PDOT, em

especial o art.131. Este artigo estabelece que para fins de regularização, o dimensionamento

do sistema viário deverá considerar a configuração de vias e edificações existentes, de modo

a minimizar as relocações, desde que garantida a acessibilidade aos serviços públicos in-

dispensáveis à qualidade de vida da população. Nessa perspectiva, as seguintes diretrizes

deverão ser observadas:

- nos casos em que não houver viabilidade técnica de aplicação dos parâmetros mínimos

estabelecidos pelo Decreto nº 33.741, de 28 de junho de 2012, a solução aplicada no projeto

viário deverá ser justificada e submetida a análise e aprovação dos órgãos gestores, conforme

disposto no art. 76 do referido Decreto;

- vias cujas caixas têm dimensionamento inferior a 9,00m deverão ser classificadas como

vias compartilhadas;

- os lotes com interferência com as caixas das vias propostas nos projetos urbanísticos de

regularização deverão ser registrados com suas dimensões e áreas devidamente ajustados à

caixa da via, e os proprietários notificados da necessidade de liberação de área para im-

plantação do sistema viário;

- nos casos em que a largura livre de obstáculo para a circulação de pedestre da calçada for

menor que 1,20m, em qualquer dos lados da via, serão tratados como vias compartilhadas.

3.2. DIRETRIZES DO SISTEMA DE ESPAÇOS VERDES

O Sistema de Espaços Verdes caracteriza-se por um mosaico de espaços livres de uso público

composto por áreas verdes, parques urbanos e áreas ambientalmente protegidas, conforme

apresentado no Mapa 02 - Diretrizes do Sistema de Espaços Verdes. Esses espaços visam à

proteção de áreas ambientalmente sensíveis e proporcionam a integração entre o meio natural

e o meio urbano, com oferta de áreas para uso público, atividades lúdicas, esportivas,

culturais e de integração social. Conjuntamente, as áreas verdes servem para melhorar o

micro clima urbano e diminuir as ilhas de calor.

Estes espaços acomodarão diferentes usos e funções, como preservação e conservação dos

recursos naturais aliados a elementos da drenagem urbana. Além disso, recepcionarão trilhas

diferenciadas para pedestres e ciclistas, quadras de esporte e locais destinados à recreação e

lazer, dentre outros usos compatíveis com sua função na estrutura urbana. No tocante a

categorização dos parques, o proposto nessa Diretriz Urbanística deverá ser confirmado pelo

órgão ambiental mediante estudos especializados.

No Setor, o Sistema de Espaços Verdes é composto por um conjunto de quatro áreas:

Cinturão Verde, Área de Restrição ao Parcelamento do Solo, Parque Ecológico do Torto e

Parque de Uso Múltiplo do Torto (Mapa 02 e Tabela 01).
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PORTARIA Nº 24, DE 20 DE ABRIL DE 2016. (*)
Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do Conselho Consultivo de Preservação e
Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal - CCPPTM/DF, e dá outras
providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições legais, em conformidade com o art. 105,
paragrafo único, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal e tendo em vista o disposto
nos artigos 3º e 10 do Decreto nº 36.623, de 21 de julho de 2015, RESOLVE:
Art. 1º Publicar o Regimento Interno do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento
Territorial e Metropolitano do Distrito Federal - CCPPTM/DF, aprovado na 1ª Reunião
Ordinária realizada em 22 de março de 2016, constante no Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO CONSULTIVO DE PRESERVAÇÃO
E PLANEJAMENTO TERRITORIAL E METROPOLITANO

DO DISTRITO FEDERAL - CCPPTM/DF
Aprovar o Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano
do Distrito Federal - CCPPTM/DF
O Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Dis-
trito Federal - CCPPTM/DF, resolve:

TÍTULO I
DO CONSELHO CONSULTIVO

Capítulo I
Da Constituição e da Finalidade

Art.1º Aprovar o Regimento Interno do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento
Territorial e Metropolitano do Distrito Federal - CCPPTM/DF, instituído, no âmbito do
Distrito Federal através do Decreto nº 36.623, de 21 de julho de 2015.
Art.2º O Conselho Consultivo é uma instância colegiada consultiva de caráter permanente,
para promover o diálogo entre a sociedade civil e o Estado.
Art.3º O Conselho Consultivo tem por finalidade contribuir no processo decisório e na
implementação das políticas de preservação e do planejamento metropolitano.


