
Parcelamento Urbano Park Way
Setor Habitacional Tororó - SHTo

setembro/2022



Localização

O presente parcelamento da gleba denominada
Parcelamento Park Way, com área de 21.020,85m²
ou 2,1020ha, está localizado na RA XXVII, Jardim
Botânico, inserido no Setor Habitacional Tororó –
SHTo.
A área de projeto possui como confrontante direto:
• ao norte, uma Via Pública;
• ao sul, a Rodovia DF-140
• a oeste, Via Pública, e;
• a Leste, Parcelamento Vila Renascer Chácara 4.



O parcelamento urbano em questão tem como configuração
urbana a criação de um parcelamento novo formado por um
conjunto de áreas comerciais, devido a sua localização no
Setor Habitacional Tororó, bem como sua proximidade com a
DF 140.

A escolha das atividades econômicas de uso comercial surge
devido a demanda por esse tipo de uso na região, bem como
dar maior oportunidade e opções de comércios e serviços aos
moradores da região.

Objetivo



Situação Fundiária

A Terracap informou, pelo DESPACHO N.º
0917 / 2019 - NUANF (23183973), emitido nos
autos do processo SEI-GDF nº 00390-
00003199/2019-81, que a área em questão,
denominada "Parte da Faz. Santa Barbara –
Mat. 26.175 (2º CRI)”, localizada no imóvel
Santa Bárbara, encontra-se em IMÓVEL NÃO
PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DA
TERRACAP.



CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS

Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil
NOVACAP

Informações Atualizadas:
A Novacap informou que não existe interferência com rede pública implantada e
ou projetada na poligonal de estudo.
Quanto à possibilidade de atendimento, a Novacap informou que será
necessária a elaboração de um projeto de drenagem específico para o local,
inclusive lançamento final, sendo de inteira responsabilidade do empreendedor
a elaboração deste projeto.
Acrescenta que o projeto deverá prever 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 ovalor de 24,4 l/s/ha.

Soluções de Projeto:
As águas pluviais recebidas pelo empreendimento serão captadas e
direcionadas para o ELUP, na parte mais baixa da gleba, onde contemplará
estruturas de amortecimento, conforme determinação da ADASA e normas da
NOVACAP, em área que será, posteriormente, objeto de concessão de uso.



CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS

Companhia Energética de Brasília,
Iluminação Pública e Serviços
CEB-IPES

Informações Atualizadas:
A CEB informou que há viabilidade técnica de fornecimento de energia elétrica
ao empreendimento, desde que o responsável pelo empreendimento satisfaça
as condições regulatórias abaixo transcritas:
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 (para as redes de 15 kV esse afastamento deve ser de no mínimo 1,5
metros a contar do último condutor da rede) e ainda observar espaços
suficientes que permitam a implantação das redes em obediência a Lei de
Acessibilidade.
Quanto a interferência, a CEB informou através do Laudo Técnico nº 816 –
CEB-D/DD/DR/SGB que não existe interferência da rede de energia elétrica
dentro do polígono que envolve a área.

Soluções de Projeto:
Informa-se que o empreendedor irá cumprir com o formato de projeto, licenças
e estudos técnicos exigidos pela referida companhia, bem como irá realizar o
remanejamento da rede de energia elétrica conflitante a criação das unidades
imobiliárias criadas.



CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS

Companhia de Saneamento do
Distrito Federal
Caesb

Informações Atualizadas:
O Termo de Viabilidade de Atendimento EPR – TVA Nº 19/010 informa 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 Lago Paranoá, ainda em fase de
contratação.
Quanto ao sistema de esgotamento sanitário (SES) não há sistema de
esgotamento sanitário implantado ou projetado para atendimento do
empreendimento. Existe a possibilidade de interligação ao sistema da Caesb
após a execução das obras de reforma e ampliação da ETE São Sebastião,
cujos projetos encontram-se em fase de desenvolvimento.

Soluções de Projeto:
Para viabilizar o atendimento, antes da entrada em operação da ampliação do
Sistema Produtor Paranoá Sul, será necessário que o empreendedor opte por
solução independente de abastecimento por meio de poços profundos.
Quanto ao atendimento de esgotamento sanitário, antes da conclusão da
reforma e ampliação da ETE São Sebastião, o empreendimento deverá adotar
sistema de esgotamento sanitário independente, como: fossas sépticas e
sumidouros.



CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS

Serviço de Limpeza Urbana
SLU Informações Atualizadas:

O SLU informou que realiza atualmente nas proximidades do parcelamento do
solo em uma gleba de 2ha, localizada na Região Administrativa de Santa Maria,
coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais. 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, 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 de 120 (cento
e vinte) litros por dia, por unidade autônoma.

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 e seus quantitativos, quando o
resíduo em questão se enquadrar na Classe II A, este poderá ser armazenado
em contêineres e/ou tambores, e em tanques, desde que acondicionado em
sacos plásticos, de acordo com a ABNT NBR 11174:1990, a classificação dos
sacos plásticos utilizados para o acondicionamento dos resíduos domiciliares
deverá estar de acordo com a NBR 9191:2008..



CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS

Departamento de Estradas de
Rodagem do Distrito Federal 
DER/DF

Informações Atualizadas:
O DER/DF informou que foi verificado que existem sobreposições da poligonal
da propriedade com o Sistema Rodoviário do Distrito Federal – SRDF,
interferindo diretamente na faixa de domínio da DF-140, e com isso informa que
a poligonal da Propriedade deverá ser retificada no sentido de obedecer aos
limites da faixa de domínio e da área “non aedificandi”.

Em atendimento a demanda da Carta 54/2022, o DER/DF informou ser possível
a implantação do acesso de ligação do referido empreendimento com a rodovia
DF-140. No entanto, o projeto da obra de duplicação da rodovia DF-140
encontra-se em processo de revisão e a proposta de acesso em tela deverá
aguardar a conclusão da citada revisão para que seja contemplada a solução
mais adequada para o local.



CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS

Soluções de projeto:
Em função da interferência da poligonal do parcelamento com a faixa de
domínio do DER/DF sobre a DF-140 será feita a retificação da poligonal da
matrícula no ato de registro do loteamento.
Ressalta-se ainda que não está prevista ocupação na faixa de domínio,
conforme pode ser observado no projeto do parcelamento.
Em tempo, cabe destacar que o projeto executivo de acesso à rodovia será
objeto de análise do DER/DF, observado que estabelece Instrução de Serviço
nº 10. Dessa forma, após análise do projeto do tipo de ocupação pleiteado, a
ser elaborado de acordo com as normas do DER/DF, será emitida uma
autorização concedida para utilização das faixas de domínio das rodovias
distritais para acessos a propriedades lindeiras e/ou estacionamento de
empreendimentos comerciais lindeiros à rodovia. 
Portanto, como solução de projeto, será desenvolvido um Termo de
Compromisso que registrará que a execução da solução de intervenção será
definida assim que o DER/DF finalizar os projetos que estão em andamento
para a DF-140.



CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS

Agência Reguladora de águas,
Energia e Saneamento do Distrito
Federal
ADASA Informações Atualizadas:

A ADASA informou que emite outorga prévia para reservar o direito de uso de
água subterrânea à Park Way Incorporações e Empreendimentos Imobiliários
Ltda., CNPJ nº 22.415.799/0001-10, por meio de 01 (um) poço tubular, com
finalidade de abastecimento humano, localizado na rodovia DF-140, Setor
Habitacional Tororó, Santa Maria/DF, tendo as seguintes características:



CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Plano de manejo
APA do Planalto Central

De acordo com o Plano de Manejo, o empreendimento está situado em Zona de
Uso Sustentável (ZUS).
Conforme o Planejamento, constante no Resumo Executivo do Plano de
Manejo:
ZUS Urbana - Para as áreas urbanas inseridas nesta zona:
• 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.



CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Zoneamento Ecológico-Econômico 
ZEE

De acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), instituído pela Lei
nº 6.269 de 29 de janeiro de 2019, o parcelamento insere-se em Zona
Ecológico-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.
O parcelamento em questão está inserido na Subzona de Diversificação
Produtiva e de Serviços Ecossistêmicos 6 - SZSE 6, destinada à proteção da
integridade da área-núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado, corredores
ecológicos e conectores ambientais, por meio do controle da impermeabilização
do solo.



CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Declividade

A área do parcelamento é caracterizada por baixas declividades, não
ultrapassando o valor de 10%.
Os índices de declividade encontrados na área da gleba não apresentam
valores superiores a 30%, não apresenta restrição ao parcelamento urbano da
área.



CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Licença de Instalação – LI – SEI GDF nº
10/2018 – Setor Habitacional Tororó

O parcelamento de solo denominado Parcelamento Urbano Park Way está
inserido no Setor Habitacional Tororó.
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Setor Habitacional Tororó lista uma
série de impactos ambientais gerados pela implantação do setor. Como em todo
EIA, foram desenvolvidos os estudos de diagnóstico ambiental da área, o
detalhamento da proposta de implantação de parcelamento do solo, os
impactos ambientais gerados pela implantação do setor, as medidas
mitigadoras e compensatórias e, por fim, os planos de acompanhamento e
monitoramento do impacto ambiental. O referido estudo ambiental se encontra
apensado ao Processo nº 390.003.385/2007.
Em 23 de agosto de 2006, em função da aprovação do EIA/RIMA, foi expedida
pelo IBAMA a Licença Prévia n°012/2006 ao Setor Habitacional Tororó, que
conferiu a viabilidade ambiental para implantação do setor.
Posteriormente foi emitida para o Setor, a Licença de Instalação – LI SEI-GDF
nº 10/2018.



Plano Diretor de Ordenamento
Territorial – PDOT/2009

ZUUC II

A proposta urbanística reafirma a configuração proposta pelo
macrozoneamento estabelecido pelo PDOT/2009 - LC 803/2009
(Art.59), estando inserida em Zona Urbana de Uso Controlada II –
ZUUC II, a qual é composta por áreas predominantemente
habitacionais de baixa e média densidade demográfica, com
enclaves de alta densidade, sujeitas a restrições impostas pela
sensibilidade ambiental e pela proteção dos mananciais destinados
ao abastecimento de água.

De acordo com o PDOT/2009, 15% da área parcelavel da gleba
deve ser reservada para a implantação de Equipamentos Públicos
Urbanos (EPU) e Equipamentos Públicos Comunitários (EPC), bem
como para Espaços Livres de Uso Público (ELUP).

No que tange a densidade demográfica ou populacional – valor
resultante da divisão entre o número de habitantes e a área total
das porções territoriais – o empreendimento encontra-se inserido
na área de baixa densidade, ou seja, com valores superiores a 15
(quinze) e até 50 (cinquenta) habitantes por hectare.
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Diretrizes Urbanísticas Sul/Sudeste
(DF 140) – DIUR 07/2018

Zona B e
 Zona de ocupação da Via de Circulação Nível 1 e DF-140

A Zona B admite a oferta de áreas para abrigar atividades econômicas
de médio e grande porte, com intuito direto para geração de emprego
para a região, porém mesclando com a oferta de áreas residenciais e
a Zona de Ocupação da Via de Circulação Nível 2 e DF-140 tem
caráter regional, ou seja, admite a oferta de áreas para a instalação
de atividades de comércio e serviços para atendimento de demanda
própria do tráfego regional e rodoviário, tais como postos de
combustíveis, oficinas, pequenos comércios e serviços.
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Zoneamento de Usos DIUR 07/2018



Diretrizes Urbanísticas Sul/Sudeste
(DF 140) – DIUR 07/2018
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Zona B e
 Zona de ocupação da Via de Circulação Nível 1 e DF-140

Segundo a DIUR 07/2018, a Zona B admite a oferta de áreas para
abrigar atividades econômicas de médio e grande porte, com intuito
direto para geração de emprego para a região, porém mesclando com
a oferta de áreas residenciais e a Zona de Ocupação da Via de
Circulação Nível 1 e DF-140 tem caráter regional, ou seja, admite a
oferta de áreas para a instalação de atividades de comércio e serviços
para atendimento de demanda própria do tráfego regional e
rodoviário, tais como postos de combustíveis, oficinas, pequenos
comércios e serviços.



Diretrizes Urbanísticas Sul/Sudeste
(DF 140) – DIUR 07/2018
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Áreas Públicas

Conforme a DIUR 07/2018, os parâmetros para destinação de áreas
públicas para a implantação de Equipamentos Urbanos e
Comunitários e para Espaços Livres de Uso Público atendem ao
disposto no art. 43 do PDOT quanto ao mínimo de 15% (quinze por
cento) para os novos parcelamentos.

Parâmetros urbanísticos



Diretriz Urbanística Específica
DIUPE 17/2020
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Diretrizes de sistema viário e de circulação
A DIUPE 17/2020 informa que o parcelamento deve ser integrado ao
sistema viário da região por meio de Vias de Circulação Nível 2 e Vias
de Circulação de Vizinhança, conforme sistema viário definido na
DIUR 07/2018.

Diretrizes de Sistema Viário e Circulação e Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo -
DIUPE 17/2020

Diretrizes de uso e ocupação do solo
Conforme DIUPE 17/2020, o parcelamento está localizado nas Zona B
e Via de Circulação Nível 1 e DF-140.



Diretriz Urbanística Específica –
DIUPE 17/2020
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parcelada está localizada na Porção Territorial de Baixa e Muito Baixa
Densidades (de 15 a 50 hab/ha) o projeto urbanístico deve observar a
figura ao lado:

Sistema de densidade - DIUPE 17/2020

Diretrizes de densidade populacional
Conforme a densidade e a área da gleba (2,102085 ha), a densidade
aplicável à área de estudo da DIUPE 17/2020 é de população mínima
de 24 habitantes e máxima de 106 habitantes.



Diretriz Urbanística Específica –
DIUPE 17/2020
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Tabela de Distribuição de Áreas Públicas - DIUPE 17/2020

Conforme a DIUPE 17/2020 para o Setor Habitacional Tororó – Park
Way Empreendimentos, seguindo os parâmetros estabelecidos no
PDOT, estabelece que o percentual mínimo de áreas públicas (15%)
seja distribuído da seguinte forma:

6.1. Para novos parcelamentos, o PDOT definiu o percentual mínimo
de 15% (dez por cento) para a implantação de Equipamentos Urbanos
e Comunitários e para Espaços Livres de Uso Público.

Diretrizes de áreas públicas



MDE-RP 047/08
Setor Habitacional Tororó
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Mapa de densidade



MDE-RP 047/08 – Setor
Habitacional Tororó
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• Áreas para Equipamentos Públicos Comunitários
Cada parcelamento deverá destinar percentual de 3,5% (três vírgula
cinco por cento) do total da gleba para Equipamentos Públicos
Comunitários- EPC.

• Áreas para Espaços Livres de Uso Público
Cada parcelamento deverá destinar percentual de 3,0% (três por
cento) do total da gleba para Espaços Livres de Uso Público - ELUP.

• Áreas Verdes Públicas
Cada parcelamento deverá destinar o percentual de 10% (dez por
cento) do total da gleba para áreas verdes públicas, que podem
constituir Espaços Livres de Uso Público, reservas, parques ou outras
áreas permeáveis públicas com caráter de preservação da vegetação.

Áreas públicas

Mapa de sistema viário



Informações gerais do parcelamento

O projeto de urbanismo tem o intuito de atender a parte da demanda
por áreas comerciais, de prestação de serviço e institucionais na
região, aproveitando a qualidade paisagística para agregar valor ao
uso comercial. O parcelamento ainda apresenta lotes de uso
comercial, que possibilitam dar maior dinamismo e aumento do fluxo
de pedestres e veículos para a região. Os lotes comerciais estão
localizados nas vias de maior circulação e de espaços públicos que
propiciam a interação social e a permeabilidade visual de todo
parcelamento.

O projeto de urbanismo tem como objetivo o desenvolvimento de um
parcelamento em uma área de 21.020,85m² ou 2,1020ha - com 04
lotes de UOS CSII 2; 02 lotes de UOS CSIIR 2 NO e 01 lote de PAC
03, bem como a criação de áreas públicas (INST EP e ELUP).
O endereçamento será descrito da seguinte forma:
SHTo, Quadra A2, Parcelamento Park Way, Lote 01 a 07.

PROJETO DE URBANISMO



Densidade Populacional

A memória de cálculo do parcelamento adota as condicionantes mais
restritivas que decorrem do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e de
seu correspondente Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, elaborado
para o Setor Habitacional Tororó, resultando nas condicionantes
expressas na Licença Prévia n˚ 012/2006 - IBAMA, e na Licença de
Instalação - LI SEI-GDF n˚ 10/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/GEREC.

O EIA/RIMA e o MDE-RP 047/08 estabelecem que o parcelamento
está localizado na Zona 01 – densidade de 47,5 hab/ha.

PROJETO DE URBANISMO

Considerando a população máxima para cada zona apresentada e o
índice de habitantes por unidades habitacionais calculado pelo IBGE
2000 de 3,3 hab./unid.hab, obtêm-se a quantidade de 30 unidades
habitacionais a serem distribuídos da seguinte forma entre os lotes de
uso UOS CSIIR 2 NO:
• Quadra A2, Parcelamento Park Way, Lote 05 – 12 unidades
habitacionais.
• Quadra A2, Parcelamento Park Way, Lote 06 – 18 unidades
habitacionais.



Sistema Viário

O projeto teve como premissa o sistema viário projetado para o Setor
Habitacional Tororó pelo MDE-RP 047/08, bem como pela DIUPE
017/2020.
A partir da análise das vias projetadas pela URB citada propôs-se a
ligação do sistema viário local posicionado entre as áreas comerciais,
paralelo a DF 140, permitindo o acesso os lotes com atividades
comerciais.
As ciclovias serão segregadas fisicamente do tráfego geral, sendo
separadas das calçadas por elementos segregadores – Tachão
Refletivo - e da circulação de veículos por faixas de serviço.
Importante ressaltar que o sistema viário e sistema de ciclovias do
projeto urbanístico foram desenvolvidos em concordância com o
Decreto n.º 38.047, de 09 de março de 2017 e na Nota Técnica n.º
02/2015-DAUrb/SUAT.

PROJETO DE URBANISMO



PROJETO DE URBANISMO



Áreas Públicas

O empreendimento adotou 2.396,70m² de Áreas Públicas, ou seja,
16,88% do total do parcelamento para implantação de Espaços Livres
de Uso Público – ELUP, para a implantação de bacia de retenção de
vazão e UOS INST EP (Equipamento Público Comunitário), atendendo
a 15% de área pública definido pela DIUPE 017/2020 e aos 16,50%
de área pública definidos pelo MDE-RP 047/08 – Setor Habitacional
Tororó.

PROJETO DE URBANISMO



Quadro de áreas

PROJETO DE URBANISMO

Quadro de permeabilidade



Norma de Edificação, Uso e Gabarito - NGB

PROJETO DE URBANISMO



Equipe Técnica

PROJETO DE URBANISMO




