
projeto

Regularização do Uso e Ocupação do Solo
Condomínio Belvedere Green



Roteiro de parcelamento



1. Regularização Fundiária

• Lei nº 10.267/2001 - regulamentada pelo Decreto nº
4.449/2002 e posteriores (Lei do Georrefereciamento)

• Provimento nº 2/2010 do 2010-TJDFT da Corregedoria da
Justiça do DF

• Objetivo: Especialização das matrículas constituintes da
gleba.

Legislação Aplicável



2. Regularização Ambiental

• Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal) - altera regras para
definição da APP e da RL

• Decreto nº 30.315/2009 - distinção de curso d’água
intermitente e canal natural de escoamento superficial e da
definição da faixa marginal de proteção

• Lei nº 5.344/2014 - rezoneamento da APA do Rio São
Bartolomeu

• Objetivo: Licenciamento Ambiental

Legislação Aplicável



3. Regularização Urbanística

• Lei nº 6.766/79 e alterações introduzidas pela Lei nº 9.785/99
– Parcelamento de solo

• Lei nº 10.257/2001 – Estatuto das Cidades

• LC nº 854/2012, que atualizou a LC nº 803/209 – PDOT-DF

• DIUR 06/2014 – Diretrizes Urbanísticas

• Objetivo: Aprovação do projeto de parcelamento

Legislação Aplicável



Parcelamento Urbano – Fluxograma  de Aprovação

Apresentação de carta 
consulta com resumo 
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Emissão de 
comunicado de 
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Apresentação de carta 
consulta com resumo 

da proposta e 
intenção preliminar 

do projeto de 
parcelamento.

Emissão de Diretrizes 
Urbanísticas

SEDHAB

Elaboração do Plano 
de Uso e Ocupação 

(PUO)

Estudo de Viabilidade 
Técnica, Ambiental e 

Econômica

Estratégia de 
Comercialização

Aprovação do PUO

Documentos de Entrada

Requerimento com Carta de Intenções
a. Informações Gerais

• Objetivo e finalidade do parcelamento
• Área total e uso pretendido
• População e densidade estimadas
• Área média dos lotes
• Cronograma de implantação

b. Planta de situação da área
• Escala 1:10.000 SICAD
• Poligonal da gleba em coordenadas 

UTM
• Situação da ocupação existente na área 

e entorno
c. Informações sobre a situação fundiária

• Certidões de registro imobiliário
• Certidões negativas
• Certidões de ônus reais e negativa de 

tributos
d. Consulta sobre a existência de áreas 

tombadas
e. Consulta preliminar as concessionárias

Documentos de Saída

Diretrizes Urbanísticas
a. Diretrizes para uso e ocupação do solo

• Uso predominante e compatíveis
• Restrições de ocupação

b. Localização, tipos e dimensionamentos 
mínimos dos equipamentos comunitários

Plano de Uso e Ocupação (Estudo Preliminar)
a. Memorial Descritivo do Empreendimento
b. Análise do Sítio
c. Proposta de Ocupação

• Concepção geral
• Descrição da infraestrutura básica
• Sistema de circulação
• Áreas de interesse ambiental
• Cronograma de implantação

d. Plantas Gerais
• Proposta preliminar do parcelamento
• Anteprojeto de infraestrutura
• Plano de endereçamento
• Plano de circulação e transporte
• Perfil fisiográfico da área

Parcelamento Urbano – Fluxograma  de Aprovação



Solicitação de 
Licença Prévia (LP) 

do 
Empreendimento

Emissão de Termo 
de Referência para 
Estudo Ambiental

Elaboração de 
Estudo Ambiental

IBRAM 

Aprovação do 
Estudo Ambiental 
e Emissão da LP

Documentos de Saída

Termo de Referência
a. Listar os itens básicos de um TR 

ambiental

Estudo Ambiental EIA/RIMA ou outro
a. Listar os itens básicos de um Estudo 

ambiental

Licença Prévia do Empreendimento (LP)
a. Listar os itens mais comuns que saem em 

uma LP

Documentos de Entrada

Solicitação de Licença Prévia (LP)
a. Carta consulta
b. Plano de uso e ocupação
c. Aprovação do PUO

Parcelamento Urbano – Fluxograma  de Aprovação



Elaboração de 
Projeto de 

Urbanismo – URB, 
MDE e NGB 

Decreto 
Governamental de 

aprovação

SEDHAB

Revisão do PUO

Aprovação do PUO 
pelo COMPLAN

Documentos de Entrada

Revisão do Plano de Uso e Ocupação
a. Licença Prévia do Empreendimento
b. Adequação do Plano de Uso e Ocupação 

(estudo preliminar) às exigências da LP

Documentos de Saída

Aprovação do PUO pelo COMPLAN
a. ATA de reunião e publicação

Projeto de Urbanismo – URB, Memorial 
Descritivo – MDE e Normas de Edificação, 
Uso e Gabarito - NGB
a. Projeto de Urbanismo – URB

• Planta geral, parcial e detalhes
• Projeto geométrico planimétrico
• Projeto geométrico altimétrico
• Projeto de paisagismo

b. Memorial Descritivo – MDE 
• Memorial descritivo
• Croqui da área
• Proposta de endereçamento
• Quadro demonstrativo das unidades 

imobiliárias
c. Normas de Edificação, Uso e Gabarito –

NGB
• Listar itens da NGB
• Listar itens da NGB

Decreto Governamental de Aprovação
a. Publicação  em Diário Oficial

Parcelamento Urbano – Fluxograma  de Aprovação



Documentos de Entrada

Projeto de Drenagem Pluvial-DRN
a. Plantas geral e parciais
b. Memorial descritivo do dimensionamento 

hidráulico
c. Outorga de água (ADASA)
d. Lista de materiais e serviços

Projeto de Abastecimento de Água - AGU
a. Plantas geral e parciais
b. Memorial descritivo do dimensionamento 

hidráulico
c. Lista de materiais e serviços

Projeto de Esgotamento Sanitário - ESG
a. Plantas geral e parciais
b. Memorial descritivo do dimensionamento 

hidráulico
c. Lista de materiais e serviços

Projeto de Eletrificação - ELE
a. Plantas geral e parciais
b. Memorial descritivo do dimensionamento 

da iluminação pública e do fornecimento 
de energia

c. Lista de materiais e serviços

Orçamento das Obras
a. Composição de preços unitários
b. Planilha geral de preços
c. Especificações de materiais e serviços
d. Cronograma físico financeiro de 

implantação

Documentos de Saída

Registro em Cartório

Registro do Projeto 
Urbanístico em 

Cartório de Imóveis

CONCESSIONÁRIAS: 
CEB/CAESB/ 

NOVACAP/ADASA

Elaboração de 
Projeto de 
Engenharia

Aprovação dos 
Projetos  de 
Engenharia

CARTÓRIO

Parcelamento Urbano – Fluxograma  de Aprovação



O foi feito?



Georreferenciamento

Perímetro total 
da matrícula 
10.144



Georreferenciamento

Área remanescentes 
da matrícula 10.144

A área que 
corresponde ao 
Condomínio Belvedere 
Green deve ser 
destacada da matrícula 
maior.



Georreferenciamento

Área final do Condomínio após a conclusão dos trabalhos 
de georreferenciamento



O Plano de Uso e Ocupação da gleba denominada Belvedere Green 
apresenta lotes cujos usos são predominantemente residenciais unifamiliares 
com alguns lotes de uso misto. São apresentadas também as áreas 
destinadas ao equipamentos públicos comunitários e urbanos e, também as 
áreas destinadas as áreas verdes e espaços livres de uso público. Vide mapa 
e legenda ao lado.

Acesso à 
DF-001

Estrada do 
Sol

N

15

Os lotes constantes do parcelamento proposto apresentam os 
seguintes quantitativos:
• 551 lotes com uso Residencial Unifamiliar;
• 11 lotes com uso Misto;
• 03 lotes com uso Equipamento Público Comunitário;
• 03 lotes com uso Equipamento Público Urbano.

Plano de Uso e Ocupação do Solo encaminhado a Segeth
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Parâmetros de Ocupação do Solo
Proposta Preliminar do Plano de Uso e 

Ocupação

100%
(*)

Área
Ocupável
88,23ha

Área
Privada

58,84%

Área
Pública

41,16%

Densidade Demográfica

Quando integralmente ocupado, a 
Densidade Populacional será de 
18,83 Habitantes por hectare.

População 

Quando integralmente ocupado,  o 
parcelamento terá uma população
de, aproximadamente, 1.818 
habitantes. 

(*) Da área total da Gleba, que abrange 
96,56ha, aproximadamente,  8,33ha  
corresponde a Área de Proteção Permanente 
de Córregos e Nascentes  – APP. Assim a 
área ocupável da Poligonal de Trabalho 
abrange, aproximadamente  88,23ha. No 
gráfico acima  a área ocupável da Gleba será 
considerada como 100%.

Gleba
Geral
96,56ha

APP
Córrego e
Nascente
8,33ha

Área
Verde

Vias

13,25%

0,43%

15,40%

58,07%

EPU

Misto

Resid.
Unif.

0,77%

ELUP 7,18%

EPC 4,90%

Percentual de Uso do Solo 
por Tipo de Uso.

A proposta de parcelamento do Belvedere 
Green apresenta um uso do solo que 
resulta em 41,16% de área pública e 
58,84% de área privada.

Do total de área pública:
 13,25% da Gleba é mantida como 

Área Verde. 

 7,18% são destinados aos Espaços 
Livres de Uso Público – ELUP que  
são ocupados por praças e espaços 
de uso comum;

 As vias de circulação  de veículo / 
ciclistas / pedestres e transporte 
público representam 15,40% da 
Gleba. O dimensionamento das vias é 
adequado às demandas de circulação 
dos habitantes do parcelamento;

 Os equipamentos públicos 
comunitários representam 4,90% da 
área total da Gleba e os equipamentos 
públicos urbanos representam 0,43%;

Do total de área privada:
 Os lotes residenciais unifamiliares 

correspondem a 58,07%;

 Os lotes mistos correspondem a 
0,77%.



Relatório Ambiental (resumo)

(Estudo dos Canais/Grotas)

- Resultados: cerca de 106 
pontos de visita de campo

Condicionantes
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Na elaboração do relatório Ambiental foram feitas visitas de 
campo em 106 pontos  ao longo dos cursos de drenagem 
analisados no levantamento topográfico já apresentado. 

Em cada ponto foram coletadas informações sobre os tipos de 
solos, o comprimento, a largura/profundidade do canal, a 
cobertura vegetal e a presença de nascentes. Tais dados 
possibilitam  a diferenciação  entre os tipos de drenagens e a 
caracterização morfológica e ambiental desses canais. Vale 
alertar que esses dados foram  a  base para a elaboração das 
faixas marginais de proteção que são apresentados mais 
adiante.

Aspectos Legais e Condicionantes da 
Proposta

Os parâmetros que definiram os pontos de medição de 
largura e profundidade dos canais e grotas constantes do 
mapa ao lado estão presentes no relatório ambiental anexo 
a este Plano de Uso e Ocupação do Solo.

O mapa a esquerda apresenta os pontos visitados em 
relação aos canais de drenagem.

O mapa a direita classifica os canais de drenagem 
conforme a sua função tendo por base o resultado dos 
dados coletados.

Licenciamento Ambiental



Condicionantes
Relatório Ambiental (resumo)

(Estudo dos Canais/Grotas)

- Resultados: total de 18 Canais/Grotas
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Após a classificação da função dos 
canais de escoamento pluvial, o 
Relatório Ambiental apresenta as faixa 
marginais de proteção (não edificáveis) 
dos referidos canais naturais de 
escoamento superficial (sulco ou 
ravina). Para tanto o Relatório utilizou a 
metodologia elaborada pelos técnicos 
da Gerência de Reserva Legal do 
IBRAM/DF intitulada “Estimativa de 
Faixa de Proteção para Canal Natural 
de Escoamento Superficial”.

O mapa ao lado apenso ao Relatório 
Ambiental, ilustra os resultados das 
faixas marginais. O mapa está 
ampliado nas duas páginas seguintes.

Aspectos Legais e Condicionantes da 
Proposta
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Condicionantes - Estudo dos Canais/Grotas (cont.)
Aspectos Legais e Condicionantes da 

Proposta
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Condicionantes - Estudo dos Canais/Grotas (cont.)
Aspectos Legais e Condicionantes da 

Proposta



O falta fazer ?



SEGETH

- Aprovação do Plano de Uso e 
Ocupação

- Aprovação do Projeto Executivo 
URB/MDE/NGB

- Aprovar no COMPLAM

IBRAM

- Emissão das exigências para LI

- Cálculo da Compensação Ambiental

- Cálculo da Compensação Florestal

- Cumprimento das exigências da LI

Concessionárias:

- Novacap: aprovação do projeto de 
drenagem e pavimentação;

- CAESB: fazer carta-consulta

- ADASA: Outorga de águas pluviais

CARTÓRIO:

- Finalizar o Georreferenciamento e 
retificar a matrícula da gleba

- Constituir as garantias

- Registro do loteamento


