


Processo do parcelamento: 0390-000571/2014

Processo ambiental: 00391-00004660/2019-95 

Propriedade | MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Matrícula: 42.477 | 5º Ofício de Reg. de Imóveis do DF

Área de Matrícula | 9,13 hectares

Área Topográfica | 9,12 hectares (aplicado o kr: 1.0006654)

RESPONSÁVEL TÉCNICA 

Alba Rodrigues Grilo | ARQUITETA E URBANISTA | CAU A75909-0 

Meireles MRV
Projeto de Parcelamento



Região Administrativa de Santa Maria R.A. XIII

Porção Sul do Distrito Federal

Localização no DF



Situação

Setor Habitacional Meireles, na Região

Administrativa de Santa Maria – RA XIII



Localização

Limita-se ao norte com área pública que

compõe a via pública que dá acesso à parte

da quadra QR 516 de Santa Maria, e a leste,

ao sul e a oeste seus limites confrontam

com propriedades particulares, em zona

urbana e ainda não parceladas. A VC-371

cruza a gleba ao sul.



Condicionantes Ambientais

APA da Bacia do Planalto Central



Condicionantes Ambientais

APA da Bacia do Planalto Central

Zoneamento | Zona Urbana

Definida pelo Plano de Manejo por “zona de

manejo que engloba as áreas urbanas

consolidadas e em processo de

regularização” e tem o objetivo de

“contribuir com a promoção do uso

sustentável da cidade, com a melhoria da

qualidade ambiental urbana”.



Condicionantes Ambientais

APA da Bacia do Planalto Central

Zoneamento | Zona de Uso Sustentável

• 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 atividades e empreendimento 
urbanos devem favorecer a recarga 
natural e artificial de aquíferos;

• Fica proibido o corte de espécies 
arbóreas nativas existentes nas áreas 
verdes de novos empreendimentos 
imobiliários (Portaria n° 28/2015).



Condicionantes Ambientais

ZEE

Subzoneamento | Subzona de Dinamização
Produtiva com Equidade 2 – SZDPE 2

“destinada à integração de núcleos urbanos

no eixo sudoeste-sul do Distrito Federal, por

meio da implantação de infraestrutura de

transporte público coletivo de média e alta

capacidade; à consolidação de centralidades

urbanas; à qualificação urbana, à

qualificação urbana, asseguradas,

prioritariamente, as atividades N3, N4 e N5,

e à implantação da ADP II e da ADP III.”

(ZEE-DF).



Condicionantes Ambientais

Declividade

Baixa declividade



Condicionantes Urbanísticos

PDOT/2009

Zoneamento | Zona Urbana de Expansão e
Qualificação – ZUEQ

É “composta por áreas propensas à

ocupação urbana, predominantemente

habitacional, e que possuem relação direta

com áreas já implantadas, (...)” (PDOT,

2009).



Condicionantes Urbanísticos

“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; (...)” (PDOT,
2009)



Condicionantes Urbanísticos

PDOT/2009

Zoneamento | Pequena área em Zona
Rural de Uso Controlado

É tratada como área não parcelável, e,

portanto, descontada do percentual relativo

à área urbana parcelada do projeto.



Condicionantes Urbanísticos

PDOT/2009

Densidade

Média densidade populacional



Condicionantes Urbanísticos

DIUR 06/2016

Uso do Solo

Estão admitidos usos que são compatíveis

com a escala residencial (como

equipamentos públicos, comércio de bens e

serviços de baixo nível de incomodidade,

etc.).

São admitidos também o uso misto

(atividades comerciais no térreo e

habitação nos pavimentos superiores),

estes deverão ser projetados,

prioritariamente, ao longo da via de

atividades.



C

Residencial – Habitação 
multifamiliar

1 4 24 20%

Residencial – Habitação 
unifamiliar

1 2 9 -

Comércio de Bens e 
Prestação de Serviço

1 4 24 10%

Institucional e Comunitário 1 4 24 10%
Industrial de baixa 
incomodidade

1 2 24 10%

Zona

PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS

Uso / Atividade
Coeficiente 

Básico
Coeficiente 

máximo

Altura 
máxima 

(m)

Taxa de 
permeabilidade

Condicionantes Urbanísticos

DIUR 06/2016

Uso do Solo | Zoneamento | Zona C



Condicionantes Urbanísticos
DIUPE 29/2022

Diretrizes do Sistema Viário

• A poligonal da área de
parcelamento é acessada pela
Via de Atividades e Via de
Circulação da DIUR 06/2016

• A vicinal DF-371 é uma Via de
Circulação e visa a integração
do sistema rodoviário

• 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



Condicionantes Urbanísticos
DIUPE 29/2022

Diretrizes do Sistema Viário

• Não poderá ocorrer acesso à
gleba, aos lotes e/ou
empreendimentos de caráter
exclusivamente residencial
diretamente pela DF-371 e/ou
Via de Atividades

• O traçado viário é indicativo e 
poderá sofrer ajustes na 
elaboração do projeto 
urbanístico, desde que 
garantida sua continuidade e 
conexão da malha urbana



Condicionantes Urbanísticos

DIUPE 29/2022

Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo



Condicionantes Urbanísticos

DIUPE 29/2022

Diretrizes de Áreas Públicas

Áreas Públicas
Percentual 

mínimo

Espaço Livre de Uso Público (ELUP) 15%

Equipamento Público Comunitário (EPC)
e Equipamento Público Urano (EPU) 0%

Total mínimo exigido 15%



Zona de Uso 
e Ocupação

Área (ha)
Densidade admitida

(hab/ha)

População 
mínima

(hab)

População 
máxima

(hab)

Zona C 9,132 240 - 2.191

Total - 2.191

Condicionantes Urbanísticos

DIUPE 29/2022

Diretrizes de Densidade populacional



Descrição do Projeto

Uso do Solo

RE 3 constitui-se por dois lotes, com área

de 14.956,60m² e 12.517,41m², onde se

prevê a implantação de um total de 663

unidades domiciliares,

CSII 1 é composto por três lotes com

áreas de 15.443,45m², 13.521,34m² e

4.523,19m².



Descrição do Projeto

Endereçamento

Baseou-se no modelo: Setor, Rua ou

Avenida e lotes.

Considerando o Setor Meireles, definiu-se

a numeração crescente dos lotes, a partir

da área urbana consolidada de Santa

Maria, ao longo da via de circulação,

denominada Rua Luzia Póvoa.



POPULAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA = 2.191 habitantes (DIUPE 29/2022)

USO Nº DE LOTES Nº DE DOMICÍLIOS POPULAÇÃO
a. RE 3 2 663 2.191

População TOTAL PREVISTA = 2.191 HABITANTES 

(População = nº de domicílios x 3, 30)

Densidade Líquida = 2.191 hab / 9,13 ha = 240 hab/ha

Descrição do Projeto

Densidade prevista 

O número de unidades domiciliares estimados para

este parcelamento considerou o cálculo definido pela

DIUPE 29/2022 e estabelecido na DIUR 06/2016.



Descrição do Projeto
Concepção do Sistema Viário

Ao Norte, a Via de Atividades possuirá grande

importância no acesso à região, pois fará a ligação

direta com a rodovia BR-040.

A Via de Circulação de vizinhança 1 (Rua Luzia

Póvoa), que atravessa longitudinalmente a gleba,

servirá de ligação entre a Via de Atividades e a Via

de Circulação (VC-371), e foi definida considerando

aspectos funcionais relacionados às redes de

infraestrutura que darão viabilidade ao

empreendimento. A completa implantação da faixa

duplicada dessa via se dará com a futura

urbanização da gleba vizinha.



Descrição do Projeto

O projeto prevê também uma Via de Circulação de

Vizinhança 2 que subdivide os quarteirões, com

intuito de melhorar as futuras conexões urbanas e

promover a mobilidade.

Nessa via a circulação dos ciclistas deverá ocorrer

de forma compartilhada com os veículos, cuja

velocidade máxima será limitada a 30km/h no

máximo, tratando-se de zona 30.

A VC-371, proposta como Via de Circulação pela

DIUPE 29/2022, dará acesso a um dos Espaços

Livres de Uso Público – ELUP e será um eixo de

ligação com outras áreas e parcelamentos da

região.



Perfil da via de Circulação de vizinhança 1| Via Coletora Perfil da via de Circulação de Vizinhança 2 | Via Local

Descrição do Projeto



ENDEREÇO 
PROPOSTO

ÁREA 
(m²)

PERCENTUAL
(%)

EPU - Bacia 1.142,29 1,37%

SUBTOTAL 1.142,29 1,37%

ELUP 7.381,64 8,83%

ELUP 5.161,08 6,17%

SUBTOTAL 12.542,72 15,00%

TOTAL 13.685,01 16,37%

Descrição do Projeto

Áreas Públicas 

Os ELUPs e o EPU totalizam uma área de

13.685,01m², correspondentes a 16,37%

da área parcelável e 15,01% da gleba.



ÁREAS CONSIDERADAS ÁREA (m²) PERCENTUAL (%)
I. Área Total da Poligonal de Projeto 91.199,94 100
II. Área não parcelável 7.585,68 8,32
a. Área de Proteção Permanente - APP 0,00 0,00
b. Zona Rural 242,89 0,27
c. Faixa de Domínio 7.342,79 8,05
III. Área Passível de Parcelamento: I – (II a + II b + II c) 83.614,26 91,68

DESTINAÇÃO LOTES (unid.) ÁREA (m²) PERCENTUAL (%)

Área Passível de Parcelamento 83.614,26 100
1. Unidades Imobiliárias

a. RE 3 2 27.474,01 32,86
b. CSII 1 3 33.487,98 40,05

Total 5 60.961,99 72,91
2. Áreas Públicas
a. Espaços Livres de Uso Público - ELUP 12.542,72 15,00
b. EPU - Bacia 1.142,29 1,37
c. Áreas Verdes Públicas3 0,00 0,00
d. Sistema de Circulação (vias, ciclovias e calçadas com todos seus 
componentes)

8.967,26 10,72

ELUP + EPU¹= 2a + 2b 13.685,01 16,37
ELUP+ EPU + Área Verde Pública + Circulação² = 2a + 2b + 2c + 2d 22.652,27 27,09

Descrição do Projeto

Quadro Síntese



Permeabilidade

Parte da gleba que se encontra em Zona

de Uso Sustentável – ZUS e incide sobre a

Zona Rural e a faixa de domínio da VC-

371.

As áreas destinadas a estacionamento

deverão utilizar pavimento permeável

(Licença Prévia no 19/2021 e Lei nº

3.835/2006) e os lotes do parcelamento

têm a obrigatoriedade de construção e

manutenção dos dispositivos individuais

de retenção no interior dos lotes

(Licença Prévia no 19/2021 e Lei

Complementar nº 929/2017).

Áreas 
Consideradas

Área 
(m²)

Taxa de 
Permeabilidade

Área 
Permeável 

(m²)

Percentual 
(%)

Área Total da Poligonal 
de Projeto

91.199,94 100%

a. RE 3 27.474,01 20% 5.494,80 6,03%

b. CSII 1 (lotes 1 e 2) 28.964,79 10% 2.896,48 3,18%

c. CSII 1 (lote 5) 4.523,19 20% 904,64 0,99%

d. Inst EP 0,00 20% 0,00 0,00%

e. ELUP 12.542,72 70% 8.779,90 9,63%

f. EPU – Bacia 1.142,29 100% 1.142,29 1,25%

g. Áreas Verdes Públicas 0,00 100% 0,00 0,00%

h. Zona Rural 242,89 100% 242,89 0,27%

Total da Área Permeável 19.461,00 21,34%

Descrição do Projeto



Quadro Síntese dos Parâmetros Urbanísticos

UOS FAIXA ÁREA (m²) CFA B CFA M

TX 

OCUP 

(%)

TX 

PERM 

(%)

ALT 

MAX
AFR AFU ALAT AF OBS MARQUISE GALERIA

COTA DE 

SOLEIRA
SUBSOLO

RE 3 12.517 <a< 14.957 1 4 70 20 24 - - - - Proibida -
Ponto médio da 

edificação
Permitido 

Tipo 2

CSII 1

a= 4.523 1 4 70 20 24 - - - - - -
Ponto médio da 

edificação
Permitido 

Tipo 2

4.524 <a< 15.444 1 4 80 10 24 - - - - - -
Ponto médio da 

edificação
Permitido 

Tipo 2

Descrição do Projeto



CONCESSIONÁRIAS DOCUMENTO DATA INFORMAÇÕES ATUALIZADAS

Companhia Imobiliária 
de Brasília - Terracap

Ofício nº 269/2020 -
TERRACAP/PRESI/DICOM/AD

COM - Doc. SEI/GDF –
41184437

02 de junho de 2020

Em atenção ao Ofício SEI-GDF nº 150/2020- SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT (Doc. 40589829), que encaminhou a 
nova poligonal apresentada pelo interessado, da área denominada "Quinhão 13 - Trans. 9462 - Anderson 

Cavalcante Coelho", conforme pdf. Doc. 40457312 e dwg. Doc. 40457142, referente a área de 09ha 13a 21ca, 
localizada no Setor Habitacional Meireles, na Região Administrava de Santa Maria – RA XIII e tendo sido certificado 
que a área caracterizada no projeto (Doc. 40457312) está respeitando as coordenadas da declaração de anuência 
de confrontação (11888448), é proferida a atual manifestação, com acolhimento do Despacho SEI Nº 0854/2020-
NUANF (Doc. 40682666), de 25/05/2020, informando-se, dessa maneira, que a situação fundiária é a descrita a 

seguir: 
Imóvel: SANTA MARIA 

Situação: IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP.

Companhia 
Urbanizadora da Nova 

Capital do Brasil -
NOVACAP

Despacho no 25742541 
NOVACAP/ DU/ DEINFRA/ 

DIPROJ/ SEAU 
25 de julho de 2019 Não existe interferência de rede pública de águas pluviais implantadas ou projetadas na poligonal demarcada.

Despacho no 25924666 
NOVACAP/ PRES/DU/ 

DEINFRA/ DIPROJ
31 de julho de 2019

A NOVACAP não possui projeto e capacidade de atendimento para área em questão. Informam também que o 
empreendedor deverá elaborar um projeto de drenagem pluvial completo e específico para o local, sendo de sua 

inteira responsabilidade, de acordo com o Termo de Referência elaborado e aprovado pela companhia. 
Quando a elaboração do projeto de drenagem acima citado, deverá ser utilizado estrutura de amortecimento de 
vazão, dentro da poligonal do parcelamento. Informam ainda que no projeto de urbanismo deverá ser reservada 

área para instalação dessa estrutura.

Consulta às Concessionárias



CONCESSIONÁRIAS DOCUMENTO DATA INFORMAÇÕES ATUALIZADAS

Companhia Energética 
de Brasília - CEB

Carta no 56/2020 –
CEB-D/DD/DC/GCA

24 de janeiro de 2020

Informam que há viabilidade técnica de fornecimento de energia elétrica ao empreendimento, desde que o 
responsável satisfaça as condições regulatórias estabelecidas pela companhia, como: 

1. Submeter projeto elétrico para aprovação da distribuidora; 
2. Implantar a infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, destacando que os 

investimentos relacionados são de responsabilidade do empreendedor; 
3. Atender as distâncias mínimas de segurança entre edificações e redes elétricas e ainda observar espaços suficientes 

que permitam a implantação das redes em obediência à Lei de Acessibilidade.

Laudo Técnico no

34419717
22 de janeiro de 2020

Em relação à existência de interferências, o Laudo Técnico emitido pela CEB declara que existe Interferência em Rede 
Aérea. Indicam que havendo interesse na eliminação da(s) interferência(s) sinalizada(s), torna-se necessário formalizar a 

solicitação de orçamento junto à CEB-D ou contratar empresa legalmente habilitada, observando as diretrizes 
estabelecidas na Resolução 414/2020 – ANEEL. 

Estabelecem que o laudo é válido até 28/07/2020.

Companhia de 
Saneamento Ambiental 

de Brasília - CAESB

Carta no 566/2018 
– ESET/ESSE/DE 

24 de setembro de 2018
Em resposta ao Ofício SEI-GDF nº 149/2018 - SEGETH/CAP/GIURB (Doc. SEI/GDF11806705), encaminharam a carta 34 

(Doc. SEI/GDF 13017371) e seus anexos informando que não há interferência das redes de água e esgotos com a 
poligonal da área em estudo.

Despacho SEI-GDF 
CAESB/DE/EPR 

02 de outubro de 2018

Quanto ao atendimento da demanda do empreendimento, na Carta nº 082/2018 - Gedoc 27475/18 (20/06/2018), 
informam que:

- Não há sistema de abastecimento de água implantado ou projetado para atendimento do empreendimento. 
- Será viável o atendimento do empreendimento com sistema de abastecimento de água da CAESB somente após o 

início de operação do Sistema Produtor Corumbá, ainda em fase de contratação.
- Para viabilizar o atendimento anterior, será necessário que o empreendedor opte por uma solução independente de 

abastecimento.

Carta n.º 407/2020 
- CAESB/PR/PRH 

(Carta nº 
453/2020-PRH)

16 de dezembro de 
2020

A CAESB se manifestou em relação ao início da operação do Sistema de Abastecimento de Água do Corumbá, frente à 
consulta realizada para licenciamento do parcelamento de solo denominado Quinhão 13 (Processo SEI-GDF n° 00391-
00004660/2019-95) apresentando as informações disponibilizadas pela Diretoria de Engenharia desta Caesb, por meio 

do Despacho - CAESB/DE (52731192), que informou ser possível considerar a contribuição da produção de água do 
Sistema Corumbá para o final do primeiro semestre de 2021.

Consulta às Concessionárias



CONCESSIONÁRIAS DOCUMENTO DATA INFORMAÇÕES ATUALIZADAS

Serviço de Limpeza 
Urbana – SLU

Despacho -
SLU/PRESI/DILUR -

Doc. SEI/GDF 
33961178

13 de janeiro de 2020

Informam que o SLU realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais nas proximidades do parcelamento de 
solo urbano do Quinhão 13 da Fazenda Santa Maria, situado no Setor Meireles, localizado na Região Administrava de 

Santa Maria/DF. 
Informam também que não haverá impacto significativo quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta, 

transporte, tratamento e destinação 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 resíduos categorizados como 

domiciliares esteja dentro do limite 120 (cento e vinte) litros por dia. 
Ressalta-se que resíduos acima dessa capacidade - grandes geradores, poderá ser efetuada, mediante pagamento, 
conforme preço público estabelecido pela ADASA na Resolução ADASA n° 14/2016, no Aterro Sanitário de Brasília.

Despacho 
SLU/PRESI/DITEC 

Doc. SEI/GDF 
33976480

14 de janeiro de 2020

O SLU elencou as seguintes informações:
- Em 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.

- A instrução normativa nº 114, de 24 de novembro de 2016, dispõe sobre a padronização de procedimentos 
operacionais e dos equipamentos visando à redução dos ruídos gerados durante a coleta pública de resíduos sólidos 
domiciliares e a estes equiparados e, orienta a população quanto ao correto acondicionamento de resíduos sólidos 

urbanos.
- Os resíduos sólidos domiciliares (lixo) deverão ser armazenados dentro dos estabelecimentos geradores e retirados nos 

dias e horários definidos 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.

- O SLU fornece orientação mínima sobre o tipo de cestos coletores (lixeira/contêiner/recipientes) de resíduos em 
calçadas e passeios públicos, sempre em consonância com os padrões a serem adotados no DF.

Consulta às Concessionárias



CONCESSIONÁRIAS DOCUMENTO DATA INFORMAÇÕES ATUALIZADAS

Departamento de 
Estradas e Rodagem –

DER

Despacho-DER-
DF/DG/SUTEC/DIRE

P/GETOP Doc. 
SEI/GDF 35757119

17 de fevereiro de 2020

Informam que se constatou que o imóvel rural denominado “Matrícula nº 42.477 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do 
Distrito Federal”, localizado às margens da VC-371, INTERFERE com a Faixa de Domínio da Rodovia citada (largura de 40 

metros, divididos simetricamente em relação aos eixos dos canteiros centrais), estipulada no Decreto nº 27.365 de 
2006, como verificado na Planta (35752653).

O vértice "M4" do Imóvel encontra-se dentro da Faixa de Domínio da Rodovia VC-371, de modo que a Rodovia possui 
trecho dentro da propriedade. Posto isso, recomendamos a retificação dos limites do Imóvel de acordo com a Linha 

estipulada para Faixa de Domínio com base no Decreto acima mencionado, de modo que sejam respeitadas as 
Coordenadas da Planta (35752653), bem como a área destinada à Faixa de Domínio da Rodovia.

Ofício nº 344/2022 
- DER-

DF/DG/CHGAB/NU
ADM

11 de fevereiro de 2022

Em resposta à solicitação de anuência quantos a intervenções propostas na VC-371 por esse projeto de urbanismo, o 
DER encaminhou as informações apresentadas pela Superintendência Técnica deste Departamento, o qual informa que 

foram analisados os projetos e sugerem a revisão da solução apresentada para a 
interseção da via proposta com a VC-371. 

A solução proposta para o acesso à VC-371 seria por meio de uma rotatória circular. Sendo assim, há a indicação de que 
seja estudado o traçado para a implantação de uma rotatória elíptica

dando preferência e fluidez para o tráfego da vicinal. 
E ressalta que deve ser mantida nas diretrizes do projeto a conexão da ciclovia da via projetada com a ciclovia existente 

da VC-371.

Ofício nº 10/2022 -
DER-DF/DG/SUTEC

05 de abril de 2022

Em resposta à solicitação, o DER informa que o projeto geométrico apresentado acerca das intervenções na VC-371 foi 
APROVADO.

Ainda, solicita a elaboração envio para aprovação das demais disciplinas como drenagem, sinalização e obras 
complementares para garantir a continuidade do processo. 

Consulta às Concessionárias



NOVACAP | Sistema de Drenagem

De acordo com a empresa RHUMB,
responsável pelo desenvolvimento dos
projetos de infraestrutura, o sistema de
drenagem para o empreendimento Meireles
(MRV) foi concebido de acordo com
recomendações e diretrizes previstas na
resolução nº 9 da ADASA (2011), lei
complementar 929 (2017) assim como o
termo de referência da Novacap para
projetos de drenagem urbana (2019).

O sistema previsto contará com reservatórios
de amortecimento individuais em cada lote
com área superior a 600m², uma bacia de
detenção (qualidade e quantidade) ao final
da rede proposta e no ponto mais baixo do
empreendimento, na ELUP (região noroeste).
Essas duas medidas serão responsáveis por
conter as vazões de lançamento tanto dos
lotes na rede quanto do empreendimento
para o seu lançamento final.

Solução de Infraestrutura



NOVACAP | Sistema de Drenagem

Após os escoamentos gerados serem
amortecidos pelo sistema proposto, seu
lançamento final se dará em uma rede
existente da Novacap, responsável pela
gestão da macrodrenagem da região.

A implantação dos dispositivos mencionados
é necessária para promover um retardo no
lançamento das vazões geradas pelo
empreendimento no sistema da Novacap,
assim como melhor distribuir essas vazões
ao longo do tempo gerando o menor
impacto possível no sistema existente.

Solução de Infraestrutura



CAESB | Sistema de Abastecimento de Água

De acordo com a RHUMB Planejamento e Urbanismo,
para o Sistema de Abastecimento de Água propõem-se
derivação direta da rede de Santa Maria, considerando
previsão de contribuição do Sistema informada pela
Carta nº 407/2020 - CAESB/PR/PRH.

Solução de Infraestrutura



CAESB | Sistema de Esgotamento
Sanitário

A rede coletora do empreendimento foi
concebida passando pela calçada a oeste dos
lotes do empreendimento. Uma vez que a
topografia é decrescente no sentido noroeste,
essa solução torna-se favorável, pois a rede
operará inteiramente por gravidade, tanto para
receber o efluente dos lotes como para levá-lo
até o final do empreendimento.

Para a ELUP na porção sudeste da gleba, a vazão
prevista é muito pequena (apenas 1% da vazão
média total). Dessa forma, não compensaria
estender a rede até esse ponto, elevando os
custos de tubulação, escavação, manutenção e
operação para atender uma vazão tão baixa.
Considerou-se então que sua vazão será lançada
na rede juntamente com a do lote comercial
localizado ao norte do lote, sendo essa ligação
feita pelos ramais condominiais de cada lote.

Solução de Infraestrutura



CAESB | Sistema de Esgotamento
Sanitário

Com relação a destinação final do
efluente, no final do empreendimento
a rede coletora chegará a um emissário
que levará o esgoto para um
interceptor existente da CAESB, o qual
chega a ETE Santa Maria.

Solução de Infraestrutura



Solução de Infraestrutura

CEB

Considerando a necessidade de remanejamento, será encaminhado um projeto à Superintendência de

Engenharia para a elaboração do orçamento de retirada das interferências para o atendimento de

novas cargas do empreendimento.

SLU

Nos projetos de arquitetura serão previstas áreas para acondicionamento correto dos resíduos sólidos

e caso o volume exceda a categoria de resíduos domiciliares, será contratado o serviço conforme

estabelecido pelo SLU.



DER | Interferência com a
Faixa de Domínio da VC-371

No ato de registro do
parcelamento serão retificados os
limites da propriedade, conforme
projeto de urbanismo, destacando
a área da Faixa de Domínio de
acordo com a planta e as
coordenadas estabelecidas pelo
DER.

De acordo com o Ofício nº 10/2022
– DER-DF/DG/SUTEC, o DER
informa que o projeto geométrico
apresentado acerca das
intervenções na VC-371 foi
APROVADO.

O projeto foi revisado conforme a
orientação do DER adequando a
rotatória ao formato elíptico.

Solução de Infraestrutura



Licença Ambiental

Obteve Licença Prévia - LP SEI-GDF nº 19/2021 - IBRAM/PRESI (75126664), assinada em 29/11/2021 é válida por 5 (cinco) anos e

estabeleceu os condicionantes, exigências e restrições a serem cumpridas para obtenção da Licença de Instalação – L.I.

Licenciamento


