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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 Masterplan 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 Piano
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 desenvolvimento de projetos básicos

Este projeto compreende a Área 1 do Masterplan, abrangendo a cabeceira nordeste da
Ponte das Garças, no SCES Trecho 1, no Plano Piloto e, no Lago Sul, a orla do SHIS QL8, QLIO
e ARIE do Bosque, conforme croqui de situação. Trata-se, de área de 52,4ha, localizada parte
na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I e parte na Região Administrativa do Lago Sul
RAXVI.

O projeto, mantidos conceitos e partido adotado, pode trazer ajustes em relação ao
proposto no Mosterplon, visando corrigir eventuais inadequações na locação de seus
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- Croquí de Situação e de Locação
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Figura 2 - Croqui de Situação Área 1
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1.2- Proposições

A Área 1 do Plano Urbanístico de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá está, em
sua maior parte, situada no Lago Sul entre a Ponte das Garças e a Ponte Honestino
Guimarães, e pequeno trecho no Plano Piloto, junto à cabeceira nordeste da Ponte das
Garças. Trata-se, portanto, de uma região de fácil acesso a partir da Asa Sul do Plano Piloto
de Brasília e da região sul do entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília e cidades-satélite.
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Figura 3- Planta Geral da Área 1.

A Área 1é subdividida em três porções identificadas pelos seus logradouros lindeiros:
SCES Trecho 1

Trata-se de trecho junto à cabeceira nordeste da Ponte das Garças, no Plano Piloto,

que funciona como importante porta de acesso às áreas públicas da Orla do Lago Paranoá.
O acesso veicular ocorre através de prolongamento da via pública que serve como
estacionamento da Associação dos Servidores do STJ, paralela à Estrada Parque das Nações
(Via L4).
O acesso de pedestres e ciclistas ocorre através da praça de acesso, de passeio e
ciclovia que conectam a área na direção norte e oeste. De forma a qualificar os acessos de
pedestres e possibilitar a transferência intermodal da bicicleta e ônibus para o sistema
aquavlário, são previstas duas travessias por meio de semáforo e faixa de pedestres: uma
junto ao calçadão da Estrada Parque das Nações (Via L4) e a outra na área ao norte, para
além da mesma via. A conexão para o Parque Deque Sul a partir do SCES Tr. 1é proposta sob
a Ponte das Garças.
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Paralela à Ponte das Garças é proposta a implantação de uma passarela de pedestres
compartilhada com ciclistas de forma a promover maior conectividade com os trechos
adjacentes ao sul. Essa passarela possui solução formal que permite a travessia de barcos
sob dois vãos da Ponte das Garças.
A proposta é composta por: praça de acesso, estacionamento para 65 veículos,
respeitados os percentuais de idosos, PCD e motos, área Al-B com 1.700m^ para
implantação de Terminal de Transporte Aquaviário com função intermodal, incluindo
atracadouros públicos para embarque e desembarque, área Al-A de l.OOOm^ para
comércio/serviços e marina com capacidade para 60 embarcações em vagas molhadas,
playground Al-PGl, praça de jogos Al-PJl, PEC Al-PEl e quiosque Al-Ql para lanchonete e
sanitários.

As edificações de quiosques e sanitários indicados para implantação, seguirão projeto da
SEGETH, aprovado pela Portaria 51, de 04.04.2017, no âmbito do PSG-MDE 064/16 - Orla do
SHiSQLlOeARIEdo Bosque.
No tocante à vegetação, linhas de bosque tipo 2 serão plantadas para proteger as suas
bordas e garantir a qualidade da água, sendo interrompidas nas áreas de deque do Terminal
de Transporte Aquaviário e da Marina, Outros dois bosques ornamentais são propostos, um
junto à alça de acesso à Estrada Parque das Nações (Via L4), e outro na divisa nordeste da
área.

Essas manchas devem ser plantadas com densidade média de 4mx4m e deve-se
permitir que a vegetação que surja espontaneamente permaneça. Por estar presente em
grande parte da área, nestes bosques 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 por placas, informando que não deve ser utilizado para passagem no período
inicial de seu desenvolvimento.

Para o restante da área, será adensada sua arborização, propiciando áreas sombreadas
para os usuários, inclusive na praça de acesso e junto ao passeio e ciclovia e
estacionamento.

SHIS QL8

A sudeste da Ponte das Garças, com acesso direto através da SHIS EQL 6/8, a área já
possui alguns equipamentos esportivos e rampas para barcos, oriundos da desocupação do
território. O espaço constitui a primeira entrada a partir da EPDB ao sistema de espaços
livres dessa área da Orla do Lago Paranoá.
A partir da SHIS EQL 6/8, é proposta uma via interna para veículos, de sentido duplo,
com estacionamentos distribuídos e bolsâo de retorno na altura do cj. 7 da QL8.
O acesso de pedestres e ciclistas ocorre através da praça de acesso, de passeio e
ciclovia, também através da SHIS EQL 6/8. De forma a qualificar os acessos de pedestres e
possibilitar a conexão com a área de parque da SHIS QL6, prevista no Plano Urbanístico de
Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá, é Indicada travessia por meio de semáforo e faixa
de pedestre entre estas duas áreas.
Passeio e ciclovia formam um circuito paralelo à linha d'água, conectando as praças e
equipamentos propostos.
A conexão com o SCES Tr.l, e consequentemente, com o Plano Piloto de Brasília,
ocorre através da passarela de pedestres compartilhada com ciclistas, citada anterlormeut

/

MDE 152/2018

A leste, 3 conexão com a área de parque da SHIS QLIO, ocorre através de deque sobre o
lago.

Junto à SHfS EQL 6/8 existem duas Praças, uma de acesso, que marca o início da área de
parque para quem transita pela EPDB, e outra ao fim da via, que atua como pequena
centralidade. Desta última, chega-se a áreas esportivas preexistentes (condições de
pavimentação e infraestrutura deverão ser verificadas durante a fase de implantação), novas
quadras poliesportiva, de tênis e de vôlei de praia Al-QEl à QE6, praça de jogos Al-Pj2 e PJ3
ployground A1-PG2, área cercada para animais de estimação A1-PA3, quiosques para
lanchonetes e sanitários A1-Q2 à QA, além de área Al-C de 1.200m^ para implantação de
equipamento de comércio/serviços em frente à um grande deque de madeira que poderá
servir como atracadouro público.

A proposta também é composta por: estacionamentos diversos com capacidade total
para 223 veículos, rampas de barco, quadra de tênis, campo de futebol, praça de jogos, e
redários associados à vegetação.

Outras linhas de bosque tipo 2, com espécies típicas de Mata Ciliar, serão plantadas na
faixa de 30m de APP para proteger as suas bordas e garantir a qualidade da água, sendo
interrompidas apenas em trechos de interesse visual, ou por elementos que conectam o
parque ao lago.
Bosques tipo 3, com espécies típicas de Mata Seca, perfazem todo o contorno dos

lotes registrados, com uma largura de 20m, consolidando uma zona de bujfer, que minimiza
a eventual incômodo sonoro e garante maior privacidade das áreas residenciais. Outros dois

bosques deste tipo são propostos: um na altura do cj. 1e outro entre os cjs. 5 e 9 da QL8.
Este tipo de Bosque deve ser plantado com espécies típicas de Mata Seca, com
densidade de 4mx4m. 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.

Para as demais áreas de Parque Urbano, a locação, especificação e densidade da
vegetação seguem intenções compositivas do projeto, marcando eixos sombreados,
compondo bosques mais abertos, praças e áreas de estar.

SCES TRECHO 1

1/
Figura 4- SCES Trecho 1e SHIS QL8.
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SHiS QLIO

Trecho de parque que abrange a ARIE do Bosque, com relação direta com o Plano
Piloto de Brasília, através da Ponte Honestino Guimarães e lindeiro ao complexo
gastronômico já consolidado Pontão Sul.
São propostos dois acessos veiculares, peatonais e ciclísticos. Um deles através da SHIS

QLIO, entre a Ponte Honestino Guimarães e a EPDB. O outro pela própria EPDB, na SHIS
QLIO cjs. 5/6.

A pista de veículos conectará estes dois acessos, com sentido duplo e estacionamentos
ao longo de seu percurso. Está proposto também acesso à rampa de barcos e bolsão de
retorno na altura do cj. 5 da QLIO.

Passeio e ciclovia conectam estes dois acessos aos equipamentos e áreas de interesse
do parque e seguem em direção oeste, onde encontram as pistas da QL8 através de deque
sobre o lago. Na extremidade ieste, de forma a qualificar os acessos de pedestres e ciclistas a
partir do Pontão Sul e do Parque Ecológico Península Sul, é prevista travessia por meio de
semáforo e faixa de pedestres na via de ligação Ponte Honestino Guimarães-EPDB.
O acesso a partir da EPDB, entre os cjs. 5 e 6 da QLIO encontra uma Praça centrai, com
área Al-D de ISOm^ para implantação de Bilheteria/Apoio para Roda-gigante, e área
esportiva contendo quadras A1-QE7 à QE9, playground A1-PG3, quiosque para lanchonetes
e sanitários A1-Q5 e área cercada para animais de estimação A1-PA2. Este percurso se
encerra em um deque para implantação da Roda-gigante, cujo diâmetro não poderá
ultrapassar 155m, por respeito hierárquico ao edifício do Congresso Nacional (deve ser
verificado junto ao IPHAN). A cota de implantação deste deque deverá ser determinada pelo
projeto da Roda-gigante, de modo a garantir as melhores condições de acessibilidade do
equipamento.

Desse acesso, na direção nordeste, uma calçada, seguida de deque delimitará a área
de praia. No trecho há interferência com a rede de energia elétrica aérea. O projeto propõe
que esta rede seja enterrada de forma que o percurso se torne mais agradável e seguro.
Nessa área estão previstos locais de lazer como a praia e deques sobre a água. A faixa
de praia tem comprimento aproximado de 780m, possui área para implantação de módulo
do Corpo de Bombeiros para monitoramento das atividades aquáticas A1-Q7 e de quiosquesanitários A1-Q6. Logo ao lado está a área Al-D de l.SOOm^ para implantação de
equipamento de comércio/serviços. Esse componente paisagístico é delimitado, na
extremidade oeste, pela calçada, seguida de deque que ocupa a pequena península natural.
Na continuidade da curva da praia, surge outro deque em madeira, este maior, em arco de
comprimento aproximado de 325m, que avança sobre o espelho d'água formando uma
piscina natural e protegendo os banhistas do trânsito de embarcações.

Ao sul, adjacente à área de praia, algumas áreas de gramados conformam espaços
para atividades culturais ao ar livre como um espaço de shows, por exemplo. Um anfiteatro
ao ar livre de formato circular, área Al-F de 1.400m^ para implantação de equipamento de
comércio/serviços e área Al-G de 1.350m^ para implantação de equipamento Cultural e
Administração do Parque estão previstos nesse local.
Na extremidade leste, adjacente ao Pontão do Lago Sul, é proposta outra praça de
acesso, além de área esportiva com quadras poliesportivas Al-QEIO e QE12 e quadra de
('ôlei de praia Al-QE-11.

^ MDÉ 152/2018 FÍ

Também estão propostos Estacionamentos com um total de 298 vagas, ployground AlPG4, PEC A1-PE3, redários e quiosque para lanchonetes e sanitários Al-QlO.

No tocante à arborizaçâo, será implementado o buffer de 20m de bosque tipo 3 ao
fundo dos conjuntos, para resguardo dos lotes residenciais, e uma longa e densa mancha de
bosque do tipo 2. Esta grande linha perimetral de árvores, com o passar do tempo, comporá
a principal visual do Lago Paranoá. O que hoje é percebido como uma orla gramada e
ressecada na maioria de seus trechos, será uma grande mata ciliar, que oferecerá abrigo e
suporte para avifauna, além de espaço de contato natural de qualidade para população.
Na área mais próxima à Ponte Honestino Guimarães, esta linha de mata recua alguns
metros para a consolidação da praia e área de balneário, onde será plantado um campo
gramado com a grama-batatais {Paspaium notatum), resistente ao pisoteio. Esta
especificação foi obtida junto com o corpo técnico do Ibram, que poderá alterá-la, caso a
escolha não se mostre adequada ou haja outra espécie interessante para um teste de
viabilidade/durabilidade.

Outros bosques estão previstos na altura dos cjs. 7 e 8, e cjs. 9 e 10 da QLIO.

Figura 5- SHIS QLIO.

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

%

Poligonal Área 1

524.440,94

APP/ZPVS

138.029,66

100

Tiilhas sobre APP

trilha compartilhada em asfalto
Trilha em concreto

Via compartilhada em bloco intertravado
Total trilha

2682,89

1,94

333,2

0,24

1.177,6

0,85

4.193,69

3,04

Conforme o quadro, o percentual de impermeabilização da APP é 3,04%, atendendo ao
disposto na Resolução CONAMA 369/2006.
Com relação às tipologias de bosques indicados neste projeto, segue abaixo a
descrição.
Os parâmetros de ocupação para as áreas definidas em projeto são os seguintes:

/ü
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Áreas

Altura Máxima*

Usos permitidos

8,5m

Comercial, Institucional, Prestação de Serviços

Al-A
Al-B
Al-C
Al-D
Al-E
Al-F
Al-G

'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 moduíaridade dimensional e princípios de pré-fabricação de
componentes. São duas larguras propostas com 12m ou 18m, 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 horizontaíidade.

Figura 6 - Modelo de módulo de edificação padrão

TIPOLOGIA DE BOSQUES

n
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Bosque tipo 2 - Vegetação com espécies típicas de mata ciliar

É o tipo de bosque predominantes na orla. Ele deve ser plantado com densidade
mínima de 3mx3m e deve permitir que a vegetação que surja espontaneamente,
permaneça. Essa vegetação que nasce na beira de cursos d'água será importante na
filtragem de resíduos e manutenção da qualidade da água.
A mata ciliar é um tipo de vegetação, também denso, que ocorre nas bordas de rios e

corpos d'água de médio e grande porte, mas não formam galeria devido à maior distância
entre as margens.

Abaixo uma listagem sugerida para o plantio nos bosques do tipo 2:
Vegetação típica de mata ciliar
Angicos • Anadenanthera spp.

Folha-larga - Lonchocarpus cultratus

Angico - Anadenanthera colubrina

Chichá - Sterculia striata

Angico - Anadenanthera peregrina
Pau-de-Jangada -Apeiba tibourbou

Ipês - Tabebuia spp.
Pombeiro - Tapirira gulanensis

Perobas - Aspidosperma spp.
Guaçatongas - Casearia spp.

Embaúba - Cecropia pachystachya
Grio-de-galo - Celtis iguanaea

Tamboril - Enterolobíum contortisiliquum
ingés-Inga spp.

CrindiCiva - Trema micrantha

Catiguá - Tríchilia pailida
Pajeú - Triplaris gardneriana
Jerivá -Syagrus romanzoffiana
Babaçu - Attalea speciosa

Bosque tipo 3 - Vegetação com espécies típicas de mata seca
Este tipo de bosque deve ser plantado com espécies típicas de mata seca. 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.

A mata seca é uma formação florestal que não tem necessariamente relação com os
cursos, d'água, mas com a fertilidade do solo e presença de matéria orgânica, e é justamente
caracterizada pelo grande número de folhas caídas no chão.
Abaixo uma listagem sugerida para o plantio nos bosques do tipo 3:
Vegetação típica de mata seca
Monjoeiro - Acada polyphylla

Caroba -Jacaranda brasiliana

Imburana - Amburana cearensis

Caroba - Jacaranda caroba

Angico - Anadenanthera colubrina

Aroeira-brava - Lithraea moUeoides

Angico - Anadenanthera peregrina
Garapa -Apuleia ieiocarpa
Guatambu - Aspidosperma subincanum

Feijão-cru - Lonchocarpus montanus

Canjerana - Cabraiea canjerana
Jequitibá - Cariniana estrellensis

Canafístula-preta - Cassia ferruginea
Cedro - Cedrela fissiüs

Imbira-de-porco - Lonchocarpus sericeus
Jacarandá-do-mato - Machaerium villosum

Aroeira - Myracrodruon urundeuva
Cega-machado - Physocailimma scaberrimum

Pau-pereira - Platycyamus regnellil

Juerma - Chioroleucon tenuiflorum

Ipês - Tabebuia spp.
Pombeiro - Tapirira guianensis
Capitão - Terminalia spp

Maria-pobre - Dilodendron bippinatum
Mutamba - Guazuma ulmifoíia

Pau-ervilha - Tríchilia elegans
Maminha-de-porca - Zanthoxyium rhoifolium

Araribá - Centrolobium tomentosum

Bosque tipo 4 - Revegetação parque urbano
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Este outro tipo de bosque também será dos mais presentes na orla. Normalmente, se
insere em áreas bastante antropizadas, onde foram dispostos nas plantas as manchas de

parque urbano, com edificações diversas de uso público e privado, praças, quadras e áreas
esportivas, playgrounds etc. Nestas áreas, a composição e densidade cabem ao projeto
específico para cada uma das parcelas.

Em termos de arborização, devem ser 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.
Nestas manchas designadas como parque urbano, onde houver áreas de
ajardinamento próximas a áreas livres, edifícios, e marcando entradas e acessos, também
devem ser escolhidas espécies nativas brasileiras, mesmo pertencentes aos extratos rasteiro,
arbustivo e palmeiras.

A vegetação exótica existente no momento da implantação permanece, mas será, aos
poucos, substituída por nativas.

II.

COMPOSIÇÃO DO PROJETO

O Projeto de Sistema Viário SIV152/2018 é composto por:
Memorial Descritivo - MDE SIV 152/2018, com 23 folhas;

Plantas SIV 152/2018, conforme o quadro abaixo.
FOLHA

SICAD/SIRGAS

ESCALA

PLANTA GERAL

01/33

153-11/137IV e 138III

1:5000

DETALHE PISOS SHIS QLIO - 09, QIO E Dll

02/33

1:500

03/33

1:500

PLANTA

DETALHE

PISOS

ÁREA

ENTRE

PONTE

HONESTINO

GUIMARÃES E SHIS QLIO
DETALHE PISOS SHIS OLIO - 07, OS E QS

04/33

1:500

DETALHE PISOS SHIS QLIO - 06 E 07

05/33

1:500

DETALHE PISOS SHIS QLIO - 05 E 06

06/33

1:500

DETALHE PISOS SHIS QLIO - 03 E 04

07/33

1:500

DETALHE PISOS SHIS QLIO - OI E 02/ SHIS QL8 - 09

08/33

1:500

DETALHE PISOS SHIS QL8 - OS, 07 E 08

09/33

1:500
1:500

DETALHE PISOS SHIS QL8 - 02, 03, 04 E 05

10/33

DETALHE PISOS SHIS QL8 - OI E 02

11/33

1:500

DETALHE PISOS SHIS QL8 - OI

12/33

1:500

DETALHE PISOS SCES - TRECHO 1

13/33

1:500

DETALHE PISOS SCES - TRECHO 1

14/33

1:500

DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QLIO - 09, OIO E Oll

15/33

1:500

16/33

1:500

DETALHE VEGETAÇÃO ÁREA ENTRE PONTE HONESTINO
GUIMARÃES E SHIS QLIO

DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QLIO - 07, 08 E OS
17/33
DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QLIO - 06 E 07
18/33
DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QLIO - 05 E OS
19/33
DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QLIO - 03 E 04
20/33
DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QLIO - OI E 02/SHIS QL8-09 21/33
DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QL8 - OS, 07 E 08
22/33

1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500

/
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SICAD/SIRGAS

PLANTA

FOLHA

DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QL8 - 02, 03, 04 E 05

23/33

DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QL8 - OI E 02

24/33

1500

DETALHE VEGETAÇÃO SHIS QL8-01

25/33

1500

DETALHE VEGETAÇÃO SCES - TRECHO 1
DETALHE VEGETAÇÃO SCES - TRECHO 1

26/33

1500

27/33

1500

DETALHE PRAÇAS - DET 01/ DET 04

ESCALA
1500

28/33

1250

DETALHE PRAÇAS - DET 02A/ DET 02B

29/33

1250

DETALHE PRAÇAS - DET 03A/ DET 038/ DET 03C

30/33

1250

DETALHE TEATRO

31/33

1250

DETALHE ESCADA

32/33

1250

DETALHE PASSARELA

33/33

1250

o projeto é complementado pelo Caderno de Especificações para fins de orçamento e
implantação.

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 SIV-152/2018 foi elaborado com base no Levantamento Topográfico-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 152/2018, altera e complementa o Projeto de
Paisagismo PSG 064/2016 - Orla do SHIS QLIO e ARIE do Bosque - Orla Livre-Fasel-Etapa 2A,
e complementa as seguintes plantas: SHIS S/N TR A, O a 5; SCES PR 64/1; SHI120/1; SHIS PR
391/1; SHIS PR 400/1; SHIS PR 9/1; e URB 50/00.

IV.

LEGISLAÇÃO RELATIVA AO PROJETO

Destaca-se, incialmente, o Decreto n^ 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 da orla do Lago Poranoó
e torná-lo acessível aos cidadãos de Brasília e aos turistas, alavoncondo o desenvolvimento

sustentável de suas potencialidades sociais, culturais e econômicas, com respeito aos
serviços ecossistêmicos, à fauno, à flora, aos recursos hídricos e ao bem-estar das populações
envolvidas.
Legislação Urbanística
Federal

•
■

Lei n9 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 n® 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.

a
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Lei ns 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de

Mobilidade Urbana que em seu art 62 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 n2 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 n2 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei ns 10.098, de
19.12.2000.

Portaria n2 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 capital da
República Federativa do Brasil, situado no Distrito Federal, bem como objeto de
tombamento federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.

Portaria n® 166-IPHAN-DF, de 11 de maio de 2016, que estabelece a complementação e
o detalhamento da Portaria n2 314/1992 e dá outras providências.
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 tátil no piso Diretrizes para elaboração de projetos e instalação.
Distrital

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

Lei n2 992, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre parcelamento de solo para fins
urbanos no Distrito Federal e dá outras providências.
Decreto n2 28.864, de 17 de março de 2008 e suas alterações, regulamenta a Lei n2
992/1995.
Decreto n2 30.643, de 3 de agosto de 2009, dá nova redação aos artigos 12, 22, 32,42,15,
16, 17, 18 e 20, e os §§ 12 e 52 do artigo 10 e os §§ 12 e 22 do artigo 16, do Decreto n2
28.864/2008.
Decreto n2 37.966, de 20 de janeiro de 2017, aprova a Tabela de Classificação de Usos e
Atividades Urbanas e Rurais do Distrito Federal.

Decreto n2 38.047, de 9 de março de 2017, que regulamenta o art. 20, da Lei
Complementar n2 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 n2 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 n2 3.919, de 16 de dezembro de 2006, que dispõe sobre acessibilidade universal no
Distrito Federal.

Lei n2 3.835 de 27 de março de 2006, que dispõe sobre pavimentação de
estacionamentos no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.
Lei n2 3.885 de 7 de julho de 2006, que assegura, na forma que especifica, política de
mobilidade urbana dcloviária de incentivo ao uso de bicicleta no Distrito Federal e dá

outras providências.
Decreto n2 29.879, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a acessibilidade em
pontos de parada de transporte coletivo e dá outras providências.
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Lei ne 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 ne 27.365, de is 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 ns 38.247, de 12 de junho de 2017, dispõe sobre os procedimentos para
apresentação de Projetos de Urbanismo.
Decreto ns 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.
Legislação Ambientai
Federal

Carta Constitucional de 1988, Capítulo VI, art. 225.
Lei n2 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 2.166-

67, 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 n2 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 n2 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 n2 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 ambiental, 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 n2 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 Federal; áreas que abriguem exemplares da fauna e da flora
MdK52/2018

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 ns 41, de 13 de setembro de 1989, dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito
Federal, regulamentada pelo Decreto ne 12.960, de 28 de dezembro de 1990.

Decreto n^ 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 n® 35.850, de 26 de setembro de 2014, que revoga o Decreto n^ 35.850, de 26
de setembro de 2014.

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 n® 23.585, de 5 de fevereiro de 2003.

Lei n9 827, de 22 de julho de 2010 - Sistema Distrital de Unidades de Conservação SDUC, regulamenta o art. 279, incisos 1, 111, IV, XIV, XIX, XXI e XXII e o art. 281 da LODF.
Decreto ns 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 ne 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 n^ 01, de 10 de
março de 2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá.

Lei Complementar ns 407, de 23 de novembro de 2001, que dispõe sobre a criação da
área de relevante interesse ecológico do Bosque, na Região Administrativa do Lago Sul RA XVI.

V.

CONSULTA ÀS CONCESSIONÁRIAS

Foram realizadas consultas preliminares às concessionárias para as 3 áreas objeto do
desenvolvimento de projeto básico para o Masterplan 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.
CAES6

O ofício SEI-GDF ne 107/2018-SEGETH/CAP/GIURB, 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. Em resposta, a CAESB, por meio da Carta nS 376/2018ESET/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 8 - Cadastro rede de esgoto
NOVACAP

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

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

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

V

•

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)

y
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ir

Para rede de 0 600mm - 4,50m (sendo 2,25m para cada lado, a partir do eixo da rede)
Para rede de 0 SOOmm - 5,00nri (sendo 2,50m para cada lado, a partir do eixo da rede)
Para rede de 0 lOOOmm - 5,20m (sendo 2,60m 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 n^ 107/2018-SEGETH/CAP/GIURB, de 26.06.2018, no que
tange a este projeto, o Laudo Técnico n^ 373, de 09 de julho de 2018, informa que existem

Interferências com iluminação pública e rede aérea, na Área 1. Entretanto, na área específica
deste projeto, a planta de interferências encaminhada pela CEB, abaixo, não mostra
interferências com sua poligonal.
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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 Q,2m

~

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

—

Para redes em média fensÕo, deve-se adotar um afastamento horizontal

entre o início da calçada (meio-fio) e a face do poste.

estabilidade mecânica dos postes da CEB-D.

mínimo de l,5m entre qualquer elemento energizado e a parede da
edificação. Para redes de baixa tensão, a distância de segurorjfo 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.
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—

Deve-se evitar o perfuramento ou revolvimento 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
respeitar o nivelamento da tampa da caixa subterrânea evitando a sobre ou a

subexposiçõo 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
interferências e o atendimento de novas cargas.

retirada das

ESTIMATIVAS E PROPOSTAS PARA A ÁREA 1

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 1.
•

Quiosques (conjunto instalação sanitária masculino, feminino e portadores de
necessidades especiais e lanchonete) - 7
o Hidrossanitário: 19 L/dia/usuário

•

Quiosques (2 lanchonetes) ~ 1
o Hidrossanitário: 8 L/dia/cliente

• Áreas reservadas para atividades comerciais e serviços (restaurantes principalmente) Terreno 1.400m^ - Área construída máxima 2.240m^
o Hidrossanitário: 2.240m^ x 10 L/dia/m^ = 22.400 L/dia

• 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 1.634m^ - Área construída máxima
2.615m^

o Hidrossanitário: 2.615 m^ x 10 L/dia/m^ = 26.150 L/dia
Concepção básica de drenagem

A concepção básica do dimensionamento da drenagem pluvial da infraestrutura de

pavimentação/ciclovia/passeios/trilhas/estaclonamentos/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
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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.
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 1.
•

Quiosques (conjunto instalação sanitária masculino, feminino e portadores de
necessidades especiais e lanchonete) - 7
o Elétrica; 1.950 W cada conjunto

Categoria conforme ntd (Norma Técnica de Distribuição) 6.01 2^ ed CEB = ÍS/II
(Tabela 10)
•

Quiosques (2 lanchonetes) -1
o Elétrica: 5.500W (Memorial de cálculo)
Categoria conforme ntd 6.012^ ed CEB = Ml (Tabela 10)

• Áreas reservadas para atividades comerciais e serviços (restaurantes principalmente) Terreno 1.400m^ - Área construída máxima 2.240m^
o Elétrica; 2.240 m^ x 25VA/m^ = 44.800 VA
Categoria conforme ntd 6.01 2^ ed CEB = T4 (Tabela 11)

• 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/m2 = 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 1.634m^ - Área construída máxima
2.615m^

o Elétrica; 2.615 m^ x 20VA/m^ = 52.300 VA
Categoria conforme ntd 6.01 2^ ed CEB = T4 (Tabela 11)

• Iluminação pública; de acordo com Anexo I da ntip 1.012^ ed: 60W por poste, previsão
de 1poste a cada 20 m, total de 196 postes para atender toda via de passeio e ciclismo
Resumo total de demanda
Ml
Ml
T4
TR
T4

Iluminação pública (1 poste a cada 20m nas ciclovias, passeio, trilhas)
Total (por fase R, S, T)

■f

a&

FI.W23

VI.

CONSULTAS AO INSTITUTO DO 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, estabeiece que:
Art 9® O Setor de Entorno 05 - Ocupação Controlada II (SE-05) 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 Vi/ay
e Regiões Administrativas do Taquari e do Paranoá.
§ 1® 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 152/2018, está inscrito em área urbanizada do Plano Piloto e do Lago
Sul. A altura das edificações, conforme este MDE 152/2018, é de 8,5m. Não estão incluídas
caixas d'ágU3, 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.

(O
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VII.

EQUIPE TÉCNICA
Projeto de Sistema Viário SIV-MDE 152/2013 - Estúdio 41

Nome/Forma de participação

Data: dez 2013

Categoria Profissional

Registro Profissional

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 A27326-0

Martin Kaufer Goic (RT)

Arquiteto e Urbanista

CAU A118092-4

João Gabriel de Moura Rosa Cordeiro

(Coordenação/RT)

VIII.

Rubrica
t

í

EQUIPE TÉCNICA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PROJETO

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

órgão Setorial

Ana Carolina Favilia Coimbra/ 271734-4

SEGETH

Fernanda Figueiredo Guimarães/1430664-6

SEGETH

Juliana Mendes Aguiar Monteiro/ 272319-0

SEGETH

Rejane Jung Vtanna/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

l
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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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