
Alameda Nossa Senhora de Fátima
Setor Habitacional Tororó

R.A. Jardim Botânico  - RA XXVII

PROCESSO DE PARCELAMENTO: SEI-GDF n°00390-

00002955/2018-74

INTERESSADO:

LTM Incorporações e Negócios Imobiliários Eireli ME
CNPJ: 19.324.768/0001-49



Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima
R.A. Jardim Botânico  - RA XXVII

SITUAÇÃO
SETOR 
HABITACIONAL 
TORORÓ - SHTo

R.A. JARDIM 
BOTÂNICO – RA XXVII

ZONA URBANA



LOCALIZAÇÃO
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R.A. JARDIM 
BOTÂNICO – RA 
XXVII

ÁREA DA GLEBA: 
2,1255 HECTARES
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LOCALIZAÇÃO

SH TORORÓ
R.A. JARDIM 
BOTÂNICO –
RA XXVII

ACESSOS

Alameda 
Nossa Senhora 
de Fátima
R.A. Jardim Botânico  - RA 
XXVII

PARQUE DO 
MIRANTE

QUERÊNCIA

ALAMEDA 
N.S. FÁTIMA



SITUAÇÃO 
FUNDIÁRIA

Ofício SEI-GDF Nº 
1212/2019 -
TERRACAP/PRESI/DITE
C/ADTEC, de 08 de 
outubro de 2019 e
Despacho 
TERRACAP/DITEC/GEP
RO/NUREF

“(...) a área denominada "Alameda 
Nossa Senhora de Fátima -

matrícula nº 19.585 (2º CRI)", 
encontra-se em IMÓVEL NÃO 

PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DA 
TERRACAP, conforme Despacho 

NUANF e croqui”

"A área em questão não interfere 
com qualquer Área de 

regularização definida no PDOT" 

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima



ZEE-DF
ZONEAMENTO

Zona Ecológica-Econômica 
de Diversificação Produtiva 
e Serviços Ecossistêmicos -
ZEEDPSE

Destinada a assegurar atividades produtivas que 
favoreçam a proteção do meio ambiente, a conservação 
do Cerrado remanescente e a manutenção do ciclo 
hidrológico;
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ZEE
ZONEAMENTO

Subzona de Dinamização 
Produtiva com Equidade 7 
– SZDPE 7

IV - o incentivo à implantação de atividades N1 e N2 visando 
assegurar práticas sustentáveis, com baixo impacto ambiental e 
emissão de carbono, e a geração de emprego e renda 
compatíveis com a destinação desta Subzona;

V - a definição de estratégias de mobilidade e infraestrutura 
viária nos processos de regularização fundiária, devendo-se 
respeitar as poligonais e zoneamento das unidades de 
conservação, particularmente de proteção integral;

VI - o reforço ao monitoramento, ao controle e à fiscalização com 
vistas ao combate ao parcelamento irregular do solo.

I - a implantação de corredores e conexões ecológicas, 
particularmente com as SZSE 3 e 7, sobretudo na zona-tampão 
da área- núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado, mantendo 
áreas de Cerrado nativo inclusive nas áreas livres de uso público 
dos parcelamentos;
II - a observância no estabelecimento de empreendimentos da 
compatibilização com os altos riscos ecológicos, especialmente 
os riscos de perda de área de recarga de aquífero, de 
contaminação do subsolo e de perda de áreas remanescentes de 
Cerrado nativo;
II - a garantia de níveis de permeabilidade do solo compatíveis 
com a prestação de serviços ecossistêmicos;
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Senhora de 
Fátima



ZEE-DF
Risco Ecológico de 
Perda de Área de 
Recarga de 
Aquífero

 Risco Alto

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

- Utilização de 
pavimentos 
permeáveis em todas 
as vias, calçadas e 
ciclovias, e 
- Taxa de 
permeabilidade  > 
50% da gleba.



ZEE-DF
Risco Ecológico de 
Contaminação do 
Subsolo 

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

- Captação e 
reutilização de água 
da chuva (irrigação, 
lavagem de 
pavimentos e uso em 
vasos sanitários).

 Risco Alto



ZEE-DF
Risco Ecológico de 
Perda de Solo por 
Erosão 

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

 Risco Baixo



ZEE-DF
Risco Ecológico de 
Perda de Áreas 
Remanescentes 
de Cerrado Nativo

 Risco Muito 
Alto

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

- Conforme 

condicionante da LI 

n°9/2018, o 

Empreendedor irá 

requerer a 

Autorização de 

Supressão Vegetal e 

apresentar inventário 

florestal junto ao 

IBRAM



ZONEAMENTO 
AMBIENTAL
Portaria ICMBio Nº 28, 
de 17 de Abril de 2015
Plano de Manejo da 
Área de Proteção 
Ambiental do Planalto 
Central

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

Zona de Uso Sustentável - ZUS Restrições para a ZUS:

 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 empreendimentos urbanos devem

favorecer a recarga natural e artificial de aquíferos.

 Fica proibido o corte de espécies arbóreas nativas

existentes nas áreas verdes delimitadas pelos

projetos de urbanismo de novos empreendimentos

imobiliários.



RELEVO

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

Declividade     
Baixa (<4%)

Terreno escoa em 
direção leste



CONDICIONANTES 
URBANÍSTICOSPRINCIPAIS NORMATIVOS URBANÍSTICOS 

INCIDENTES PARA O PARCELAMENTO DA GLEBA

• PDOT 09/ - LC N°804/09, LC N°853/12

• URB-RP e MDE-RP 047/08 – SH TORORÓ

• DIUR 06/2018 – REGIÃO DF-140

• DIUPE 26/2020

• NT N°02/2015 e DECRETO N°38.047/17

• DECRETO N° 38.247/17

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

NOVO
PARCELAMENTO
INSERIDO EM SH
DE
REGULARIZAÇÃO



CONDICIONANTES 
URBANÍSTICOS
PDOT/09
• ZONEAMENTO

Art. 71. A Zona Urbana de Uso Controlado II deverá compatibilizar 
o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio 
da recuperação ambiental e da proteção dos recursos

hídricos, de acordo com as seguintes diretrizes:

I – permitir o uso predominantemente habitacional de baixa e 
média densidade demográfica (...);

II – respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às 
Unidades de Conservação (...);

IV – adotar medidas de controle ambiental voltadas para o entorno 
imediato das Unidades de

Conservação de Proteção Integral e as Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico inseridas nessa

zona, visando à manutenção de sua integridade ecológica;
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PDOT/09
• DENSIDADE

Art. 39. Considera-se como densidade 
demográfica ou populacional o valor resultante 
da divisão
entre o número de habitantes e a área total das 
porções territoriais indicadas (...) :

II – densidade baixa: valores superiores a 15 
(quinze) e até 50 (cinquenta) habitantes por 
hectare;

Parágrafo único. A densidade demográfica 
definida para cada porção territorial poderá variar 
dentro de uma mesma porção desde que seja 
preservado, como média, o valor de referência
estipulado neste artigo e que sejam observadas 
as condicionantes ambientais.

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima



MDE-RP 047/08
SH TORORÓ

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

Decreto 

n°30.067/2009, 

aprova o

Projeto URB-RP 

047/08: 

define parâmetros 

de ocupação do 

solo e soluções de 

infraestrutura 

urbana a serem 

adotadas no Setor 

Habitacional Tororó

Densidade máxima: 
47,5 Hab/hectare

População máxima 
admitida no 
empreendimento: 
47,5 X 2,1255 = 100,9 
habitantes;
Número máximo 
permitido de 
unidades:
100,9/3,76 = 26,8 UH



MDE-RP 047/08
SH TORORÓ

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

• Sistema viário 

estruturante do 

SHTo;

• Percentuais 

mínimos de 

áreas públicas;

• Usos permitidos

PERCENTUAIS DE ÁREAS PÚBLICAS MÍNIMAS 
EM RELAÇÃO À GLEBA PARCELADA - SHTo

Equipamentos Públicos Comunitários -
EPC

3,5%

Espaços Livres de Uso Público - ELUP 3,0%
Áreas Verdes Públicas 10%
Total para o parcelamento 16,5%

Zona 1 - Usos

Habitacional Unifamiliar e/ou coletivo

Comercial, prestação de serviços, industrial
e/ou uso misto preferencialmente localizados
ao longo da via DF-140 e das vias arteriais.

Institucional, com amplo e direto acesso
público.



DIUR 07/2018 
e
DIUPE 26/2020
ZONEAMENTO

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

Zona B



Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

DIUR 07/2018 
e
DIUPE 26/2020
Sistema Viário



Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

DIUR 07/2018 
e
DIUPE 26/2020
• Usos 

permitidos
• Diretrizes 

Específicas



Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

DIUR 07/2018 
e
DIUPE 26/2020
• Parâmetros de 

ocupação dos 
lotes

OBS.:

No caso da unidade imobiliária (lote) apresentar área igual ou superior a 10.000m², o coeficiente de

aproveitamento básico será de 0,7 (conforme Lei n° 4.591/1964, essa observação não se aplica a lotes

PDEU);



Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

DIUR 07/2018 
e
DIUPE 26/2020
• Parâmetros de 

ocupação dos 
lotes

Lei 
Complementar 
n°710/2005

Taxas de permeabilidade mínima:

• 10% para o parcelamento

• 20% para os lotes residenciais

• 10% para os demais usos.

Tratamento das divisas:

• Divisas de lotes voltadas para logradouros públicos devem ter permeabilidade visual
de pelo menos 70%.

• Admitido o cercamento murado apenas nas divisas entre lotes, com altura máxima
de 2,40m, exceto em lotes com 100% de ocupação, nos quais não deve ser admitido
o cercamento.

Lei Complementar n°710/2005, regulamentada pelo Decreto n° 27.437/2006
De acordo com o Art.5° do Decreto n° 27.437/2006, é permitido o cercamento dos 
limites do lote de PDEU, inclusive com muro de alvenaria, até a altura máxima de 3 
metros, devendo ser garantido, nas divisas voltadas para logradouro público, o mínimo 
de 50% de transparência visual.



• EIA SHTo, 2006
(LP para SHTo)

• LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO
N° 9/2018

Principais Condicionantes, Exigências, Observações e Restrições da LI n°9/2018

• Fazer ajustes no projeto de drenagem de forma a não ocorrer o lançamento das 
águas pluviais da bacia de detenção em área externa ao condomínio;

• Os lotes residenciais do parcelamento devem promover a coleta da água de chuva 
dos telhados e promoverem a sua infiltração;

• Aprovar o projeto de drenagem e pavimentação junto à NOVACAP antes do início 
das obras do parcelamento;

• A Taxa de permeabilidade do parcelamento de solo a ser aprovado na SEGETH não 
deverá ser menor que 40%;

• Assinar Termo de compromisso de compensação Ambiental junto ao IBRAM após 
ciência da deliberação da Câmara de Compensação Ambiental e Florestal quanto 
ao local e forma de aplicação dos recursos;

• Executar as medidas mitigadoras propostas no PCA (Plano de Controle Ambiental), 
apresentando relatórios de cumprimento de condicionante anualmente, após o 
início das obras;

• Promover a revegetação das áreas de solo exposto decorrentes da implantação do 
empreendimento;

• Estabelecer os projetos de fossa sépticas como obrigatórios junto aos 
proprietários de lotes do condomínio;

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Processo SEI-GDF  

00391-

00000237/2018-35



Principais Condicionantes, Exigências, Observações e Restrições

• Cada empreendimento deverá obedecer rigorosamente aos valores máximos de 
captação estabelecidos pela ADASA/DF. Qualquer alteração no regime de 
captação ou na qualidade da água deverá ser imediatamente comunicada ao 
IBRAM e a ADASA.

• O empreendedor deverá fazer registro documental de todas as atividades 
desenvolvidas relacionadas a esta Licença de Instalação, de forma a comprovar a 
execução de suas condicionantes.

• Outras condicionantes poderão ser adicionadas ao empreendimento, nos termos 
da resolução CONAMA n°237/1997.

LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO
N° 9/2018

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima



Despacho SEI-GDF-
NOVACAP/PRES/DU

Consultas às 

Concessionárias 

de Serviços 

Públicos

NOVACAP

• Não existe interferência com rede

pública de drenagem pluvial

implantada e/ou projetada na

poligonal da matrícula consultada.

• Quanto à capacidade de atendimento,

a Novacap informou ser necessário

que o empreendedor elabore

projeto específico para o local,

inclusive lançamento final.

Soluções de projeto:

• Rede de drenagem independente

Rede enterrada com estruturas de

amortecimento de vazão em área

comum do condomínio;

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima



Carta SEI-GDF n.º 

1780/2019 - CEB-

D/DD/DC/GCAC, de 

06/11/2019;

Laudo Técnico SEI-

GDF - CEB-

D/DG/DR/SCB/GRGE 

Nº49735708, de 

27/10/2020.

Consultas às 

Concessionárias 

de Serviços 

Públicos

CEB

Há viabilidade técnica de fornecimento de energia elétrica 

ao empreendimento, desde que o responsável pelo mesmo 

satisfaça as condições regulatórias informadas na própria Carta 

citada, entre elas:

- Submeter o projeto elétrico para aprovação pela 

distribuidora;

- Implantar a infraestrutura básica das redes de distribuição 

de energia elétrica e iluminação pública, sendo os investimentos 

responsabilidade do empreendedor;

- Apresentar, junto com o projeto elétrico: cópia do projeto do 

empreendimento completo aprovado pela autoridade 

competente, licenças urbanísticas e ambientais conforme 

legislação vigente, memorial descritivo para elaboração de 

estudo técnico.

No que diz respeito às interferências com as redes elétricas 

existentes, a CEB Distribuiçao informou que não consta 

interferência da Gleba com Rede Aérea Existente.

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima



Termo de Viabilidade 
EPR 20/020, de 
05/02/2020

Consultas às 

Concessionária

s de Serviços 

Públicos

CAESB

• Abastecimento de Água 

a) Não há sistema de abastecimento de água implantado ou projetado para 

atendimento do empreendimento;

c) Para viabilizar o atendimento, antes da entrada em operação do Sistema 

Paranoá Sul, será necessário que o empreendedor opte por solução 

independente de abastecimento;

Solução de projeto:

Para o abastecimento de água (...)  empreendimento adotou a solução 

independente, com abastecimento a partir de poço tubular profundo, 

devidamente outorgado pela ADASA. 

• Esgotamento Sanitário 

Não há sistema de esgotamento sanitário implantado nem projetado para 

atendimento do empreendimento;

Para viabilizar o atendimento antes da reforma e ampliação da ETE São Sebastião, 

será necessário que o empreendedor opte por solução independente de 

esgotamento sanitário. 

Solução de projeto:

Sistema com fossas sépticas e sumidouros / sistema condominial, que operará 

até que uma nova ETE seja implantada e o empreendimento possa ser interligado 

ao sistema da CAESB.

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima



Outorga Prévia n.º 
62/2021 -
ADASA/SGE, de 16 de 
abril de 2021

Consultas às 
Concessionárias 
de Serviços 
Públicos

ADASA

Outorga Prévia para reservar direito de uso de água subterrânea à LTM 
Incorporações e Negócios Imobiliários Eireli ME, CPF/CNPJ n.º 
19.324.768/0001-49, mediante a perfuração de 01 (um) poço tubular, para 
fins de abastecimento humano, localizado na DF 140, Km 3,5, Quadra 02, 
Setor Habitacional Tororó, Jardim Botânico - Distrito Federal, tendo seguintes 
características:

A outorga prévia tem validade de 03 (três) anos, a contar da data de publicação do 
extrato no Diário Oficial do Distrito Federal e pode ser renovada por meio de 
requerimento à Adasa com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término 
do prazo de vigência. Processo 00197-00000172/2021-57.
A outorga prévia foi publicada no DODF n°147, de 05 de agosto de 2020.

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima



Despacho SEI-GDF 
SLU/PRESI/DITEC; 
Data de emissão: 26 
de setembro de 2019

Consultas às 
Concessionárias 
de Serviços 
Públicos

SLU

“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. (...)

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. 
(...)

o SLU realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais na 
proximidade da localidade do local em questão na Região Administrativa, não 
havendo impacto significativo nos 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 citado na lei nº 
5.610 de 16 de fevereiro de 2016 que dispõe sobre a responsabilidade dos 
grandes geradores. 

Sendo assim, o SLU possui a obrigação de cobrir toda a nova região do DF com 
coleta domiciliar e coleta seletiva, e a estrutura técnica, física e os custos 
unitários dos serviços e todo monitoramentos, são atribuições desta Autarquia 
(Decreto nº. 27.898, de 23 de abril de 2007)”.

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima



nº 00390-00007072/2019-31
Ofício Nº 725/2020 -
DER-DF/DG/SUTRAN, de 
23/03/2020 e
Despacho - DER-
DF/DG/SUTRAN/DITRA, 
de 21/03/2020 e
Despacho - DER-
DF/DG/SUTRAN/DITRA/
GEAPO, de 20/03/2020

Consultas às 
Concessionárias 
de Serviços 
Públicos

DER-DF

“A área correspondente ao 
parcelamento não faz divisa com 
rodovia distrital ou estrada 
vicinal;”

“(...) existe projeto de duplicação 
da rodovia DF-140, porém não há 
ainda previsão de realização das 
obras de duplicação. 
Possivelmente, a implantação de 
toda a zona urbana enseje não só 
uma variedade de ajustes ao 
projeto de duplicação da via como 
a definição e a implantação de 
todo um sistema viário que 
possibilite a permeabilidade 
necessária para a realização dos 
deslocamentos mencionados 
anteriormente"

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

No âmbito do processo nº 00390-00007072/2019-31 
(Despacho nº 32572813) foi informado que a poligonal 
da gleba não interfere com nenhuma faixa de domínio
nem faixa non-aedificandi de rodovias do SRDF.



PROJETO
URBANÍSTICO

USOS DO SOLO

Via Coletora

Via Local

LEGENDA DE 

ESTRUTURA 

VIÁRIA:

• 1 Condomínio 
urbanístico com 25 
unidades autônomas 
residenciais

• 1 lote de uso Comercial 
e de Prestação de 
Serviços

• 1 lote de uso 
Institucional Público

• 1 ELUP

Atende ao Planejamento 
da DIUR e DIUPE

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

População proposta:
25 X 3,76 hab/UH = 
94 habitantes
Densidade proposta:
94/2,1255 = 44,2 
hab/ha



PROJETO
URBANÍSTICO
SISTEMA VIÁRIO

Atende DIUR, MDE-RP 
047/08 e Nota Técnica 
n°02/2015 - SEGETH

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima



Área nº29 -
Quinhão 17
R.A. Jardim Botânico  - RA XXVII

PROJETO
URBANÍSTICO
SISTEMA VIÁRIO

Vias internas 
dimensionadas em 
conformidade com NT 
n°02/2015 e Decreto 
n°38.047/17



PROJETO
URBANÍSTICO
ÁREAS PÚBLICAS

Inst-EP - EPC 
= 758,08 m² (3,57%)

ELUP = 
2.953,89m²(13,90%)

ÁREA PÚBLICA 
TOTAL
=3.711,97m² 

(17,46%)

Atende exigências de DIUR 
e MDE-RP 047/08

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

PERCENTUAIS DE ÁREAS PÚBLICAS MÍNIMAS – SHTo

CONFORME MDE-RP 047/08

Equipamentos Públicos Comunitários - EPC 3,5%

Espaços Livres de Uso Público - ELUP 3,0%
Áreas Verdes Públicas 10%
Total para o parcelamento 16,5%



PROJETO
URBANÍSTICO
ENDEREÇAMENTO

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

SHTo – Quadra A2 –
Alameda Nossa 
Senhora de Fátima, 
Conjunto B, Lote 12

SHTo – Quadra A2 – Via 
Tororó 3, AE-1

SHTo – Quadra A2 – Via 
Tororó 3, Lote 1.



PROJETO
URBANÍSTICO
QUADRO DE ÁREAS 
DO PARCELAMENTO

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

DESTINAÇÃO
LOTES ÁREA

ÁREA (%)
(unid.) (m²)

ÁREA PASSÍVEL DE PARCELAMENTO 21.255,00 100,00%
1. Unidades Imobiliárias
a. RE 2 (Residencial - hab. 
multifamiliar (casas) (PDEU)

1 14.282,088 67,19%

b. CSII 2 (Comercial, Prestação de 
Serviços, Institucional e Industrial, 
nível 2)

1 1.472,050 6,93%

c. Inst. EP (EPC) 1 758,079 3,57%

TOTAL UNIDADES IMOBILIÁRIAS 3 16.512,217 77,69%

2. Áreas Públicas

a. Espaços Livres de Uso Público -
ELUP

2.953,891 13,90%

a. Áreas Verdes Públicas 368,516 1,73%
a. Sistema de Circulação 1.420,376 6,68%
Área Pública (1): 1c+2a 3.711,970 17,46%
Área Pública (2): 1c+2a+2b+2c 5.500,862 25,88%



PROJETO
URBANÍSTICO
QUADRO DE ÁREAS DO 
PDEU

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima

SETOR HABITACIONAL TORORÓ, 
QUADRA A2, Alameda Nossa 

Senhora de Fátima - PDEU

1. Uso previsto RE 2 –Residencial 
Exclusivo (Residencial 
Multifamiliar  no 
formato de casas)

Área (m²) Percentu
al (%)

2. Área do lote condominial 14.282,088 100
3. Área total real de uso exclusivo 
(m²)

9.694,265 67,88%

4. Áreas comuns condominiais
4.587,823 32,12%

a. Áreas verdes comuns 516,536 3,62%
b. Áreas edificadas (guarita) 14,075 0,10%
c. Sistema de circulação 3.558,891 24,92%

a. Bacias de amortecimento de 
vazão de drenagem 498,321 3,49

5. Taxa de permeabilidade 6.483,008 45,39%
6. Taxa de ocupação do PDEU

5.345,921 37,43%

7. Quantidade de unidades 
autônomas
Tipologia: edificação unifamiliar

25 -

8. Índice (habitantes/unid. hab.)
3,76

9. População 94 -



PROJETO
URBANÍSTICO
AREAS PERMEÁVEIS DO 
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ATENDE APA PLANALTO CENTRAL (50%)

PROJETO
URBANÍSTICO
AREAS PERMEÁVEIS DO 
PARCELAMENTO
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ATENDE EXIGÊNCIA DE 50%
(APA PLANALTO CENTRAL)



PROJETO
URBANÍSTICO
PARÂMETROS 
URBANÍSTICOS
NGB

Alameda Nossa 
Senhora de 
Fátima



PROJETO
URBANÍSTICO
PARÂMETROS 
URBANÍSTICOS
NGB - PDEU

TAXA DE OCUPAÇÃO
Tx. Ocupação das unidades autônomas: 55%;
Tx Ocupação das áreas comuns: 0,3%.

TAXA DE PERMEABILIDADE
Tx. Permeabilidade das unidades autônomas: 33,0%;
Tx. Permeabilidade das áreas comuns: 71,58%.

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
Cf. de aproveitamento das unidades autônomas
Cf. de aproveitamento básico: 1,0;
Cf. de aproveitamento máximo: 1,1.

Cf. de aproveitamento das áreas comuns: 0,003.

AFASTAMENTOS ENTRE EDIFICAÇÕES
Afastamentos obrigatórios das unidades 
autônomas:

Afastamento mínimo de frente – AFR: 3,00 m (três 
metros);
Afastamento mínimo de fundo – AFU: 2,00 m (dois 
metros);
Afastamento mínimo lateral - AFLAT: 1,50 m numa das 
laterais;

NÚMERO DE PAVIMENTOS
Número máximo de pavimentos para as 
edificações nas unidades autônomas: 2 
pavimentos.
Número máximo de pavimentos para as 
edificações nas áreas de uso comum: 1 
pavimento.

TRATAMENTO DAS DIVISAS

Não permitido cercamento da divisa 
frontal da Unidade Autônoma

Permitido cercamento de divisas laterais e 
de fundo das UA com muro, quando não 
for limite com logradouro público;

Nas divisas com logradouro público, o 
cercamento deverá ter 50% de 
transparência visual, como mínimo.
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Equipe Técnica

EQUIPE 
TÉCNICA

Lucio Mário Lopes Rodrigues / Diretor

Engenheiro Agrimensor e Civil, MBA

José Jandson C. de Queiroz / Coordenação

Arquiteto Urbanista, Msc

Geanina Picado Maykall / RT

Arquiteta Urbanista, Msc

Fátima Torres / ART Infraestrutura

Engenheira Civil

Clayton A. Alves

Técnico CAD e Geoprocessamento
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