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CONPLAN – CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL  
 
DATA: 03/05/2022 
CONSELHEIRO: Celestino Fracon Júnior – Conselheiro Ttitular ADEMI DF 
REFERÊNCIA: Processo Eletrônico SEI-GDF nº 00390-00000066/2019-53 (Principal) 

 

INTERESSADO: Amilcar Modesto Ribeiro. 
 

REPRESENTANTES: Marcelo Scarlati. 
 

ASSUNTO:  Parcelamento  urbano  do  solo  Fazenda  Santa  Maria,  localizada  no  Setor  Habitacional 

Meireles, Região Administrativa de Santa Maria - RA XIII. 

PROCESSOS RELACIONADOS: 
 

Processo Eletrônico SEI-GDF nº 00390-00006260/2018-61 - 

Levantamento Topográfico 

Processo Eletrônico SEI-GDF nº 00390-00000474/2020-49 - Consultas às 

Concessionárias 

PROCESSOS ANEXADOS: 
 
 

Processo Eletrônico SEI-GDF nº 00390-00012214/2017-11 - 

Documentação Inicial 

Processo   Eletrônico   SEI-GDF   nº 00390-00006261/2018-14  -  Estudo 

Preliminar 
 
 
 

Trata-se dos procedimentos referentes ao parcelamento do solo urbano na área 

denominada "Gleba A - Fazenda Santa Maria, objeto da matrícula nº 48.667, do 5º (CRI), com área de 

45ha 89a 33ca, de propriedade de Amilcar Modesto Ribeiro, localizada no Setor Habitacional 

Meireles, Região Administrativa de Santa Maria, RA-XIII, conforme mapa de situação a seguir: 
 

 
 

Figura 1: Mapa de Situação. 
Fonte: MDE 59/21. 

 
 

Constam nos autos os documentos relacionados no quadro apresentado a seguir: 
 

 DOCUMENTOS REFERÊNCIA SEI 

 
 

IMÓVEL 

Certidão de ônus do imóvel 

Matrícula 48.667  (5º CRI) 

área   45ha 89a 33ca 

 
 

34361118 

 
 
 

PESSOA FíSICA 

PROPRIETÁRIO 
 

Amílcar Modesto Ribeiro 

 
 

RG 

 
 

4270539 
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 REPRESENTANTE LEGAL 
 

Marcelo Scarlati 

RG - representante da 

empresa 

 

16225693 

DOCUMENTO DE 

REPRESENTAÇÃO 

LEGAL 

 

 
Procuração com firma reconhecida do proprietário da gleba 

 

 
16225785 

 

RRT   -   PROJETO 

DE URBANISMO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

Marcelo Scarlati 

 
51534194 

 

 

Salientamos, ainda, que o Levantamento Topográfico foi aceito pela Nota Técnica SEI- 

GDF n.º 102/2019 - SEDUH/COSIT/DICAT ( 29382517), no âmbito do processo SEI-GDF nº 00390- 

00006260/2018-61. 

Informamos, no relato a seguir, a situação atual do processo, a fim de subsidiar a 

análise do 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 VII, do artigo 3º, da Portaria nº 75, de 14 de 

outubro de 2014, de deliberar acerca da proposta de parcelamento do solo urbano. 
 
 

1. HISTÓRICO 
 

A partir do Requerimento id. 4270004, em 28/12/2017, foi autuado o processo 

eletrônico SEI-GDF nº 00390-00012214/2017-11, anexo ao presente, encaminhando documentação 

e solicitando a abertura de processo de parcelamento do solo, em glebas de matrículas nº 8.050, 

9.855, 

27.439 e 27.337, todas do 5º Cartório de Registro de Imóveis, localizadas na Região Administrativa 

de Santa Maria - RA XIII. 

Pelo Parecer Técnico SEI-GDF n.º 60/2019 - SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR ( 

22953439), foi solicitada a apresentação da cópia autenticada da certidão de ônus georreferenciada 

e especializada da gleba que será efetivamente objeto do parcelamento de solo. Em atenção ao 

solicitado e por meio do Requerimento id. 34360907, o interessado protocolou a certidão de ônus da 

matrícula nº  48.667 (5º  CRI-DF) (34361118) e fora autuado o processo SEI-GDF nº 00390- 

00000066/2019-53. 
 

 
 

Figura 2: Mapa de 
Localização Fonte: MDE 

059/2021. 
 
 
 
 

Após a conclusão das etapas de Documentação Inicial e de Levantamento 

Topográfico, por meio do Despacho - SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR ( 34361162), foi solicitada 

manifestação da Diretoria de Diretrizes Urbanísticas - DIRUR quanto à necessidade de emissão das 

Diretrizes Urbanísticas Específicas para o parcelamento – DIUPE. Em resposta, foi emitida a DIUPE 

22/2020 (42932955). 

Cabe salientar que o Estudo Ambiental do parcelamento urbano do solo foi aprovado 

no âmbito do Processo SEI-GDF n ̊ 00391-00002684/2018-29, sendo emitida a Licença Prévia – LP 

SEI- GDF n ̊ 04/2022- IBRAM/PRESI (85079387), com validade de 05  anos. 
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O  projeto  de  urbanismo  Fazenda  Santa  Maria  está  consubstanciado  nos  seguintes 

documentos: 
 

Memorial Descritivo - MDE 059/2021 (85078839); 

Norma de Gabarito (NGB) - NGB 142/2022 (85078909); 

Norma de Gabarito (NGB) - NGB 059/2021 (85078991); 

Tabela - NGB - 059/2021 (85079092); 

Projeto de Parcelamento (URB) - Planta Geral - Folha 01/05 (85079581); 

Projeto de Parcelamento (URB) - Planta Parcial - Folha 02/05 (85079797); 

Projeto de Parcelamento (URB) - Planta Parcial - Folha 03/05 (85079850); 

Projeto de Parcelamento (URB) - Planta Parcial - Folha 04/05 (85079904); 

Projeto de Parcelamento (URB) - Planta Parcial - Folha 05/05 (85079989); 

Projeto de Parcelamento (URB) - Planta Geral - Folha 01/07 (85080058); 

Projeto de Parcelamento (URB) - Planta Parcial - Folha 02/07 (85080115); 

Projeto de Parcelamento (URB) - Planta Parcial - Folha 03/07 (85080183); 

Projeto de Parcelamento (URB) - Planta Parcial - Folha 04/07 (85080227); 

Projeto de Parcelamento (URB) - Planta Parcial - Folha 05/07 (85080283); 

Projeto de Parcelamento (URB) - Planta Parcial - Folha 06/07 (85080320); 

Projeto de Parcelamento (URB) - Planta Parcial - Folha 07/07 (85080355); 

Projeto - PUR-RFSM_Detalhamento PDEU-R6.2.dwg (85080384); e 

Projeto - PUR-RFSM-R6.1.dwg (85080404). 
 

O Estudo Preliminar de Urbanismo foi analisado com fulcro na Lei Complementar nº 

803/2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, atualizada pela 

Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012; nas Diretrizes Gerais do Setor - DIUR 06/2016 – 

Setor Habitacional Meirelles; nas Diretrizes Especificas do Parcelamento - DIUPE 22/2020; no Decreto 

nº 38.247 de junho de 2017, que trata de procedimentos de apresentação de Projetos de Urbanismo; e 

demais legislações pertinentes. 
 
 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
 

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 Fazenda Santa Maria. 

Seguem as manifestações: 
 
 

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA - TERRACAP 
 

Por meio do Ofício n° 16/2020 – TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC ( 33619102), a Terracap 

encaminhou o Despacho – TERRACAP/DITEC/GETOP/NUANF ( 34901339), no qual informou que a área 

denominada “Fazenda Santa Maria, na gleba objeto da Matrícula nº 48.667 (5º CRI)”, está localizada 

em IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP. 
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Figura 3: Croqui situação fundiária. 

Fonte: Terracap (2020). 
 
 

NOVACAP 
 

Por meio do Ofício n° 148/2020 - NOVACAP/PRES/DU de 31 de janeiro de 2020 

(34854290), a Novacap informou que “de acordo com dados constantes em nosso arquivo técnico, NÃO 

EXISTE interferência com rede pública implantada e ou projetada na poligonal de estudo”. 

Quanto à capacidade de atendimento, a Novacap informou "ser necessário a elaboração 
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de projeto específico para o local, inclusive lançamento final , sendo de inteira responsabilidade 

do empreendedor a elaboração deste", observando que, quanto ao projeto, "deverá ser utilizada 

estrutura de amortecimento de vazão, 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, que define como 

vazão máxima de saída de um empreendimento o valor de 24,4 l/s/ha". 

Quanto  à  solução  de  projeto,  o  interessado  informa  que “será  adotada  rede  

de drenagem  com  sistema  de  amortecimento  de  vazão,  em  área  remanescente  [...].  

Embora  os reservatórios de detenção estejam fora da poligonal de projeto, a área a eles destinados 

pertence ao mesmo proprietário e tem autorização para sua implantação. A matrícula do terreno 

está registrada sob número nº 48.668 (5º CRI) com área de 45ha 07a 54ca – Gleba B da Fazenda 

Santa Maria, em nome de Amílcar Modesto Ribeiro. Para as bacias, estão definidos 3.500m² 

(0,35ha)”. 

Conforme solicitado por esta UPAR, o interessado protocolou a Carta nº 038/2021 

- Paranoá (67864793) - documento de submissão do projeto de Drenagem à NOVACAP - e a Certidão 

de ônus da área remanescente onde fora alocada a estrutura de amortecimento de vazão, 

registrado sob matrícula nº 48.668 (5º CRI) (67863526), de propriedade de Agropecuária Santa 

Maria, neste ato representada pelo Sr. Amilcar Modesto Ribeiro, conforme Certidão Simplificada 

emitida pela Junta Comercial do Estado de Goiás id. 21314845. 
 

 
 

Figura 4: Projeto de rede de drenagem com sistema de amortecimento de vazão. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 
 

CEB 
 

A Carta n.º 96/2020 - CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC (35842283) 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. 

O Laudo Técnico nº 35207229 (35207229) informa que consta interferência com 

rede aérea existente com a poligonal de projeto. 
 

 
 

Figura 5: Interferência da rede CEB dentro da poligonal de parcelamento. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 
 

Como solução de projeto, é informado que "será definido projeto seguindo as normas 

e exigências técnicas da CEB, bem como as redes existentes serão remanejadas conforme 

necessidades técnicas". 
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CAESB 

A CAESB enviou a Carta n.º 87/2020 - CAESB/D (38407307), encaminhando o Despacho 

SEI-GDF  CAESB/DE/EPR/EPRC nº 38385692 e acompanhado do Termo de Viabilidade de Atendimento 

EPR nº 20/054 (38385584). 

O Termo de Viabilidade de Atendimento EPR nº 20/054 (38385584) informa que “não 

há sistema de abastecimento de água implantado ou projetado para atendimento do 

empreendimento” e que “será viável o atendimento do empreendimento com sistema de 

abastecimento de água da Caesb somente após o início de operação do Sistema Produtor Corumbá”, 

portanto “para viabilizar o atendimento antes da entrada em operação do Sistema Produtor Corumbá, 

será necessário que o empreendedor opte por solução independente de abastecimento”. 

A soluções de projeto adotada para o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do 

parcelamento foi a Alternativa 01 apresentada no Termo de Viabilidade de Atendimento EPR nº 

20/054 (38385584), ou seja, a interligação ao sistema da CAESB. 

Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), é informado pelo TVA 20/054 que “a 

região na qual localiza-se o empreendimento está inserida na Bacia de atendimento da ETE  Santa 

Maria. Existem redes de esgotamento sanitário nas proximidades do empreendimento e, portanto, 

será possível o seu atendimento por meio do sistema existente”. 

Para o Sistema de Esgotamento Sanitário - SES optou-se pela interligação ao sistema 

existente conforme viabilidade identificada pela CAESB. Abaixo, reproduzimos a imagem  de 

localização do ponto de interligação na rede para atendimento do empreendimento. 
 

 
 

Figura 6: Proposta de ligação com a rede do sistema de esgotamento sanitário da CAESB. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 
 

ADASA 
 

Complementarmente, até o início da operação do Sistema Corumbá, o abastecimento de 

água será realizado por meio de poçso profundos. Assim, foi emitida em 21/10/2021, a Outorga Prévia 

n.º 206/2021 - ADASA/SGE (85079240), para reservar o "direito de uso de água subterrânea mediante 

a perfuração de 10 poços tubulares, para fins de abastecimento humano, localizado no Residencial 

Fazenda Santa Maria, Santa Maria - DF".Esta outorga tem validade de 3 anos, a contar da data de 

publicação do extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser renovada mediante solicitação 

do outorgado, ou prorrogada, observada a legislação vigente. 

Foi, também, emitida a Outorga Prévia n.º 93/2021 – ADASA/SRH/COUT (67862443), de 

20 de maio de 2020, com a finalidade de lançamento deáguaspluviais em 01 ponto de descarga no 

ribeirão Santa Maria, na Bacia Hidrográfica do rio Corumbá. 

"outorga prévia [...] para o sistema de drenagem do empreendimento 
Residencial Fazenda Santa Maria, localizado na região administrativa de 
Santa Maria RA XIII - Brasília/DF, doravante denominado outorgado, para 
lançamento de águas pluviais em 01 (um) ponto de descarga no ribeirão 
Santa Maria, na Bacia Hidrográfica do rio Corumbá", tendo "validade de 
03 (três) anos, a contar da data de publicação do extrato no Diário Oficial 
do  Distrito  Federal,  podendo  ser  renovada  mediante  solicitação  do 
outorgado,  ou  prorrogada,  observada  a  legislação  vigente"  (grifos 
nossos). 

SLU 
 

Por meio do Ofício Nº 143/2020 - SLU/PRESI/DIRAD de 29 de janeiro de 2020 

(34737280), o SLU enviou os seguintes documentos, com as manifestações da Diretoria Técnica e da 
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Diretoria de Limpeza Urbana e prestando as seguintes informações: 

Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DITEC (34664036): 
 

Informa que, por se tratar de projeto de habitação, a coleta e transporte dos resíduos 

sólidos urbanos, gerados nas edificações do novo setor habitacional, deverão se limitar ao 

favorecimento da realização contínua das coletas convencional e seletiva 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. 

Ressalta que os  resíduos sólidos domiciliares (lixo) deverão ser armazenados dentro 

dos estabelecimentos geradores e retirados nos dias e horários estabelecidos para  cada  tipo de 

coleta, ou seja, a separação e armazenamento provisório do lixo gerado, junto ao planejamento para 

isso, são de responsabilidade do gerador. 

Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DILUR (34649004): 
 

Informa que o SLU realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais nas 

proximidades do parcelamento. Por essa razão pode-se afirmar que não haverá impacto significativo 

quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final 

dos resíduos domiciliares gerados, desde que o volume dos resíduos categorizados como domiciliares 

esteja dentro do limite de 120 (cento e vinte) litros por dia por unidade autônoma. 

Reforça que o gerador deverá providenciar por meios próprios os  recipientes 

necessários para o acondicionamento dos resíduos sólidos gerados para a coleta,  observando as 

características dos resíduos, seus quantitativos e as normas pertinentes ao acondicionamento dos 

resíduos domiciliares. 
 
 

DER 
 

O Ofício Nº 675/2020 - DER-DF/DG/CHGAB/NUADM (42809263), encaminhou os 

seguintes documentos: 

Despacho - DER-DF/DG/SUTRAN (42676819), em que conclui-se "que a aprovação tanto 

do estudo de trânsito quanto dos projetos funcionais deve ser condicionante à aprovação do projeto de 

parcelamento do solo. Caso a análise do estudo de trânsito resulte em indicação de implantação de 

medidas mitigadoras, ponderamos que o recebimento das medidas pelo DER deve ser condicionante 

ao início da operação do parcelamento. Entretanto, se o parecer de aprovação do estudo não indicar a 

necessidade de mitigação, entendemos que, após implantação do acesso à rodovia em conformidade 

com projeto geométrico aprovado, os condicionantes à operação do parcelamento devem ser 

considerados atendidos". 

Despacho - DER-DF/DG/SUTRAN/DITRA/GEAPO (42519920), que solicita: 

Apresentar para análise a aprovação: 

Estudo específico de trânsito com análise comparativa das condições de 
circulação das rodovias; 

Projeto funcional de medidas propostas para mitigação de interferências 
identificadas no estudo de trânsito; 

Projeto funcional do acesso à estrada vicinal VC-371; 

Apresentar o Memorial Descritivo do parcelamento como documento 
auxiliar à análise do estudo; 

Após aprovados os projetos funcionais e o estudo de trânsito, apresentar 
os projetos geométricos das medidas mitigadoras e do acesso para 
aprovação; 

Antes do início da operação do parcelamento, executar o acesso e 
medidas em conformidade com os projetos geométricos aprovados; 

Após as obras de execução, solicitar o recebimento pelo DER do acesso e 
das medidas mitigadoras referentes ao parcelamento. 

Quanto às soluções de projeto, o interessado informa que estas serão “definidas após a 

aprovação do Projeto de Parcelamento Urbano do Solo” e que: 

Ressaltam-se as seguintes condicionantes que deverão ser contempladas 
nas próximas etapas: 

As interligações de vias propostas no projeto de parcelamento com a 
rodovia VC-371 e com a BR-040 serão objeto de estudo de trânsito, o qual 
deverá ser submetido à análise do DER, nos termos descritos no Despacho 
- DER-DF/DG/SUTRAN/DITRA/GEAPO, após a aprovação do Estudo 
Preliminar. 

Foi apresentado o Parecer Técnico n.º 24/2022 - DER-DF/DG/SUTRAN/DITRA/GEAPO 

(85079293), referente ao Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito (RIST), contante do 

processo SEI-GDF nº 00113-00008355/2021-11, com a análise de documentação comprobatória de 
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exigências, nas quais o empreendedor responde os questionamentos feitos pelo DER pelo Parecer 

Técnico n.º 21/2021. 

Diante disto, conclui: 

Em continuidade ao processo junto ao DER/DF, os projetos executivos e 
complementares das medidas mitigadoras deverão ser apresentados para 
aprovação, e autorização para início das obras de implementação das 
medidas. 

Os condicionantes serão considerados atendidos somente após a 
conclusão das obras de implementação das medidas, atestada por Termo 
de Conformidade, a partir de Relatório de Vistoria. 

No caso de interferência dos projetos das medidas mitigadoras com 
elementos localizados fora da faixa de domínio da rodovia, a Seduh e/ou o 
Detran deverão ser consultados. 

As documentações comprobatórias enviaram as complementações 
requeridas no Parecer Técnico n.º 21/2021, esclarecendo os pontos críticos 
considerados por este Departamento, conforme tabela 5. 

 

 
 

Figura 7: Informações encaminhadas pelo empreendedor em resposta ao Parecer Técnico 21/2021. 
Fonte: Parecer Técnico n.º 24/2022 - DER-DF/DG/SUTRAN/DITRA/GEAPO - 83652994. 

 
 
 
 

CONDICIONANTES AMBIENTAIS 
 
 

Unidades de Conservação 
 

A área de projeto não incide em unidades de conservação do Distrito Federal. 
 

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE-DF) 
 

Em relação ao Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE, instituído pela Lei Distrital nº 

6.269 de 29 de janeiro de 2019, a área em que a gleba do projeto de Parcelamento do Solo Residencial 

Santa Maria está inserida, encontra-se na Zona Ecológica-Econômica de Dinamização Produtiva com 

Equidade (ZEEDPE), que é destinada a diversificar as bases produtivas do Distrito Federal com 

inclusão socioeconômica compatível com os riscos ecológicos e com os serviços ecossistêmicos. 
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Figura 8: Zoneamento e Subzoneamento ZEE/DF. 
Fonte: MDE 059/2021. 

Dentro da ZEEDPE, o parcelamento encontra-se inserido na subzona SZDPE 2. Segundo o 

Artigo 25 da Lei nº 6.269/2019 são diretrizes para a Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 

2 – SZDPE 2: 

I – a implantação das ADP II e ADP III, indicadas no Mapa 14, conforme o 
disposto na Tabela Única do Anexo Único da Lei 

II – a dinamização econômica de atividades N2, N3, N4 e N5; 

III – a instituição de programas de capacitação e qualificação profissional 
de mão-de-obra, de forma a reduzir os níveis de vulnerabilidade social; 

IV – a requalificação urbana, particularmente das áreas centrais dos 
núcleos urbanos, utilizando instrumentos de política urbana que levem à 
existência de cidades compactas e à otimização da infraestrutura; 

V – a interligação dos núcleos urbanos de  Taguatinga, Ceilândia, 
Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Gama e Santa Maria, por 
meio da implantação de infraestrutura de transporte de alta e média 
capacidade; 

VI – a qualificação do Arco Sul do Anel Rodoviário do Distrito Federal de 
forma a assegurar o escoamento da produção e a mobilidade no sentido 
leste-oeste; 

VII – a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intraurbanas, 
com destaque para a proteção e implementação das Unidades de 
Conservação e a consolidação dos conectores ambientais, conforme o 
disposto no art. 49, inciso VI; 

VIII– a observância, no estabelecimento de empreendimentos, à 
compatibilização com os riscos ecológicos, especialmente o risco de perda 
de área de recarga de aquífero; 

IX – a priorização à implantação do módulo do Programa de 
Monitoramento da Qualidade do Ar previsto no inciso V do art. 50; 

X – a manutenção das atividades N1 e N2, de forma a assegurar a prestação 
de serviços ecossistêmicos das áreas com características rurais em zonas 
urbanas; 
XI – a redução das perdas físicas de água na rede da concessionária, na 
extração e na distribuição, reforçando o monitoramento e a intervenção 
nas Regiões Administrativas com perdas superiores a 20%; 
XII – a coibição do parcelamento irregular do solo e do reparcelamento de 
chácaras, especialmente nas áreas de contribuição do reservatório do 
Corumbá e áreas prioritárias de recarga de aquíferos. 
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Figura 9: Zoneamento ZEE-DF e Área de Dinamização Produtiva. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 
 

Para os zoneamentos relacionados ao Risco Ecológico de Perda de Áreas de Recarga de 

Aquíferos e ao Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo, a área em avaliação situa-se em área 

com risco alto (4), conforme demonstrados nas figuras 9 e 10, a seguir: 
 

 
 

Figura 9: Risco Ecológico de Perda de Áreas de Recarga de Aquíferos. 
Fonte: MDE 059/2021. 
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Figura 10: Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo. 

Fonte: MDE 059/2021. 

Quanto ao Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão, a área de projeto situa-se em 

área com risco baixo (2): 
 

 
Figura 11: Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão. 

Fonte: MDE 059/2021. 

Já quanto ao Risco Ecológico de Perda de Áreas de Remanescentes de Cerrado Nativo, 

a área do projeto Parcelamento do Solo Residencial Fazenda Santa Maria apresenta a classificação 

de "Área com Ausência de Vegetação Nativa (2)": 
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Figura 12: Risco Ecológico de Perda de Áreas de Remanescentes de Cerrado Nativo. 

Fonte: MDE 059/2021. 
 
 

Declividade 
 

A poligonal de projeto possui topografia suave, não apresentando inclinações que 

ultrapassem 5%, conforme imagem a seguir: 
 

 
 

Figura 13: Croqui de declividade incidente no parcelamento. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 
 

Licenciamento Ambiental 
 

No âmbito do Processo SEI-GDF n ̊00391-00002684/2018-29, foi emitida a  Licença 

Prévia – LP SEI-GDF n ̊ 04/2022- IBRAM/PRESI (83328339), com validade de 05 anos, para o 

parcelamento Fazenda Santa Maria. 

Constam da LP  04/2022 as condicionantes, exigências e restrições transcritas a seguir: 

1. Apresentar projeto de drenagem de águas pluviais conforme previsto 
na Resolução nº 09, da ADASA, devidamente aprovado pela NOVACAP e 
ADASA, acompanhado de ART; 

2. Apresentar a capacidade de suporte do corpo receptor com o 
incremento da vazão de contribuição do empreendimento; 

3. Apresentar a avaliação das consequências (qualidade e quantidade) 
para as áreas de jusante e do entorno, decorrentes da concentração de 
vazões promovida pelo sistema de drenagem, e pela impermeabilização 
do solo; 

4. Apresentar dimensões estimadas (volume, extensão, profundidade) e 
locação da bacia de detenção acompanhada de caracterização do local - 
contendo, minimamente, estudos de sondagens para identificação do tipo 



Parecer Técnico 861 (85120983) SEI 00390-00000066/2019-53 / pg. 13  

de solo e nível de água do lençol - que atestem a viabilidade ambiental da 
solução proposta; 

5. Apresentar Certidão de Ônus Reais referente à área onde está prevista 
a instalação de reservatório de detenção, caso o mesmo seja instalado em 
outra  propriedade; 

6. Requerer a abertura de processo de Autorização para Supressão de 
Vegetação – ASV, apresentando o Inventário Florestal, acompanhado do 
Plano de Supressão de Vegetação e a proposta de compensação florestal 
para fins de celebrar com o Brasília Ambiental, o Termo de Compromisso 
de Compensação Florestal - TCCF, observando o Decreto nº 39.469/2018 e 
IN IBRAM nº 231/2018. 

7. Apresentar projeto de rede de abastecimento de água e esgoto 
devidamente aprovado pela CAESB, acompanhado de ART; 

8. Apresentar projeto de eletrificação devidamente aprovado pela 
concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica; 

9. Apresentar Programa de monitoramento de fauna voltado à raposa do 
campo (Lycalopex vetulus) e ao gato do mato (Leopardus tigrinus), 
especificamente;     deve     prever,     também,      o      monitoramento 
de herpetofauna e avifauna; por no mínimo 5 anos contados do início das 
obras, a ser aprovado antes da LI; 

10. Inserir no programa de educação ambiental, voltado aos trabalhadores 
da obra e aos moradores do parcelamento, temas quanto à presença da 
fauna na região; ao combate a caça, incêndios, atropelamentos e guarda 
responsável dos animais domésticos; 

11. Adotar como norma a proibição do passeio de animais domésticos sem 
a coleira guia e a presença de seus responsáveis; e permitir a presença 
apenas de cães e gatos castrados e vacinados; 

12. Adotar medidas que possam reduzir o atropelamento da fauna, tais 
como a utilização de placas de sinalização, quebra-molas e redutores de 
velocidade; 

13. Requerer a Autorização de Supressão Vegetal após a aprovação do 
Plano de Afugentamento e Resgate de Fauna; 

14. Iniciar o corte da vegetação após o recebimento da Autorização para 
Supressão de Vegetação - ASV; 

15. Elaborar e apresentar o Plano de Monitoramento e Controle 
Ambiental, com os seguintes programas: 

- Programa de Controle e Monitoramento Ambiental das Obras; 

- Programa   de   Controle   e   Monitoramento   das   Emissões 
Atmosféricas; 

- Programa de Controle e Monitoramento de Emissão de Ruídos; 

- Programa de Controle e Monitoramento dos Recursos Hídricos; 

- Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

- Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna; 

- Programa de Educação Ambiental. 
 
 

CONDICIONANTES URBANÍSTICAS 
 
 

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. 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. 
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Figura 14: Zoneamento PDOT/2009. 
Fonte: MDE 059/2021. 

O  Art.  75  dispõe  sobre  as  principais  diretrizes  para  a  Zona  Urbana  de  Expansão e 

Qualificação, conforme trecho destacado a seguir: 

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 articular a malha urbana de forma a integrar e conectar as 
localidades  existentes; 

II – aplicar o conjunto de instrumentos de política 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. 

Com  relação   à   densidade   populacional,   o   PDOT/2009   estabelece   a   densidade 

demográfica média da área para valores superiores a 50 e até 150 habitantes por hectare. 
 

 
 

Figura 15: Densidade PDOT/2009. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 
 

Diretrizes Urbanísticas para o Setor Meireles - DIUR 06/2016 
 

A área do parcelamento incide na poligonal das Diretrizes Urbanísticas 06/2016 - Setor 

Meireles, aprovada pela Portaria nº 114, de 29 de novembro de 2016. Os limites das DIUR 06/2016 - 

Setor Meireles são a leste a rodovia BR-040, ao norte área urbana consolidada de Santa Maria, ao sul 
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a rodovia DF-290 e a oeste a rodovia VC - 371 e Ribeirão Santa Maria. 
 

 
 

Figura 16: Poligonal DIUR 06/2016. 
Fonte: MDE 059/2021. 

Considerando que a Portaria nº 59 de 27 de maio de 2020, que regulamenta a emissão 

dos  Estudos  Territoriais  Urbanísticos  e das  Diretrizes  Urbanísticas  Específicas, nos  termos  da  Lei 

Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, e 

da Lei nº 5.547, de 6 de outubro de 2015 e dá outras providências, em seu art. 6º dispõe que "as 

Diretrizes Urbanísticas - DIUR aprovadas até a data de publicação desta Portaria passam a equivaler 

aos ETU", contemplando, portanto, as DIUR 06/2016 - Setor Meireles. 

Deste modo, com base no o §5º do art. 2º da referida portaria, as DIUR 06/2016 não 

possuem prazo de validade. 

Art. 2º Para efeito desta Portaria, Estudo Territorial Urbanístico - ETU é o 
instrumento orientador do desenvolvimento territorial e urbano do 
Distrito Federal, que estabelece as condições para propiciar o 
desenvolvimento de novas áreas e das áreas integrantes das Estratégias 
de Regularização Fundiária e de oferta de Áreas Habitacionais, conforme o 
disposto no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - 
PDOT 

(...) 

§ 5º O ETU não possui prazo de validade e pode ser revisto em decorrência 
de atualização de legislação ou de demais normativos que impliquem em 
alteração de poligonal ou por interesse público. 

 
 

A gleba objeto do parcelamento está inserida na Zona C, destinada, preferencialmente, 

ao uso residencial, de acordo com o zoneamento estabelecido nas DIUR 06/2016. O zoneamento e o 

sistema viário estruturante previsto para o Setor Meireles estabelecido na DIUR 06/2016 estão 

apresentados na imagem a seguir: 
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Figura 17: Zoneamento e Sistema Viário Estruturante - DIUR 06/2016. 
 
 

De acordo com as DIUR 06/2016, a Zona C possui os parâmetros de uso e ocupação do 

solo, discriminados nos quadros a seguir. 
 

 
 

Figura 18: Quadro de usos do solo DIUR 06/2016. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 

 
 

Figura 19: Quadro de parâmetros de ocupação DIUR 06/2016. 
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Fonte: MDE 059/2021. 

As DIUR 06/2016 esclarecem que as áreas públicas correspondem às áreas destinadas 

ao sistema de circulação, à implantação de Equipamento Público Urbano (EPU) e Comunitário (EPC), 

bem como aos Espaços Livres de Uso Público (ELUP). Ainda segundo a DIUR 06/2016, os novos 

parcelamentos urbanos, inseridos ou não em Setor Habitacional, deverão atender ao percentual 

mínimo de 15% de área pública estabelecido pelo PDOT (art. 43, inciso I). 
 

 
 

Figura 20: Quadro de áreas públicas DIUR 06/2016. 
Fonte: MDE 059/2021. 

No que se refere à densidade demográfica as DIUR 06/2016 determinam que, no intuito 

de promover o desenvolvimento do potencial urbano do Setor Meireles a densidade demográfica 

poderá variar nessa porção territorial, conforme estabelecido pelo Art. 39 do PDOT/2009 e de acordo 

com o Quadro reproduzida a seguir: 
 

 
 

Figura 21: Quadro de densidade DIUR 06/2016. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 
 

Diretrizes Urbanísticas Específicas - Diupe 22/2020 
 

Em complementação às diretrizes de planejamento urbano, constantes do PDOT/2009, e 

às DIUR 06/2016, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - 

SEDUH emitiu as Diretrizes Urbanísticas  Específicas  para  a  Gleba  objeto de  matrícula  nº  48.667 

(5º CRI), destacada da matrícula nº 8.050 (5º CRI), localizada  no Setor Habitacional  Meirelles  - 

DIUPE 22/2020 (42932955). 
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Figura 22: Localização DIUPE 22/2020 na poligonal da DIUR 06/2016. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 
 

Com relação às  diretrizes  relacionadas  ao sistema  viário e de circulação, as  DIUPE 

22/2020 dispõem que: 
 

A gleba a ser parcelada deve ser integrada ao sistema viário da região por meio de 

Vias de Circulação de Vizinhança conforme definido nas DIUR 06/2016; 
 

A Via de Circulação de Vizinhança visa distribuir fluxos e proporcionar 

acessibilidade na esfera da vizinhança. Comporta vias de menor porte, voltadas à 

conectividade interna das áreas predominantemente residenciais; 
 

O traçado  viário é indicativo  e poderá sofrer ajustes na elaboração  do projeto 

urbanístico, desde que garantida sua continuidade e conexão dos sistemas viário, 

cicloviário e de pedestres, bem como a implantação de mobiliário urbano e 

arborização. 
 

As vias indicadas nestas DIUPE são públicas e não podem ser obstruídas por muros, 

cercas, guaritas, ou qualquer outro impedimento à livre circulação da população. 
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Figura 23: Diretrizes do sistema viário e do uso e ocupação do solo da DIUPE 22/2020. 
Fonte: MDE 059/2021. 

Os parâmetros de uso e ocupação do solo para os usos estão descritos no Quadro 

reproduzido a seguir: 
 

 
 

Figura 24: Parâmetros de uso e ocupação do solo da DIUPE 22/2020. 
Fonte: MDE 059/2021. 

Conforme o PDOT, pelo menos 15% da área parcelável deve ser destinada a EPC, EPU e 

ELUP, de uso e domínio público. Os percentuais mínimos de EPC, EPU e ELUP estão definidos no 

Quadro reproduzido a seguir: 
 

 
 

Figura 25: Percentuais mínimos de áreas públicas DIUPE 22/2020. 
Fonte: MDE 059/2021. 

A população máxima para cada área de densidade do Setor Meirelles está definida no 

Quadro abaixo: 
 

 
 

Figura 26: Densidade DIUPE 22/2020. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 
 

Comitê Intersetorial Urbanístico – SEDUH 
 

No dia 20 de janeiro de 2021 foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Comitê 

Intersetorial Urbanístico – SEDUH para analisar a proposta de criação de uma via de circulação não 

prevista pela DIUR 06/2016 – Setor Meireles, objeto do processo SEI-GDF nº 00390-00000066/2019-53 

de interesse da Agropecuária Fazenda Santa Maria Ltda. De acordo com a Ata nº 01 - Comitê 

Intersetorial Urbanístico - SEDUH (55006282) ficou deliberado que: 

[...] Considerando que o requerimento não envolve a diminuição da 
quantidade de vias de circulação de vizinhança, mas sim o acréscimo de 
uma via que ligará a faixa de domínio da BR-040 ao empreendimento, os 
membros do Comitê, por unanimidade, não verificaram óbice na 
proposta, ficando aprovado o traçado na forma constante na figura 4 do 
Requerimento id. 52597466, como via de circulação de vizinhança, nível 1, 
desde que o interessado proponente se comprometa a executar as obras 
da nova via proposta, atendendo: a) celebração de termo de compromisso 
a ser firmado pelo interessado para execução de obras; b) apresentação 
de anuência dos proprietários das áreas vizinhas que apresentem 
interferência com a via antes da execução das obras. Deliberou-se ainda 
que a alteração da DIUR fica condicionada à celebração do termo de 
compromisso acompanhado da anuência dos proprietários das áreas 
vizinhas. Por fim, os membros do Comitê recomendam que a via interna 
ao parcelamento siga a mesma classificação , qual seja, via de circulação 
de  vizinhança,  nível  1,   aprovada   para   o   traçado   de   que   consta 
no Requerimento id. 52597466, a fim de manter a continuidade da largura 
da via até a BR-040. [...] 
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Figura 27:  Proposta de criação de via ligando o parcelamento a BR-040, aprovada pelo Comitê 

Intersetorial Urbanístico. 

Fonte: MDE 059/2021. 
 
 
 
 
 
 
 

imobiliárias: 

PROJETO DE URBANISMO 
 

Zoneamento dos Usos Propostos 
 

O projeto de parcelamento URB 059/2021 propõe a criação das  seguintes  unidades 

 

08 lotes de uso CSIIR 1 NO - residencial multifamiliar na tipologia de apartamentos, 

com 320.273,07 m²; 
 

04 lotes de uso CSII 1 - prestação de serviços e comércio, com 5.983,50 m²; e 
 

2 lotes de uso CSIIR 1 NO - residenciais multifamiliares na tipologia de casas que 

serão constituídos como Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais – PDEU, 

com 110.733,93 m². 
 

Para além destas unidades imobiliárias, o projeto destina também: 
 

3 lotes de uso Inst-EP (EPC), com 23.060,32 m²; e 

14 áreas destinadas a ELUP, com 45.907,31 m². 

 
 

Figura 28: Croqui do Parcelamento e Uso do solo. 
Fonte: MDE 059/2021. 



Parecer Técnico 861 (85120983) SEI 00390-00000066/2019-53 / pg. 21  

 

 
 

Figura 29: Locação dos lotes destinados a Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais - PDEU. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 

 
 

 
 

Endereçamento 

Figura 30: Uso e ocupação - PDEU. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 

Foi proposto endereçamento alfanumérico iniciando pelas quadras próximas à rodovia 

VC-371. A numeração dos lotes se relaciona  com seus respectivos conjuntos, e, são sequenciais. 

Conforme pode ser verificado nas figuras subsequentes: 
 

 
 

Figura 31: Endereçamento - geral. 
Fonte: MDE 059/2021. 
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Figura 32: Endereçamento - PDEU. 

Fonte: MDE 059/2021. 

Exemplos de endereçamento: 
 

Setor Habitacional Meireles - Fazenda Santa Maria - Gleba A - Quadra 1 Conjunto 1 Lote 

1. 

São três os lotes com destinação Institucional os quais foram denominados de áreas 

especiais – AE com numeração de 1 a 3, tendo seu endereçamento assim estabelecido: 
 

Setor Habitacional Meireles - Fazenda Santa Maria - Gleba A - Area Especial (AE) 1. 
 
 

Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas 
 

A seguir são reproduzidos o Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas - 

onde constam as áreas a serem destinadas a Equipamentos Públicos Comunitários (EPC), 

Equipamentos Públicos Urbanos (EPU) e Espaços Livres de Uso Público (ELUP); o Quadro de 

Permeabilidade e seus respectivos percentuais de ocupação em relação à poligonal do projeto; o 

Quadro Resumo e o Quadro de Permeabilidade do PDEU, apresentados no Memorial Descritivo MDE 

059/2021. 
 

 
 

Figura 33: Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas do parcelamento Fazenda Santa Maria. 
Fonte: MDE 059/2021. 
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Figura 34: Quadro de permeabilidade do parcelamento Fazenda Santa Maria. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 

 
Sistema Viário 

 

O principal acesso viário ao parcelamento se dará por meio da rodovia VC-371. A 

proposta de parcelamento da gleba apresentada é constituída de duas tipologias  de vias: Vias de 

Circulação de Vizinhança 1, que visam propiciar fluidez do tráfego e acesso ao tecido urbano, criando 

alternativas ao trânsito interno do setor; e as Vias de Circulação de Vizinhança 2, idealizadas para o 

interior das quadras condominiais. 
 

 
 

Figura 35: sistema viário proposto para o parcelamento Fazenda Santa Maria. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 
 

As Vias de Circulação de Vizinhança 1 apresentam 2 perfis distintos. A via principal do 

parcelamento, ligando a BR-040, situada na porção oeste, à  rodovia  VC-371,  situada  na  porção 

leste, caixa total de 24,10 metros. 
 

 
 

Figura 36: Perfil Via de Circulação de Vizinhança 1. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 
 

Já as Vias de Circulação de  Vizinhança  1  que  conectam  os  lotes  destinados  ao 

uso residencial multifamiliar, possibilitando o trânsito interno do Parcelamento e conciliando a fluidez 

do tráfego, o transporte coletivo e a circulação de pedestres, possuem faixas de rolamento de 7,00 

metros; calçadas com 2,00 metros de passeio livre; e ciclovia bidirecional com 2,50. 
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Figura 37: Perfil das Vias de Circulação de Vizinhança. 
Fonte: MDE 059/2021. 

Internamente aos PDEUs, as vias locais - Vias de Circulação de Vizinhança 2 - possuem 

caixa de 10,00 metros, com calçadas de 2,00 metros. 
 

 
 
 

 
Densidade 

 

Figura 38: Perfil das Vias locais. 
Fonte: MDE 059/2021. 

 

Conforme relatado no MDE 059/2021, para viabilizar o controle da densidade 

populacional aplicou-se o Método de Conversão da Densidade Populacional em Potencial Construtivo 

para Habitação Coletiva para novos parcelamentos do solo. O método permite associar a densidade 

populacional ao cálculo do potencial construtivo dos lotes destinados à Habitação Coletiva na 

modalidade de apartamentos e foi desenvolvido com base em dados do Boletim da Conjuntura 

Imobiliária de  janeiro de 2022, com amostra de  dezembro de 2021 e  PNAD 2016 para o Distrito 

Federal. 
 

 
seguir. 

O cálculo para o projeto do Residencial Fazenda Santa Maria – Gleba A é apresentado a 
 

 
a) População máxima permitida na Fazenda Santa Maria – Gleba A = densidade bruta 

máxima permitida no PDOT X área da gleba = 240 hab/Ha X 45,89 Ha = 11.013 

habitantes; 
 

 
 

Figura 39: Densidade populacional máxima admitida. 
Fonte: MDE 059/2021. 

b) Para os lotes CSIIR 1 NO - TIPOLOGIA CASA (PDEU), o projeto de urbanismo prevê 

437 unidades habitacionais; considerando a média do Distrito Federal de 3,3 

habitantes por unidade habitacional (IBGE, 2010) resulta o máximo de 1442 

habitantes para essa UOS. 
 

 
 

Figura 40: Tabela população PDEU. 
Fonte: MDE 059/2021. 

c) O restante da população será distribuído nos lotes de CSIIR 1 NO - Multifamiliar: 

População total – CSIIR 1 NO - TIPOLOGIA CASA (PDEU) = CSIIR 1 NO Multifamiliar 
11.013 hab – 1442 hab = 9.571 habitantes (CSIIR 1 NO Multifamiliar) 

 

d) Com o intuito de controlar a densidade populacional no uso Residencial 

Multifamiliar, associa-se a população disponível à Área Computável por habitante. 

Resume-se a seguir o método de cálculo, que se fundamentou em dados da oferta de 
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imóveis para comercialização no DF do Boletim Imobiliário SECOVI de Janeiro de 

2022, com amostra de dezembro de 2021 – Dados, indicativos e informações sobre o 

setor imobiliário do Distrito Federal e do PNAD 2016 para o Distrito Federal na 

Síntese de Indicadores Sociais 2016, Domicílios – número médio de pessoas por 

dormitório, em domicílios particulares, por situação do domicílio total – 1,5 pessoas. 
 
 

1. Tabela I - Obtida a distribuição de tipologias de habitação coletiva, 

extraindo a amostra das tipologias apartamentos de 1, 2, 3 e 4 dormitórios 

comercializados no DF - SECOVI-DF, Dezembro/2021 (Fonte: MDE 059/2021). 
 

 
 

 
2. Tabela II – Preço de venda dos imóveis residenciais discriminados no DF, no 

mês de dezembro/2021 SECOVI-DF, Dezembro/2021 (Fonte: MDE 059/2021). 
 

 
 

 
3. Tabela III - Média do preço por metro quadrado dos imóveis residenciais à 

venda ofertados no período, discriminados por perfil e cidade, em reais - 

SECOVI-DF, Dezembro/2021 (Fonte: MDE 059/2021). 
 

 
 

 
4. Tabela IV - Média de preços calculada a partir dos dados do SECOVI-DF 

(Fonte: MDE 059/2021). 
 

 
 

 
5. Tabela V - Divisão do valor dos imóveis do do DF da tabela II, pela média do 

respectivo preço por metro quadrado contido na Tabela IV, obtendo-se a área 

média dos tipos de imóveis residenciais multifamiliares (Fonte: MDE 

059/2021). 
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6. Tabela VI - Da ponderação de Área Média por tipologia e sua respectiva 

Distribuição no Mercado do DF, obteve-se a contribuição em m² que cada 

tipologia faz para a  Área Média  de Unidade Habitacional. O somatório das 

contribuições por tipologia resulta na Área da Unidade Habitacional é de 80,98 

m² (Fonte: MDE 059/2021). 
 

 
 

 
7. Obter o número de  habitantes por unidade habitacional, considerando o 

número por tipologia conforme PNAD 2016 e sua respectiva distribuição no 

Mercado do DF; o resultado, da ponderação do número de habitantes por 

tipologia e sua respectiva Distribuição no Mercado do DF, é a contribuição de 

habitantes de cada tipologia. O somatório das contribuições  de  habitantes 

para cada tipologia resultou na Média de Habitantes por UH na amostra 

realizada, que foi de 3,51 hab/m² (Fonte: MDE 059/2021). 
 

 
 

 
8. Encontrar a área média da unidade habitacional por habitante, dividindo a 

Área Média Total de UH (Tabela 1) pela Média de Habitantes por UH (Tabela 

2): 80,98 m² : 3,51 hab = 23,07 m²/hab. 
 
 

9. A área média obtida considera apenas as áreas internas da UH, restando 

computar as áreas não privativas computáveis previstas no Código de 

Edificações do DF. Para isso, foi considerado um percentual de 15% para essas 

demais áreas não privativas. 23,07 m2/hab x 100 : 85 = 27,14 m²/hab. 
 
 

A  área  construída  por  habitante  em  Habitação  Coletiva  (apartamentos  no  Distrito 

Federal) obtida pelo método recém descrito, que é de 27,14m²/hab, é aplicada para calcular a área 
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máxima  a  ser construída  nos  lotes  com essa  destinação no empreendimento objeto deste  MDE, 

conforme detalhado a seguir. 

Calcula-se a área computável máxima que será permitida para o total de habitantes 

a serem distribuídos nos lotes CSIIR 1 NO - Multifamiliar, considerando a Área 

Computável / Habitante que é de 27,14m²/hab: 

Total de habitantes disponíveis X Área Comp. /Hab = Área Computável 

máxima disponível: 9.571 Habitantes X 27,14m²/Hab = 259.756,94m² 

(Área Computável disponível para a somatória dos lotes CSIIR 1 NO- 

Multifamiliar); 

Em seguida, calcula-se o potencial construtivo para cada lote que poderá ser 

destinado ao uso Residencial Multifamiliar) - apartamentos. 
 
 

e) Cálculo do Potencial Construtivo para os lotes CSIIR 1 NO- Multifamiliar (Fonte: 

MDE 059/2021). 
 

 
 

 
f) Cálculo do Coeficiente de Aproveitamento Máximo em uso Residencial para os 

lotes CSIIR 1 NO- Multifamiliar (Fonte: MDE 059/2021). 
 

 
 

A partir dos cálculos apresentados acima, o Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo para os lotes CSIIR 1 NO- Multifamiliar da Fazenda Santa 

Maria – Gleba A  ficou definido em 1,24, com o objetivo de limitar a densidade 

populacional máxima do empreendimento. 
 
 

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 059/2021 (85078991) e reproduzidos a seguir: 
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Figura 41: Quadro de Parâmetros Urbanísticos. 
Fonte: NGB 059/2021. 

 
 

Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo - PDEU 
 

Os parâmetros  de uso e ocupação do solo do projeto de 

urbanismo dos  lotes  PDEU estão definidos na Norma de Uso e Gabarito – NGB 

142/2022 (85078909) e relacionados a seguir: 
 

TAXA DE OCUPAÇÃO 
 

Unidades Autônomas: 65% (sessenta e 

cinco por cento); e Áreas de Uso 

Comum: 25%  (vinte e cinco por cento). 

 

TAXA DE PERMEABILIDADE 
 
 
 

Unidades Autônomas: 25%  (vinte e 

cinco por cento); e Áreas de Uso 

Comum: 65% (sessenta e cinco por 

cento). 

 

NÚMERO MÁXIMO DE PAVIMENTOS E ALTURA MÁXIMA 
 

Unidades Autônomas: 3 (três) pavimentos - 

10,00m (dez metros); e Áreas de Uso Comum: 1 

(um) pavimento - 6,00m (seis metros). 

 

 
3. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, consideramos que o Projeto de Urbanismo do 

parcelamento Fazenda Santa Maria, gleba de matrícula nº 48.667, do 5º (CRI), de 

propriedade de Agropecuária Fazenda Santa Maria Ltda., consubstanciado na URB 

059/2021, MDE 059/2021 e NGB 059/2021, 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 Urbanísticas para o Setor Meireles – DIUR 06/2016; às 

Diretrizes Urbanísticas Específicas para o parcelamento – DIUPE 22/2020, e demais 

legislações urbanísticas pertinentes e no Parecer Técnico n.º 861/2022 - 
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SEDUH/SELIC/SUPAR/UPAR/COPAR, estando apto a ser submetido à apreciação 

deste Conselho de Planejamento Territorial e Urbano – Conplan. 

Em tempo, conforme informado no Parecer Técnico n.º 861/2022 - 

SEDUH/SELIC/SUPAR/UPAR/COPAR, após apreciação e deliberação por parte 

deste Conselho serão necessários ajustes relacionados aos desenhos técnicos, e 

redação do MDE, URB e NGB, antes da aprovação do projeto por Decreto 

Governamental. 

 
 
4. VOTO 
 
 

VOTO pela aprovação do Parcelamento urbano do solo denominado Fazenda Santa  Maria,  localizada  no  

Setor  Habitacional Meireles, Região Administrativa de Santa Maria - RA XIII , levando em consideração as informações 

constantes nos autos do Processo Processo Eletrônico SEI-GDF nº 00390-00000066/2019-53 (Principal), em especial 

Parecer Técnico n.º 861/2022 - SEDUH/SELIC/SUPAR/UPAR/COPAR nos termos do  relatório acima, e submeto à 

deliberação deste Conselho. 
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