
1 CONSELHO DE PALNEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO
2 FEDERAL - CONPLAN - SEGTH

;3 RELATO
,
4 PROCESSO: 260,024,372/2002.

•
,

5 INTERESSADO: Gooperativa Habitacional de Brasilia e Entorno Uda -
6 COOPHABE.

7 ASSUNTO: Aprovação do Parcelamento Urbano do Solo denominado
8. Residencial Canaã localizado no Setor Habitacional Tororó na Região
9 Administrativa de Santa Maria - RA XIII.

10 O presente processo, de interesse da Cooperativa Habitacional de
11 Brasilia e Entorno Uda - COOPHABE, trata da análise e aprovação do projeto
12 de parcelamento do solo urbano denominado Residencial Canaã, na gleba
13 objeto 'da matricula nO82.074 do 2° Cartório de Ofício de Registro de Imóveis,
14 cuja~ localização encontra~se inserida na poligonal do projeto urbanístico
15 estruturante' para- o Setor Habitacional Tororó - Memorial Descritivo de

. 16 Regularização de Parcelamento - MDE-RP-047/2008 aprovado pelo Decreto nO
17 30.067, de 18 de fevereiro de 2009, circunscrito à Região Administrativa de
18 Santa Maria - RA XIII.

19 Assim, relatamos a situação atual do referido processo, com o intuito de
20 subsidiar a análise dos membros'do Conselho de Planejamento Territorial e
21 Urbano do Distrito Federal - CONPLAN na deliberação acerca da presente
22 proposta de parcelamento do solo urbano, nos termos do inciso VIII do art. 219
23 da Lei Complementar nO803/209 e conforme o inciso V do art, 2° do Decreto nO
24 27.978, de 28 de maio de 2007.

25 I - DO HISTÓRICO DO PROCESSO

26. Autuado. em. 26 de, junho de 2002 por meio do Requerimento nO
27 022.430/2002 datado de 06/06/2002 constante de fls. 02 o qual solicita a
28 emissão de' diretrizes urbanísticas para o parcelamento denominado
29 Residencial Canaã, com área de projeto totalizando 2ha. 26a. 97ca e encontra-
30 se 10caliza}Jo no Setor Habitacional Tororó - SHTo, na Região Administrativa
31 de Santa Maria -.RA XIII, como pode ser visto no mapa de localização abaixo: /
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Em 15 de agosto de 2002, a equipe de monitoramento da então
Gerência de Monitoramento do Quadrante Sul/Sudeste (fI. 20) informa ao
interessado que deverão ser obedecidas na elaboração do projeto urbanístico:
a LC nO457/2002, a Lei nO992/95, o Decreto nO18.913, de 15 de dezembro de
1995, que tratam respectivamente dos índices urbanísticos para o setor,
parcelamento do solo no DF e sua regulamentação e ainda que o interessado
deverá observar o sistema viário estruturante para o Setor.

Em 29 de outubro de 2002, os autos retornam da Secretaria de Assuntos
Fundiários - SEAF - DF (fI. 26), informando que a gleba está localizada na
Fazenda Santa Bárbara, desmembrada do Município de Luziânia-GO e
incorporada ao território do Distrito Federal, em terras não desapropriadas.

Em 29 de setembro de 2003, a TERRACAP informa que a gleba está
inserida no Setor Habitacional Tororó, localizado em Zona Urbana de Uso
Controlado, em área de monitoramento prioritário, conforme Plano Díretor de
Ordenamento Territorial- PDOT -1997 (fI. 35).

Em 12 de maio de 2004 o interessado foi notificado por meio da Carta nO
014/2004 - GAB/SUPAR. das Diretrizes Urbanísticas Iniciais para o
parcelamento. emitido pela Gerência de Análise do Território Sudeste -
GEASE/SEDUH (fls. 39 a 45).

Em 15 de dezembro de 2008 tendo em vista o silêncio do interessado,
este foi notificado por meio da Carta nO 528.000.021/08 - GAB/SUCON a
manifestar-se quanto ao interesse na continuidade do referido processo de
parcelamento (fls. 62 a 64).
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58 Em 14 de janeiro de 2009 o interessado manifestou-se apresentando a
59 complementação da documentação.

60 Em 28 de maio de 2009 o interessado foi notificado por meio da Carta nº
61 528.000.008/2009 - GAB/SUCON (fI. 66), nos seguintes termos:

62 - os documentos apresentados ainda possuíam pendências;

63 - foi emitida Licença Prévia nº 012/2006 - IBAMA para ó Setor
64 Habitacional Tororó;

65 - foi aprovado o projeto urbanístico do SHTo consubstanciado na URB
66 047/08 e MDE 047/08, por meio do Decreto nº 30.067 de 18 de fevereiro de
67 2009; e.

68 - foram emitidas novas diretrizes urbanísticas para o Parcelamento
69 Residencial Canaã (fls. 92 e 93).

70 Após o cumprimento das exigências o projeto foi considerado apto para
71 iníciar o licenciamento ambiental.

72 Por fim, em 20 de fevereiro do corrente ano o interessado apresentou o
73 Projeto de Urbanismo do Parcelamento Residencial Canaã, caracterizado pelos
74 seguintes documentos:

75 - Memorial Descritivo - MDE 009/11 (fls. 478 a 499);

76
77 e,

- Normas de Edificação, Uso e Gabarito - NGB 009/11 (fls. 500 a 503);

78 Projeto de Urbanismo - URB 009/11 (fls. 504 e 505).

79 \I DA CONSULTA AOS ÓRGÃOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERViÇOS
80 PÚBLICOS.

81 Foram realizadas consultas aos órgãos e concessionárias de serviços
82 públicos do Distrito Federal, que se manifestaram, conforme segue:

83 . CAESB

84 Por intermédio da Carta nº 366/2011 - DElCAESB, de 18/10/2011 (fls.
85 279 a 289), o anexo Relatório Técnico EPRC nº 11/044 informa:

86 - Com a configuração atual dos sistemas da CAESB não será possível atender
87 o abastecimento de água ao parcelamento:

88 - Todos os poços necessitam ser outorgados pela ADASA;

89 - Futuramente, o abastecimento de água será realizado por meio do novo
90 Sistema Produtor que utilizará como manancial o Lago Paranoá;
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91 - Atualmente o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no Setor Habitacional
92 Tororó consiste na Disposição Individual por Fossas Sépticas; e.

93 - O novo sistema de esgotamento sanitário a ser operado pela CAESB
94 depende da implantação de Redes, Interceptores, Elevatórias e estação de
95 Tratamento.

96 Concluindo, aquela empresa informa que não poderá atender a
97 demanda em função do cenário atual.

98 Desse modo, para a área em questão, será da responsabilidade do
99 interessado apresentar as soluções para o abastecimento de água e
100 esgotamento sanitário que deverão ser submetidas à CAESB para análise.

101 . NOVACAP

102 Em despacho DEINFRA/DU, de 18/08/2011 (fI. 296), aquela empresa
103 informa:

104 - Não existe interferência com a rede pública de águas implantadas e/ou
105 projetadas na área do parcelamento; e

106 - Quanto à possibilidade de atendimento, será necessana a elaboração de
107 projeto de drenagem de responsabilidade do empreendedor, inclusive o
108 lançamento final, que deverá obedecer às limitações e restrições ambientais
109 definidas pelo IBRAM bem como pela ADASA.

110 . CEB

111 Por meio da Carta nº 108/2011, de 31/09/2011 (fls. 298 e 299), informa
112 que:

113 - A CEB possui condições técnicas de fornecer energia elétrica ao
114 empreendimento, mas que poderá ser necessária à destinação de área para a
115 instalação de nova estação transformadora de energia na poligonal do presente
116 projeto a depender do montante de carga, tipo de ligação e destinação
117 ocupacional; e

118 - Existe interferência da poligonal com redes elétricas da CEB e caso seja do
119 interesse do parcelador eliminá-Ias, será necessária a formalização do pedido.

120 • SLU

121 Por meio do Ofício nº 502l211-DIGERlSLU, de 19/09/2011 (fls. 303 a
122 306), informa:

123 - No local já existe coleta alternada as segundas, quartas e sextas-feiras,
124 passando na DF-140;
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- O espaço reservado à instalação de containers para a coleta de resíduos
sólidos, na área do empreendimento, atende às normas do SLU - (ofício
331/2016-DILURlSLU, de 17/11/2016 (fI. 476).

.DER

Com informações constantes à folha 15 do processo nO 113-
000.897/2012, apensado ao presente; processo de parcelamento, no dia
20/07/2012 o DER informa:

- O parcelamento não interfere com a faixa de domínio da rodovia DF-140;

- Com báse na estimativa de habitantes, _ não se vislumbra impactos
~ignificativos no trânsito acarretados pela implantação do parcelamento, porém,
em conjunto com outros parcelamentos de mesmo porte no local, pode
demandar m!ldidas mitigadoras; e

- Como já foi definido um estudo global para a área, os empreendedores~ = ...
.daquele'setor estarão sujeitos a implantar as medidas mitigadoras apontadas
pelo referido estudo, em forma de quotas partes relativas a cada
empreendimento.

.TE~RACAP
142 Em despacho de 25 de setembro de 2003 (f1.33) aquela empresa
143 informa que o parcelamento localiza-se no imóvel Santa Bárbara,
144 desmembrado do Município de Luziânia e incorporado ao território do Distrito
145 Federal em terras não desapropriadas.

146 111-APRESENTAÇÃO DO PROJETO URBANíSTICO

147 Como já informado, o projeto ora descrito, está fundamentado nos
148 seguintes documentos:

149 - Memorial Descritivo - MDE 009/11 - folhas 478 a 499 dos autos;

150 - Normas de Edifica'ções, Uso e Gabarito - NGB 009/11 - folhas 500 a
151 503 dos autos; e.

152 - Projeto de Urbanismo - URB 009/11 - folhas 504 e 505 dos autos.

153 Conforme informado. pelo Parecer Técnico nO 279.000.242/2017 -
154 COURB/CAP, de05 de abril de 2017, constante dos autos folhas 689 a 694, a
15,5 proposta foi analisada com base na Lei Complementar nO803/2009 - PDOT -
156 2009, atualizada pela Lei Complementar nO854/2012 e ainda com fundamento
157 no Memorial Descritivo de Regularização de Parcelamento - MDE - RP 047/08
158 para o Setor Habitacional Tororó - SHTo, e demais normas urbanísticas
159 aplicáveis ao caso.
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160 . CARACTERíSTICAS

161 O parcelamento apresenta os seguintes índices e características:

'162 1 - Zoneamento e Uso do Solo

163 Quanto ao zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento
164 Territorial - PDOT 2009, a área de projeto está inserida em Zona Urbano de
165 'Uso controladd 11 - ZUU 11, conforme mapa a abaixo:
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167 De acordo com o éutígo 70 do PDOT/2009 esta zona "é composta por
168 áreas predominantemente habitacionais de baixa e média densidade demográfica,
169 com enclaves de alta densidade {...} sujeitas a restrições impostas pela sua
170 sensibilidade ambiental e' pela proteção dos mananciais destinados ao
171 abastecimento de água"; No'artigo 71, é informado que a ZUUC 11 'l..}deverá
172 'compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio
173 da recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos {...l".

174

175 Quanto ao zoneamento estabelecído pelo MDE-RP 047/08, a poligonal
176 do projeto, está inserida na' Zona 1 do Setor, conforme mapa de zoneamento
177 abaixo:
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179 No MDE-RP 047/08, a Zona 01 está compreendida entre a DF-140 e o
180 eixo da Via Tororó Oeste. Ainda, conforme o Parecer Técnico nO
181 279.000.242/2017-COURB/CAP (fI.691), na Zona 01 são admitidos os usos
182 habitacional unifamiliar' ,e/ou coletivo, comercial, prestação de serviços,
183 industrial e/ou misto, preferencialmente localizados ao longo da DF-140 e das
184 vias arteriais, além do uso institucional, garantindo amplo acesso público.

185 O projeto propõe a criação de 4 (quatro) unidades imobiliárias, sendo:

186 . Um (01) lote com uso residencial coletivo, do tipo condomínio
187 urbanístico, com área de 16.783m2, composto por 19 unidades
188 autônomas de aproximadamente 730m2 cada;

189 . Dois (02) lotes para Equipamento Público Urbano - EPU, com áreas de
190 18m2 e 500,02m2; e ainda,

191 . Um (01) lote pará Equipamento Público Comunitário - EPC, com área
192 de 794,41 m2.

193 Há previsão de um Espaço Livre de Uso Público - ELUP de
194 2.450,691 m2, 'destinado, à implantação de equipamentos de lazer, parques
195 infantis e áreas verdes.

7i

196 Nos quadros abaixo, é apresentado o resumo das unidades imobiliárias
197 e áreas públicas destinadàs a Equipamentos Públicos Comunitários (EPC),
198 Equipamentos Públicos e' Urbanos (EPU) e Espaços Livres de Uso Público
199 (ELUP), o sistema v,iário e; seus respectivos percentuais de ocupação em
200. relação à poligonal' do projeto, bem como, o Quadro de Unidades Imobiliárias
201 de Equipamentos Públicos, apresentados no MDE-RP 009/11.



202

203 QUADRO SÍNTESE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E AREAS PÚBLICAS-
204 MDE 009111
205

DESTINAÇÃO LOTES AREA PERCENTUAL
(unid.) (m') (%. )

,
Area Passivel de Parcelamento 22697,24 100% I

I. Unidades Imobiliárias
a. Residencial Coletivo 1 16.783 73,94
b. Equipamento público comunitário - EPC 1 794,41 3,50
c. Equipamento público urbano - EPU 2 518,02 2,28
d. Total 4 18.095,44 79,72
2. Espaços Livres de Uso Público - ELUP 2.479,84 10,93
3. Arca Verde Pública - -
4. Sistema de Circulação 2.121,96 9,35

S. Arca Pública (I): (I b + lc) + 2 + 3 5.914,23 16,71
6. Arca Pública (2): (l b + le) + 2 + 3 + 4 26,06

206

207 QUADRO DE UNIDADES IMOBlLIARIAS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
208 COMUNIT ARIOS E URBANOS - MDE 009/11

EQUIPAMENTO ENDEREÇO AREA DESTINAÇÃO
EPC AEI 794,41 A DEFINIR
EPU AE2 500,02 BACIA DE

CONTENÇÃO
EPU AE3 18,00 SLU

209

210 2 - Densidade

211 O artigo 39 do PDOT/2009 considera como densidade demográfica ou
212 populacional o valor resultante da divisão entre o número de habitantes e a
213 área total das porções territoriais indicadas no Anexo 111, Mapa 5, daquela Lei
214 Complementar.

215 A poligonal de projeto está inserida na mancha definida como baixa
216 densidade cujos vqlores de referências são superiores a 15 (quinze) e até 50
217 (cinquenta) habitantes por hectare. O MDE-RD 047/08 por sua vez,
218 estabeleceu que para a Zona 1 a densidade máxima de 47,5hab/ha em função
219 da Licença Ambiental emitida para o Setor Habitacional Tororó - SHTo.

220 Assim, considerando.a área total do parcelamento de 2ha. 26a 97ca,
221 . obtém-se uma população máxima de 108 habitantes.

222 Ao aplicar-se o índice médio de 3,76 habitantes por domicílio, definido
223 no MDE-RP-047/08, obtém-se um máximü de 29 unidades imobiliárias.
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224 Considerando a prevlsao no projeto de 1 (um) lote destinado ao uso
225 residencial coletivo com 19 unidades habitacionais ou (frações ideais), obtém-
226 se uma população residente estimada de 71 habitantes. Este cenário resulta
227 numa densidade populacional de 31,2Bhab/há, atendendo os parâmetros
228 definidos no PDOT e no MDE-RDm047/0B - SHTo.

229 3 - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo

230 Os parâmetros de uso e ocupação do solo no referido projeto urbanistico
231 estão definidos na Norma de Edificação, Uso e Gabarito - NGB 009/11
232 construído com fundamento no disposto no PDOT/2009 e alterações
233 posteriores e no MDE-RP 047/0B para o Setor Habitacional Tororó - SHTo,
234 como pode ser visto no quadro abaixo:

PARAMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - NGB 009/11

COEF. COEF. N° DE ALTURA TAXA DE
USO MÁXIM PAVIMENT MÁXIM PERMEABILIDABÁSICO' O OS A DE (%)

Residencial 0,8 1,2 2 8,50 40
Coletivo
Comercial - 1 - - 40
Instituciona 1 401 - - - -

r :

235

236 4 - Sistema viário proposto

237
238
23Q
240

Está inserido no sistema viana estruturante previsto para o Setor
Habitacional Tororó - SHTo estabelecido no MDE-RP 047/0B, sendo o acesso

. ao .parcelamento ora em análise, realizado pela Via Coletora localizada ao
norte da área, perpendicular à DF 140.

241 É proposta uma via local para acesso ao lote residencial coletivo tudo de
242 • conformidade com o Decreto nO33.741/2012, que trata do sistema viário do

•. 243 .. ,Distrito Federal, como pode ser visualizado no mapa abaixo:
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5 - Licença ambiental

Emitida em 12 de maio de 2015 a Licença Prévia nO001/2015 (fls. 457 e
458) publicada no DODF nO93. de 15 de maio de 2015. com validade de 3
(três) anos. aprova a viabilidade ambiental do parcelamento do solo
denominado Residencial Canaã

VOTO

Pelo exposto, e ainda; com base no bem elaborado Parecer Técnico nO
279.000.242/20J] - COURB/CAP (fls. 689 a 694) e tudo o mais que dos autos
consta, voto pelo acolhimento do projeto urbanistico apresentado para que seja
dada a devida continyidade: aos procedimentos, com vistas à aprovação do
Projeto de Urbanismo do Parcelamento Residencial Canaã, haja vista que o
mesmo atende às diretrizes e parâmetros estabelecidos no PDOT/2009. no
MDE-RP 047/08 para o Setor Habitacional Tororó, e está fundamentado no
MDE 009/11 (fls. 478 a 479). NGB 009/11 (fls. 500 a 503) e no Projeto de
Urbanismo - URB 009/11 (fls. 504 e 505), registrando que já há um projeto de
drenagem que poderá indicar alteração nas imensões da bacia.

EDUARDOAL~ u~ NETO

,onselheiro
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