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I.

APRESENTAÇÃO

Este projeto de sistema viário, acessibilidade e paisagismo é parte integrante do Plano
Urbanístico de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá - Masterplan, Contrato 008/2018SEGETH - Inserido no âmbito do Projeto Orla Livre.

O Mosterplon busca consolidar uma inédita visão de conjunto, motivada pela
desocupação da orla do Lago Paranoá fruto de ação civil pública, que restitui o uso público
para trechos do lago até então ocupados indevidamente por residências. O Plano propõe a
forma de ocupação e a configuração da paisagem da orla, além de apontar possibilidades de
utilização do espelho d'água.

Trata-se de projeto estratégico do Governo de Brasília, que visa a resgatar e a
recuperar espaços públicos localizados junto à orla do Lago Paranoá, conciliando o uso da
população com o equilíbrio ecológico, concorrendo para um processo de ocupação
sustentável do território.

A construção de uma nova paisagem, pela introdução de espécies nativas do bioma
Cerrado, associada a ações de recuperação de áreas degradadas, à melhoria dos acessos,
instalação de novas atividades de lazer, culturais, esportivas, turísticas e náuticas, irá

viabilizar a apropriação social desse espaço junto ao espelho d'água do Lago Paranoá, com
um projeto que dará ênfase à estética da paisagem, aliada ao enfoque ambiental. São esses
os objetivos gerais do Projeto Orla Livre.

A caracterização de uso, ocupação e preservação ambiental e respectivas diretrizes
urbanísticas, paisagísticas, arquitetônicas e conceituais do Masterplan tem origem e se
fundamenta na síntese das normativas existentes, urbanísticas e ambientais, pautando-se
nos diferentes instrumentos relativos à APA do Lago Paranoá e ao seu espelho d'água,
particularmente, no Zoneamento da APA do Lago Paranoá e no seu Plano de Manejo, os
quais fornecem a base para a identificação das áreas passíveis de receber estruturas físicas,

atividades esportivas, culturais, de lazer e turísticas de uso público, relacionadas à orla (Área
de Preservação Permanente-APP/Subzona de Preservação da Vida Silvestre-ZPVS, Subzona
de Conservação da Vida Silvestre-ZCVS, Subzona de Ocupação Consolidada do Lago-ZOCL) e
ao espelho d'água do lago.

É objeto do Masterplan, a orla do Lago Sul e do Lago Norte e de trechos do Plano
Piloto, sendo destacadas três áreas, duas no Lago Sul e uma no Lago Norte, para o
desenvolvimento do projeto básico de uso e ocupação, paisagismo e de recuperação
ambiental, conforme a figura abaixo.
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Figura 1-Áreas de interesse para detalhamento

Este projeto compreende a Área 2 do Masterplan, situada no Lago Sul, abrangendo a
área pública junto ao lago do SHIS QL20 e QL22, conforme croqui de situação. Trata-se de
área de cerca de 51,38ha, localizada na Região Administrativa do Lago Sul - RAXVI, tendo
como limites oeste o Parque Ecológico Garça Branca, leste o Parque Ecológico Canjerana, sul
os cjs. 1 a 5 da QL20 e cjs. 1 a 10 da QL22, e o Lago Paranoá. Seu acesso é feito a partir da
EPDB.

O projeto, mantidos conceitos e partido adotado, pode trazer ajustes em relação ao
proposto no Masterplan, visando corrigir eventuais inadequações na locação de seus
elementos porventura observadas na etapa de projeto básico, com relação aos Decretos
24.449/2004 e 35.850/2014.
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1.1< Croqui de Situação e de Locação
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Figura 2- Croqui de Situação Área 2
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1.2- Proposições

A proposta para a Área 2 tem foco principal na educação ambiental, a ser tratada
como um passeio guiado para escolas locais, com potencial para atração turística. Prevê
também a instalação de marina, praia, complementada com pavilhão de serviços:
restaurante, bares, sanitários e vestiários, áreas de lazer e esportes.

LAGO PARANGÁ

Figura 3-Planta Geral

Os acessos aos espaços de orla da Área 2 ocorrem a partir de pontos específicos
previstos no Mosterplan.
Partindo da EPDB é possível chegar a pé, de carro ou bicicleta, através das ruas
projetadas entre o cj. 5 da QL20 e cj. 1 da QL22. Nesse local são previstas duas pistas em

binário (entrada e saída de veículos com sentido único) além de ciclovia e passeio para
pedestres. No ponto em que esse sistema tangencia a EPDB é prevista uma praça de
chegada com ponto de ônibus, paraciclos e sinalização visual orientativa.
Além desse acesso principal é possível, caminhando ou de bicicleta, chegar aos
espaços do parque proposto, também, por passarelas em deque de madeira que dão
continuidade aos espaços da Orla do Paranoá ao norte e ao sul.
Uma passarela em madeira cruza o Córrego Cabeça de Veado, interceptando outro
trecho de deque de acesso que contorna área ocupada pela embaixada do Catar.
Junto à desembocadura do Córrego Canjerana, outro deque faz, por sua vez, a conexão
com o trecho de orla da QL24.

Entre os usos propostos para a área é destaque, como atividade cultural, o Circuito de
Educação Ambiental, mais bem descrito abaixo, situado entre os conjuntos 1 e 4 da QL20,
trecho também contemplado, com áreas de lazer, associadas à contemplação e à prática
esportiva, além de 197 vagas (10 vagas PCD e 10 vagas para idosos) de estacionamento,
divididas em dois bolsões.

p
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Figura 4-Circuito de Educação Ambiental

Na altura do cj. 4 da CIL20 foi localizada área para Marina com capacidade aproximada
preliminar de 100 embarcações, que deve contar com edifício de suporte às suas atividades.
O programa mínimo para este equipamento deve se constituir de área molhada, vagas secas,
área social, restaurante, área de logística, apoio, administração, oficina e estacionamento e
estacionamento com capacidade para 42 vagas, sendo 4 para pessoas com deficiência e 4
para idosos.

Entre o cj. 5 da QI-20 e o cj. 1da QL22, é prevista a entrada da Área 2, como um todo.
Nesse local estão previstas uma praça de chegada (contígua ao cj. 1 da QL22) e, ao redor
dela, equipamentos para comércio e serviços, quadras para prática esportiva, playground,
além de estacionamentos com capacidade total de 96 vagas, sendo 6 para pessoas com
deficiência e 6 para idosos.
Sempre que possível são preservadas as quadras esportivas e campos de futebol
existentes.

Junto ao cj. 3 da QL22 estão outros equipamentos com grande potencial de atração de
usuários. Essa área constitui um balneário/praia lacustre associada a áreas de apoio de
comércio e serviços, como bares e restaurantes, para o lazer, atividades esportivas. Nesse
trecho estão previstas 182 vagas (13 vagas PCD e 13 vagas para idosos) para veículos, além
de paraciclos, playground, sanitários públicos, entre outros equipamentos.
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LAGO PARANOÁ

Figura 5-Área de Praia

A incidência de trilhas sobre áreas de APP/ZPVS está indicada no quadro abaixo.
Área m*

Poiigonal Área 2

514.444.36

APP/ZPVS

132.215,86

%
100

Trilha sobre APP

Via compartilhada em asfalto
Trilha em concreto

Via compartilhada em bloco intertravado
Total trilha

3.505,70

2,65

352,1

0,26

274,9

0,20

4.132,70

3,12

Conforme o quadro, o percentual de impermeabilização da APP é 4,87%, atendendo ao
disposto na Resolução CONAMA 369/2006.
Os parâmetros de ocupação para as áreas definidas em projeto são os seguintes:
Áreas

Altura Máxima*

Usos permitidos

A2-A

8,5m

Institucional, Educação

A2-B

8,5m

Comércio e Prestação de Serviços, Atividades Esportivas de Recreação e Lazer

A2-C

8,5m

Comércio e Prestação de Serviços

'excluídas caixas d'água, casas de máquinas e similares.

Modelo edificações
Para as áreas destinadas a equipamentos são sugeridas edificações pavilhonares que
seguem uma estratégia de modularidade dimensional e princípios de pré-fabricação de
componentes. São duas larguras propostas com 12m ou ISm, variando os comprimentos em
eixos a cada 6m ou 12m. A cobertura tem a forma de uma marquise e os blocos de
ambientes fechados sempre são recuados em relação ao perímetro do edifício, constituindo
varandas em toda a volta.

Os edifícios são propostos em pavimento térreo por se entender que esses devem ter
papel coadjuvante na paisagem do plano, respeitando sua horizontalidade.
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Figura 6 - Modelo de módulo de edificação padrão
PAISAGISMO

Os sistemas paisagísticos propostos levam em conta principalmente as questões
ambientais. Além dos trechos de vegetação típica de mata ciliar e de mata seca, são
propostos bosques ornamentais característicos de parques urbanos que configuram e
identificam visualmente os espaços.
Para o circuito para educação ambiental é proposto um percurso em círculo, com
400m de diâmetro. O pavimento do círculo varia, assim como as formações de vegetação a
serem introduzidas e incrementadas no seu entorno: deque sobre a água, passeios em

alameda, trilha na savana, caminho no bosque, passarelas na copa das árvores. Na chegada,
junto à porção sul, um pavilhão educacional e uma pequena praça fazem a recepção do
visitante.

A educação ambiental torna-se um passeio guiado para escolas locais, com potencial
de atração turística. Nas áreas externas ao círculo, além das atividades de educação
ambiental, os espaços podem ser usados para atividades culturais, como apresentações ao
ar livre. A arborização e cobertura vegetal deste círculo deve ser parte da visita, promovendo

o circuito a título de Ecomuseu.^ Acompanhando as curvas de nível e a conseqüente
Conceito de Ecomuseu: "O termo surge publicamente em 1971 em Dijon na 9í Conferência Geral do ICOM. O termo "ecomuseu" terá sido
criado por Hugues de Varine e Georges Henri Rivíère, e Serge Antoíne, conselheiro do presidente do Município de Dijon.
Integrado nas questões em debate sobre ecologia e os modos de ajustamento das atividades humanas ao ambiente, ecomuseu o conceito
procura responder à necessária ligação do ser humano a natureza e à cultura presentes numa determinada paisagem.
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proximidade com a água, serão plantadas manchas de espécies típicas de diferentes
fitofisionomias do Cerrado.

No polígono delimitado pelo deque e pela Orla, já dentro d'água e nas porções úmidas
de terreno, será plantada uma vereda/buritizal. Em seqüência, uma mancha de vegetação de
mata ciliar gradualmente tomará forma, sendo, por sua vez, seguida de uma mancha de
mata seca. Outra mancha, na parte mais alta da topografia, onde foi percebida a
permanência de alguns remanescentes de Cerrado Stricto Sensu deverá ser recuperada e
reconstituída.

Tal proposta de vegetação e revegetação depende intimamente das condições locais
de solo, assim sua viabilidade deve ser conferida na fase de implantação do projeto.
Para o plantio da vegetação descrita, caracterizada como bosques tipo 2, 3,4, 5 e 6 são

necessários alguns artifícios para o sucesso, dadas as condições pelas quais passaram essas
porções de terreno ao longo dos anos e enormes áreas a serem plantadas.
Por conta disso, o projeto propõe para as manchas de Bosques esquemas de plantio
mistos, com algumas novas técnicas utilizadas com sucesso pelo ICMBio para a recuperação
de áreas de Cerrado por semeadura direta, e outras técnicas agroecológicas que têm se
mostrado bastante eficazes em sítios agrofiorestais da região do Distrito Federal, amparadas
pela expertise do agricultor e pesquisador suíço Ernst Gotsch.
Acredita-se que, dessa forma, grandes áreas possam ser implantadas com menor
custo, maior número de espécies e em menor tempo.

Sobre o plantio propriamente dito, as áreas verdes do projeto da Área 2 apresentam
características definidas anteriormente, no Masterplan. Abaixo está listada cada tipologia de
área verde e medidas específicas para sua implementação:
Bosque tipo 2 ~ plantio com espécies típicas de Mata Ciliar
Estas manchas devem ser plantadas com densidade média de 4x4m e deve-se permitir
que a vegetação que surja espontaneamente permaneça. Essa vegetação que nasce na beira
do Lago será importante na filtragem de resíduos e manutenção da qualidade da água.
Por estar em grande parte da borda, nesta área devem ser marcadas faixas de acesso à
água, para que não haja pisoteio das áreas de plantio de mudas pequenas e de sementes.
Sugere-se a marcação das porções por placas, informando quanto a não utilização da área
no período inicial de seu desenvolvimento.
Bosque tipo 3 - plantio com espécies típicas de Mata Seca
Este tipo de Bosque deve ser plantado com espécies típicas de Mata Seca, com
densidade de 4x4m. Nestas áreas, deve-se despejar o material triturado proveniente de
podas de árvores e arbustos, bem como de cortes de grama e capins, de modo a contribuir
para a presença de matéria orgânica e fertilidade. Também é esperado que a vegetação que
surja espontaneamente permaneça.
Seu posicionamento se deu por dois motivos: transição entre faixas de vegetação mais
úmidas para outras mais secas e de Parque Urbano, mais aberto; ou para compor barreiras
nos buffers de proteção entre as residências e o Parque.

Usado como Instrumento de planeamento territorial em França, como forma de revitalizar paisagens em regressão demográfica, os Ecomuseus
equacionam o uso do território como espaço de lazer e a manutenção dos seus diferentes patrimônios
O primeiro ecomuseu é Implementado em 1971 na "Maison de l'Homme et de i'lndustrie'' em Creusot, o que pode ser considerado de
3rotótipo de ecomuseu, onde a ídeía era levar os visitantes a tomar iniciativa e a apropriar-se das acções do museu.
Segundo Henrí Rívière, "L Ecomussée un modeie evolutic", 1992, o conceito de ecomuseu é evolutivo e devera acompanhar a evolução da
comunidade e ajustar-se aos diferentes tempos e necessidades.

As diferentes definições do termo dadas por Rlviere refletem essa mesma evolução. Em 1973, o ecomuseu caracterIzava-se como um novo
;énero de museu que tinha como base a interdiscipiinaridade entre a ecologia, a dinâmica da comunidade, e o seu funcionamento orgânico.
Três anos depois, essa definição é revista, acentuando-se a "vontade de museu' como aigo que irrompe num determinado local, que se

mplante, constituindo un núcleo primário que vai criando alianças com grupos preexistentes que produzem uma relação entre a comunidade e
o meio ambiente, no tempo e no espaço. Estes grupos são elementos secundários do museu, mas asseguram a participação do agente chave."

Disponível no endereço: https://globalherit.hypotheses.org/1250
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Bosque tipo 4 - plantio de vegetação Parque Urbano
Este outro tipo de Bosque se insere em áreas Inicialmente bastante antropizadas, onde
há grandes gramados, com edificações diversas de uso público e privado, praças, quadras e
áreas esportivas, playgrounds, etc. Nestas áreas, a composição e densidade seguem
intenções compositivas do projeto, marcando eixos sombreados, compondo bosques mais
abertos, praças e áreas de estar.
Em termos de arborização, foram utilizadas espécies nativas brasileiras adaptadas à
área e às condições, preferencialmente aquelas encontradas mais facilmente nos viveiros e
utilizadas mais comumente na arborização urbana, pois é desejável que o porte inicial da
muda seja maior, para evitar depredação e acelerar o sombreamento das áreas.
A vegetação exótica existente no momento da implantação permanece, mas será, aos
poucos, substituída por nativas.
Círculo de Educação Ambiental - Bosques Tipos 5 e 6 - plantio de espécies do
Cerrado (com espécies típicas de áreas seca e úmida)
Este grande círculo deve ser plantado como um Ecomuseu do Cerrado, conforme dito
anteriormente. São propostas: uma área de Vereda/Buritizal na porção que fica inundada e
outras áreas de vegetação campestre, composta basicamente de gramínias e nenhum/quase
nenhuma espécie arbórea. Deseja-se que de um ponto do círculo, possa-se enxergar toda a
sua extensão e a gradação de vários capins de uma área para a outra.
Esta proposta, todavia, deve ser avaliada, já que há inúmeros outros fatores
determinantes, principalmente qualidade/quantidade de solo. Sugere-se que esta área seja
executada pela Rede de Sementes do Cerrado (Organização Social da Sociedade Civil de
Interesse Público), representada atualmente pela Sra AIba Cordeiro, em conjunto com a
equipe do ICMBio, coordenada pelo Sr Alexandre Sampaio, para desenvolvimento de
estratégias e técnicas de plantio adequado à área, com as técnicas de semeadura direta que
têm sido utilizadas na Chapada dos Veadeiros.

II.

COMPOSIÇÃO DO PROJETO

O Projeto de Sistema viário, acessibilidade e paisagismo SIV153/2018 é composto por:
Memorial Descritivo - MDE 153/2018, com 21 folhas;
Plantas SIV 153/2018, conforme o quadro abaixo.
PLANTA

FOLHA

StCAD/SIRGAS

ESCALA

PLANTA GERAL

01/19

154-1

1:5000

DETALHE PISOS SHIS QL20 - Ql E 02

02/19

1:500

DETALHE PISOS SHIS QL20 - 03 E 04

03/19

1:500

DETALHE PISOS SHIS QL20 - 04 E 05

04/19

1:500

DETALHE PISOS SHIS QL20 - 05 E QL22 - OI

OS/19

1:500

DETALHE PISOS SHIS QL22 - OI E 02

06/19

1:500

DETALHE PISOS SHIS QL22 ENTRE 02, 03 E 04

07/19

1:500

DETALHE PISOS SHIS QL22 - OS, 06, 07 E 08

08/19

1:500

DETALHE PISOS SHIS QL22 - 09 E OIO

09/19

1:500

DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QL20 - OI E 02
DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QL20 - 03 E 04
DETALHE VEGETAÇÃO QL20 - 04 E OS
DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QL20 - OS E QL22 - OI
DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QL22 - OI E 02
DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QL22 ENTRE 02, OS E

10/19

1:500

11/19

1:500

12/19

1:500

13/19

1:500

14/19

1:500

lS/19

1:500

MDE 153/203WFI. 1Ò/21

V"

FOLHA

PLANTA

SICAD/SIRGAS

ESCALA

a4

DETALHE VEGETAÇÃO SHtS QL22 - 05, 06, O? E 08 16/19
DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QL22 - 09 E OIO
17/19

1:500
1:500

DETALHE PRAÇAS DETOl/02

18/19

1:250

DETALHE PRAÇAS DET 03/04 E 05

19/19

1:250

o projeto é complementado por conjuntos de detalhamentos genéricos, que englobam

as Áreas 1, 2 e 3, SIV152/2018, SIV153/2018 E SIV 154/2018, composto por 14 folhas.
O projeto é complementado pelo Caderno de Especificações para fins de orçamento e
Implantação.

O SIV 153/2018 foi elaborado com base no Levantamento Topográftco-TOP, realizado
em conformidade com o Decreto 32.575/2010, que aprova a alteração do referencial
geodésico do Projeto do Sistema Cartográfico do Distrito Federal-SICAD para o Sistema
Geodésico Brasileiro, atual SIRGAS-2000,4 - RT Givanildo Jose Silva - CREA 11522/D-DF, em
agosto de 2018. O Kr do projeto é 1.0006090.
III.

PROJETOS

ALTERADOS,

ANULADOS,

substituídos

OU

COMPLEMENTADOS PELO PROJETO APRESENTADO

Este Projeto de Sistema Viário SIV 153/2018, complementa as seguintes plantas: SHI
1/20; SHI 1/21; PR 27/1; URB 18/84.

IV.

LEGISLAÇÃO RELATIVA AO PROJETO

Destaca-se, incialmente, o Decreto ne 37.860, de 16 de dezembro de 2016, que institui
o Plano Orla Livre, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal e dá outras
providências, destinado a apoiar projetos de recuperação ambiental do orlo do Lago Paranoá
e torná-la acessível aos cidadãos de Brasília e aos turistas, alavancando o desenvolvimento
sustentável de suas potencialidades sociais, culturais e econômicas, com respeito aos
serviços ecossistêmicos, à fauna, à flora, aos recursos hídricos e ao bem-estar das populações
envolvidas.

Legislação Urbanística
Federal

■
■
■

•

■

Lei ns 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano e Lei ns 9.785, de 29 de janeiro de 1999, que altera a Lei ns 6.766;
Lei n9 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, que regulamenta os arts. 182
e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana.
Lei nS 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana que em seu art. 69 define a prioridade dos modos de transportes não
motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o
transporte individual motorizado.
Lei n9 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências.
Decreto ns 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei ns 10.098, de
19.12.2000.

/ o.
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Portaria 68, de 15 de fevereiro de 2012-IPHAN-DF, que dispõe sobre a delimitação e
diretrizes para a área de entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília, sede da capitai da
República Federativa do Brasil, situado no Distrito Federal, bem como objeto de
tombamento federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.

ABNT - NBR 12255, de dezembro de 1990 - Execução de passeios públicos.
ABNT - NBR 9050, de 11.09.2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos.

ABNT - NBR 16537, de 27 de junho de 2016 - Acessibilidade - Sinalização tátií no piso Diretrizes para elaboração de projetos e instalação.
Distrital

Lei Orgânica do DF, de 8 de junho de 1993, Título VII, Art. 314.

Lei n9 992, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre parcelamento de solo para fins
urbanos no Distrito Federal e dá outras providências.

Decreto n9 28.864, de 17 de março de 2008 e suas alterações, regulamenta a Lei n^
992/1995.

Decreto n9 30.643, de 3 de agosto de 2009, dá nova redação aos artigos le, 29, 39,49,15,
16,17,18 e 20, e os §§ 19 e 59 do artigo 10 e os §§ 19 e 29 do artigo 16, do Decreto n9
28.864/2008.

Decreto n9 37.966, de 20 de janeiro de 2017, aprova a Tabela de Classificação de Usos e
Atividades Urbanas e Rurais do Distrito Federal.

Decreto n9 38.047, de 9 de março de 2017, que regulamenta o art. 20, da Lei
Complementar n9 803, de 25 de abril de 2009, no que se refere às normas viárias e aos
conceitos e parâmetros para o dimensionamento de sistema viário urbano do Distrito
Federal, para o planejamento, elaboração e modificação de projetos urbanísticos e dá
outras providências.

Lei n9 2.477, de 18 de novembro de 1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
destinação de vagas para o idoso nos estacionamentos públicos e privados no Distrito
Federal.

Lei n9 3.919, de 16 de dezembro de 2006, que dispõe sobre acessibilidade universal no
Distrito Federal.

Lei n9 3.835 de 27 de março de 2006, que dispõe sobre pavimentação de
estacionamentos no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.

Lei n9 3.885 de 7 de julho de 2006, que assegura, na forma que especifica, política de
mobilidade urbana cicloviária de incentivo ao uso de bicicleta no Distrito Federal e dá
outras providências.

Decreto n9 29.879, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a acessibilidade em
pontos de parada de transporte coletivo e dá outras providências.

Lei n9 258, de 05 de maio de 1992, que determina a inclusão em edifícios e logradouros
de uso público de medidas para assegurar o acesso de pessoas portadoras de
deficiências físicas e dá outras providências.

Decreto n9 27.365, de 19 de novembro de 2006, altera o decreto 19.577/1998, que fixa
as faixas de domínio das rodovias do sistema rodoviário do DF - SRDF.

Decreto n9 38.247, de 19 de junho de 2017, dispõe sobre os procedimentos para
apresentação de Projetos de Urbanismo.
Decreto n9 32.575 de 10 de dezembro de 2010 - Aprova a alteração do referencial
geodésico do Projeto do Sistema Cartográfico do Distrito Federal - SICAD Astro Datum
Chuá para o Sistema Geodésico Brasileiro - SGB SIRGAS-2000,4.
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Legislação Ambientai
Federal

Carta Constitucional de 1988, Capítulo VI, art. 225.
Lei n® 12.651, de 25 de maio de 2012, dispõe sobre a proteção da vegetação nativa Novo Código Florestal; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de
15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.16667, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente e
suas alterações.
Decreto ne 97.632, de 10 de abril de 1989, que regulamenta o art. 22, inciso VIII da Lei
6.938/1981.
Lei n2 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o SNUC (Sistema Nacional de Unidades

de Conservação) e Decreto n2 4.340, de 22 de agosto de 2007, que o regulamenta.
Lei n9 5.197, de 13 de janeiro de 1967 e suas alterações. Lei de Proteção à Fauna.
Lei n2 7.347, de 24 de julho de 1985 e suas alterações, disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente.
Resolução CONAMA ns 237, de 19 de dezembro de 1997. Estabelece normas de
Licenciamento Ambiental e discrimina atividades sujeitas ao licenciamento.
Resolução CONAMA n2 303, de 20 de março de 2002, que dispõe sobre parâmetros,

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente - APP.
Resolução CONAMA n2 369, de 28 de março de 2006, que dispõe sobre casos
excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambientai, que

possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação
Permanente-APP.

Resolução CONAMA n2 396, de 3 de abril de 2008, que dispõe sobre a classificação e
diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras
providências.
Lei n9 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e suas alterações, que dispõe sobre sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e
dá outras providências.
Distrital

Lei Orgânica do DF, de 09 de junho de 1993, no Capítulo do Meio Ambiente, art. 301

estabelece que são Áreas de Preservação Permanente - APP, lagos e lagoas, nascentes,
remanescentes de matas ciliares ou de galerias, mananciais de bacias hidrográficas e
faixas marginais de proteção de águas superficiais, conforme definidas pelo órgão
ambiental do Distrito Federai; áreas que abriguem exemplares da fauna e da flora
ameaçados de extinção, vulneráveis, raros, ou menos conhecidos, bem como aquelas
que sirvam como local de pouso, alimentação ou reprodução; áreas de interesse
arqueológico, histórico, científico, paisagístico e cultural; aquelas assim declaradas em
Lei.

Lei n9 41, de 13 de setembro de 1989, dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito
Federal, regulamentada pelo Decreto n2 12.960, de 28 de dezembro de 1990.
Decreto n9 24.449, de 30 de março de 2004, que dispõe sobre o uso e ocupação do Lago
Paranoá, de sua área de preservação permanente e entorno e dá outras providências.
Decreto n2 35.850, de 26 de setembro de 2014, que revoga o Decreto n2 35.850, de 26
de setembro de 2014.
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Decreto n® 14.783, de 17 de junho de 1993, que dispõe sobre o Tombamento de
Espécies Arbóreo-arbustivas, como copaíba, pequi, buriti, peroba, ipê e outras, alterado
pelo Decreto
23.585, de 5 de fevereiro de 2003.
Lei n2 827, de 22 de julho de 2010 - Sistema Distrital de Unidades de Conservação SDüC, regulamenta o art. 279, incisos I, III, IV, XIV, XIX, XXI e XXil e o art. 281 da LODF.
Decreto n^ 33.537, de 14 de fevereiro de 2012, republicado em 23 de novembro de

2012, que dispõe sobre o zoneamento ambiental da Área de Proteção Ambiental - APA
■

do Lago Paranoá.
Instrução Normativa n9 181^ de 17.10.2012, emitida pelo IBRAM/DF, que aprova o Plano

de Manejo da Área de Proteção Ambiental - APA do Lago Paranoá.
■

Zoneamento de Usos do Espelho d'Água do Lago Paranoá - Deliberação n9 01, de 10 de
março de 2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá.
V.

CONSULTA ÀS CONCESSIONÁRIAS

Foram realizadas consultas preliminares às concessionárias para as 3 áreas objeto do
desenvolvimento de projeto básico para o Mosterplan da Orla do Lago Paranoá, relativas às
interferências com redes de infraestruturas. Quanto à capacidade de atendimento às novas
demandas, seguem concepção básica e estimativa de consumo.
CAESB

O ofício SEI-GDF n9 107/2018-SEGETH/CAP/GIÜRB, de 26.06.2018, solicita informações
sobre interferências com redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para 3
áreas da orla do Lago Paranoá, sendo de interesse deste projeto a denominada Área 3 - do
Parque das Garças, inclusive área vizinha a oeste, até o PAN13, no SHIN-Lago Norte. Em
resposta, a CAESB, por meio da Carta ns 376/2018-ESET/ESE/DE, de 10.07.2018, informa que
existem interferências com o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e com o Sistema de
Esgotamento Sanitário (SES), e que devem ser evitados remanejamentos. Para a proteção
das tubulações existentes é informado, ainda, que devem ser mantidos os recobrimentos (a
partir da geratriz superior do tubo) e faixas de servidão de acordo com os diâmetros das
redes, conforme tabela constante da carta.
O ajardinamento em locais com interferências com redes de água e esgotos deve evitar o

plantio de espécies arbóreo-arbustivas cujas raízes possam danificá-las. E, no caso de plantio
de espécies de pequeno porte, devem ser preservadas as faixas de servidão das redes.
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Figura 7 - Cadastro rede de água
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Figura 8 - Cadastro rede de esgoto
NOVACAP

Em atenção ao Oficio SEI-GDF ns 108/2018-SEGETH/CAP/GIURB, de 26.06.2018, a
NOVACAP, por meio do Despacho SEI-GDF NOVACAP/PRES/DU de 04 de julho de 2018,
informa que existe interferência de rede pública de águas pluviais Implantadas dentro das
poligonals demarcadas nos arquivos digitais, referente ao desenvolvimento do projeto

básico das Áreas 1, 2 e 3 da orla do Lago Paranoá, objeto do Masterplan da Orla do Lago
Paranoá.

i?

Quanto às faixas de servidão, conforme diâmetro e profundidade, são as seguintes:
•
•
•

Para rede de 0 400mm - 3,50m (sendo l,75m para cada lado, a partir do eixo da rede)
Para rede de 0 SOOmm - 3,60m (sendo l,80m para cada lado, a partir do eixo da rede)
Para rede de 0 SOOmm - 4,50m (sendo 2,25m para cada lado, a partir do eixo da rede)
MDE 153/201
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•
•
•
•

Para rede de 0 800mm - 5,00m (sendo 2,50m para cada lado, a partir do eixo da rede)
Para rede de 0 lOOOmm - 5,20m (sendo 2,60rn para cada lado, a partir do eixo da rede)
Para rede de 0 1200mm - 7,40m (sendo 3,70m para cada lado, a partir do eixo da rede)
Para rede de 0 ISOOmm - 7,80m (sendo 3,90m para cada lado, a partir do eixo da rede)

A Novacap informa ainda que, no caso de criação de sistema viário, estacionamentos,
ciclovias e calçadas, a interferência com sistema de drenagem não implica remanejamento,
uma vez que estas redes são, normalmente, executadas sob vias e calçadas podendo,
contudo, haver necessidade de readequação. Cortes de terraplenagem, contudo, não
poderão ultrapassar 0,50m de profundidade.
CEB

Em atenção ao ofício SEI-GDF ns 107/2018-SE6ETH/CAP/GIURB, de 26.06.2018, o Laudo
Técnico n2 373, de 09 de julho de 2018, informa que existem interferências com iluminação

pública e rede aérea, na Área 2. Entretanto, na área específica deste projeto, a planta de
Interferências encaminhada pela CEB, abaixo, consta pequeno trecho enterrado primário.
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Figura 9 - Cadastro rede de energia

Destacam-se, do laudo, as seguintes medidas que devem ser adotadas em relação às
redes existentes:
—

As normas da CEB-D estabelecem uma distância horizontal mínima de 0,2m
entre o início da calçada (meio-fio) e a face do poste.

—

Caso, na fase executiva, seja necessário qualquer tipo de escavação em
profundidade superior a 0,5m, deve-se considerar como afastamento
horizontal de segurança a distância de 2m. Essa medida visa garantir a
estabilidade mecânica dos postes da CEB-D.

—

Para redes em média tensão, deve-se adotar um afastamento horizontal
mínimo de l,5m entre qualquer elemento energizado e a parede da

edificação. Para redes de baixa tensão, a distância de segurança estipulada é
de Im. Para os casos de construções de marquises, sacadas e cumeeiras ou,

ainda PROJETOS EM ÁREAS RURAIS, recomenda-se a consulta às Normas
Técnicas presentes no site da CEB-D.

—

Deve-se evitar o perfuramento ou revoMmento do solo na linha que une duas
caixas subterrâneas adjacentes, de forma a evitar a exposição de dutos e
cabos. Em caso de obras que envolvam alteração do nível do terreno, deve-se

/
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respeitar o nivelamento da tampa da caixa subterrânea evitando a sobre ou a

subexposiçâo da alvenaria de acesso à caixa (pescoço). A profundidade de
instalação dos dutos subterrâneos é variável de acordo com características do

solo, topografia e existência de interferências. Ainda em relação a ativos
elétricos em subsolo, é importante ressaltar a existência distribuída de ramais

de ligação de consumidores que se alinham, em baixa profundidade, entre os
postes de distribuição e os pontaletes de entrega aos clientes.
Os cabos responsáveis pela iluminação pública ornamental são diretamente
enterrados (sem dutos) e apresentam uma profundidade média de SOcm.
Deve-se garantir a estabilidade mecânica dos postes ornamentais evitando

escavações muito próximas a eles. Além disso, deve-se evitar o revolvimento
de solo nos alinhamentos entre postes de modo a preservar a integridade dos
cabos.

Caso haja a necessidade de remanejamento, é preciso que se encaminhe o
projeto detalhado para a Superintendência de Engenharia de modo que seja
possível a elaboração de orçamento considerando a retirada das
interferências e o atendimento de novas cargas.

ESTIMATIVAS E PROPOSTAS PARA A ÁREA 2

Estimativa de demanda de consumo de água

Foram calculadas estimativas de demanda para consumo de água levando em

consideração os equipamentos propostos e previstos para a Área 2.
•

Quiosques (conjunto instalação sanitária masculino, feminino e portadores de
necessidades especiais e lanchonete) - 5
o Hidrossanitário: 19 L/dia/usuário

• Áreas reservadas para atividades comerciais e serviços (restaurantes principalmente) Terreno 3.062m^ - Área construída máxima 4.900m^
o Hidrossanitário: 4.490 m^ x 10 L/dia/m^ = 44.900 L

• Áreas reservadas para marinas e terminais intermodais de transporte (considera-se que
esses espaços também dotarão de cozinha e sanitários) - Terreno 2.900m^ - Área
construída máxima 4.640m^

o Hidrossanitário: 4.640 m^ x 10 L/dia/m^ = 46.400 L/dia

• Áreas reservadas para atividades culturais - Terreno l.SOOm^ - Área construída máxima
2.400m^

o Hidrossanitário: 2.400 m^ x 10 L/dÍa/m^ = 24.000 L/dia.
Concepção básica de drenagem
A concepção básica do dimensionamento da drenagem pluvial da Infraestrutura de
pavimentação/cidovia/passelos/trllhas/estacionamentos/pisos de praças deverá seguir as
normas técnicas vigentes e de forma a priorizar o escoamento superficial, evitando pontos
que necessitem de captação localizada (regiões alagadas ou confinadas), com
direcionamento deste para o Lago Paranoá. Não é necessária adoção de amortecimento de
vazão gerado pelas áreas delimitadas para comércio, serviços e institucionais. Pode-se
adotar sistemas de infiltração no solo desde que seja comprovada eficiência de infiltração
através de dimensionamentos e investigações geotécnica no local de aplicação do sistema.
Contudo, toda água pluvial captada e lançada no Lago Paranoá deverá ser previamente
filtrada por sistema, central ou não, de filtragem mecânica, decantação e/ou plantas, para
evitar desiquilíbrio bioquímico da região, garantir as qualidades mínimas da água lançada
nos efluentes e assegurar o não assoreamento do Lago Paranoá no perímetro da Orla.
MDE 153/2018
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Estimativa de demanda consumo de energia elétrica
Foram calculadas estimativas de demanda para consumo de energia levando em

consideração os equipamentos propostos, equipamentos previstos e iluminação pública
para a Área 2.
•

Quiosques (conjunto instalação sanitária masculino, feminino e portadores de
necessidades especiais e lanchonete) - 5
o Elétrica; 1.950 W cada conjunto
Categoria conforme ntd (Norma Técnica de Distribuição) 6.01 2^ ed CEB = Ml
(Tabela 10)

• Áreas reservadas para atividades comerciais e serviços (restaurantes principalmente) Terreno 3.062m^ - Área construída máxima 4.900m^
o Elétrica; 4.900 m^ x 25VA/m2 = 122.500 VA

Categoria conforme ntd 6.07 3^ ed e ntd 6.05 2^ ed CEB = Conjunto TR para 200
A (Tabela 13)

• Áreas reservadas para marinas e terminais Intermodais de transporte (considera-se que
esses espaços também dotarão de cozinha e sanitários) - Terreno 2.900m^ - Área
construída máxima 4.640m^

o

Elétrica; 4.640 m^ x 25VA/m^ = 116.000 VA

Categoria conforme ntd 6.07 3^ ed e ntd 6.05 2^ ed CEB = Conjunto TR para 200
A (Tabela 13)

• Áreas reservadas para atividades culturais - Terreno l.SOOm^ - Área construída máxima
2.400m^

o Elétrica: 2400 m^ x 20VA/m^ = 48.000 VA
Categoria conforme ntd 6.01 2^ ed CEB = T4 (Tabela 11)

• Iluminação pública; de acordo com Anexo I da ntip 1.01 2^ ed: 60W por poste, previsão
de 1poste a cada 20 m, total de 127 postes para atender toda via de passeio e ciclismo.
Resumo total de demanda

Tipo de instalado

Qtd

Amperes Amperes totais

Ml

S

35

58,33

TR

1

200

200

TR

1

200

200

T4

1

100

100

127

1

42,33

iluminação pública (1 poste a cada 20m nas ciclovias, passeio, trilhas)

600,67

Total (por fase R, S, T)

VI.

CONSULTAS AO INSTITUTO 00 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL-IPHAN-DF

A Portaria 68/2012-IPHAN-DF, que dispõe sobre a delimitação e diretrizes para a área
de entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília, estabelece que:
Art. 9S O Setor de Eritorno 05 - Ocupação Controlada II (SE-OS) abrange a APA

Gama Cabeça de Veado, Jardim Botânico, Fazenda Água Limpa (UnS), Reserva
Ecológica do IBGE, Lago Sul e Lago Norte. Trecho 1 do Setor de Mansões Park Way
e Regiões Administrativas do Taquari e do Paranoá.

a
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§
Nas áreas urbanizadas deverá ser submetido ao IPHAN qualquer projeto que
ultrapasse o limite de 9 (nove) metros de altura, contados a partir da cota de
soleira do lote definida pela administração distrital.

O projeto SIV 153/2018, está inscrito em área urbanizada do Plano Piloto e do Lago
Sul. A altura das edificações, conforme este IVIDE 153/2018, é de 8,5m. Não estão incluídas
caixas d'água, casas de máquinas e similares, que podem atingir 2,5m, acima da altura
máxima. A roda-gigante tem como limite de altura 155m. O projeto, portanto, deve ser
submetido ao IPHAN-DF.

I n MDE 153/20im
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VII.

EQUIPE TÉCNICA
Projeto de Parcelamento do Solo SIV-MOE1S3/2018 - Estúdio 41

Nome/Forma de participação

Data; de2 2018

Categoria Profissional

Registro Profissional

(Coordenação/RT)

Arquiteto e Urbanista

CAU A69403-7

Fábio Henrique Faria (RT)

Arquiteto e Urbanista

CAU A69184-4

Eron Danilo Costin (RT)

Arquiteto e Urbanista

CAU A47500-9

Emerson José Vidigal (RT)

Arquiteto e Urbanista

CAU A27326-Ü

Martin Kaufer Goic (RT)

Arquiteto e Urbanista

CAU A118092-4

João Gabriel de Moura Rosa Cordeiro

VIII.

Rubrica

EQUIPE TÉCNICA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PROJETO

Comissão Especial de Recebimento, Análise e Aprovação dos produtos do Masterplan para a

Orla do Lago Paranoá - Contrato 008/2018-SE6ETH (Portaria Conjunta 04/2018)
Nome/Matrícula

Órgão Setorial

Ana Carolina Favilia Coimbra/ 271734-4

SEGETH

Fernanda Figueiredo Guimarães/1430664-6

SEGETH

Juliana Mendes Aguiar Monteiro/ 272319-0

SEGETH

RejaneJung Víanna/156914-7

SEGETH

Vitor Recondo Freire/152629-4

SEGETH

Bruno Corrêa Terra Amaral/ 269170-1

SEMOB

José Soares de Paiva/ 270667-90

SEMOB

Alisson Santos Neves/ 21581509

IBRAM

Pedro Braga Netto/16723813

IBRAM

Rubrica

'rrrí

V
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RODRIGO ROLLEMBERG
Governador do Distrito Federal

THIAGO DE ANDRADE

Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação

LUIZ OTÁVIO ALVES RODRIGUES
Secretário-Adjunto de Estado de Gestão do Território e Habitação

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
Secretário de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais > CaCI

FÁBIO RODRIGUES PEREIRA
Secretário-Adjunto da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais- CaCI

FÁBIO NEY DAMASCENO
Secretário de Estado de Mobilidade - SEMOB

DÊNIS DE MOURA SOARES
Secretário-Adjunto Secretaria de Estado de Mobilidade - SEMOB

FELIPE AUGUSTO FERNANDES FERREIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES
Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM-DF
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