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I. APRESENTAÇÃO

Este projeto é parte integrante do Plano Urbanístico de Uso e Ocupação da Orla do
Lago Paranoá - Masterplan, Contrato 008/2018-SEGETH - 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'3gua.

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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AREADE INTERESSE PARA DETALHAMENTO

Este projeto está inserido na Área 3 do Masterplan, situada no Lago Norte, SHIN
Trechos 15 e 16, conforme croqui de situação. Trata-se, de área de 162.573,07m^ localizada
na Região Administrativa do Lago Norte RAXXVIIÍ, tendo como limites norte o Clube do
Congresso e a QL 15, e nas outras direções o Lago Paranoá. Seu acesso é feito a partir da
EPPN. Constitui o único trecho de área destinado a parcelamento do solo em toda a orla.

Destina-se à criação de unidade Imobiliária para o Parque Ecológico das Garças,
atendendo ao Decreto 23.316/2002, além da criação de 5 lotes comerciais, bem como de
áreas de estacionamento e de áreas livres que devem se integrar ao parque.

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- Croquí de Situação e de Locação
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1.2- Objetivos do projeto

Este projeto de parcelamento urbano, URB-MDE 124/2018, para trecho identificado
nos croquis do item 1.1, visa a criação de 5 lotes para comércio e serviços, como
compensação à TERRACAP, pela desconstituição dos lotes 1 e 2 do Polo 1, no SHIN Trecho
15, com áreas de 17.421,70m^ e 9.906,49m^ respectivamente, conforme URB-MDE 142/96,
em razão da criação do Parque Ecológico das Garças pelo Dec. 23.316/2002, em área
coincidente com o Polo 1. Desconstitui, também, o lote igreja, no SHIN Trecho 16, de
2.S00m^ (PR 7/1). A afetação dos três lotes perfaz uma área total de 29.828,19m^. O projeto
tem ainda como objetivo definir a poligonal da unidade imobiliária para o Parque.

Além dos 5 lotes com superfície total de 6.300m^ o projeto cria áreas de
estacionamento e espaços livres para fruição pública. As áreas comercias, em conjunto com
o Parque das Garças, visam a criação de um polo de atração, atendendo aos objetivos do
Projeto Orla Livre de Incentivar o uso da orla e do espelho d'água do Lago pela população.

O projeto inserido no contexto mais abrangente do Mosterplon, que trata de toda a
Orla, tem desenho harmonioso com todo o conjunto. A proposta preserva a área de
APP/ZPVS de 30m de afastamento da linha d'água do lago do Paranoá, com o mínimo de
interferência.

A área total deste projeto é de 162.573,07m^ sendo a área destinada ao Parque
correspondente a uma superfície de 108.466,19m^ e a área de parcelamento a 54.106,88m^
É o seguinte o quadro de áreas afetadas e desafetadas na poligonal do projeto;
Área da poligonal da URB-MDE 124/2018 162.573,07m'
Área do parcelamento 54.1Q6,88m^
Área do Parque Ecológico das Garças 108.466,19m^
Área total afetada (lotes desconstituídos) 29.828,19m'
Área total desafetada (lotes criados) 6.300,00m^

II. COMPOSIÇÃO DO PROJETO

O Projeto de Urbanismo de Parcelamento Urbano URB 124/2018 é composto por:

Memorial Descritivo - MDE 124/2018, com 25 folhas;

Normas de Edificação, Uso e Gabarito - NGB 124/2018, com 5 folhas; e Anexo I
- NGB 124/2018, com 3 folhas

Anexo I - Quadro demonstrativo das unidades imobiliárias, com 1 folha;

Plantas URB 124/2018, conforme o quadro abaixo.

Plantas Projeto de Parcelamento do solo URB 124/2018
SICAD/SIRGAS Planta geral 1:1.000 Folha 1/1

A URB 124/2018 foi elaborada com base no Levantamento Topográfico-TOP, realizado
em conformidade com o Decreto 32.575/2010, que aprova a alteração do referencia!
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, e
João Gabriel de M. R. Cordeiro - CAU A69403-7, em agosto de 2018. O Kr do projeto é
1.0006090.

7 ^
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III. PROJETOS ALTERADOS, ANULADOS,
COMPLEMENTADOS PELO PROJETO APRESENTADO

substituídos OU

Este Projeto de Urbanismo URB 124/2018 substitui o projeto SHI/N-PR 7/1 e o projeto
URB 142/96 relativo ao Polo 1-Projeto Orla.

^MDE124/2018 Fl. 6/25^^^^^^



IV. QUADRO DE CAMINHAMENTO DO PERÍMETRO DO PROJETO
Kr = 1,0006090

PONTOS
COORDENADAS

DISTÂNCIAS TOPOGRÁFICAS (m) AZIMUTES (UTM) OBSERVAÇÕES

N E

VI 196479.0105 8254374.3115

f  —VI

\  /
N  /

\  /

/

ÁREA = 16,26ha ou
162.573.07m^

109.891 1'29'45.6"

V2 196481.8795 8254484.1696

39.817 96'51'32.4"

V3 196521.4138 8254479.4142

4.200 10'52'58.4"

V4 196522.2068 8254483.5389

294.718 101'28'48.7"

V5 196811.0460 8254424.8780

139.959 206'27'24.5"

V6 196748,6871 8254299.5690

99.560 203'39'12.2"

V7 196708.7409 8254208.3675

107.562 215'51'49.7"

V8 196645.7208 8254121.1928

105.003 238'20'5.3"

V9 196556.3444 8254066.0678

133.733 279'21'21.2"

VIO 196424.3819 8254087.8098

46.948 289''29'58.9"

a.
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JADRO DE CAMINHAMENTO DO PERÍMETRO DO PF
Kr = 1,0006090

IV. Q EOJFTO

PONTOS
COORDENADAS

DISTÂNCIAS TOPOGRÁFICAS (m) AZtMUTES(UTM) OBSERVAÇÕES

N E

Vil 196380.1236 8254103.4822

209.699 318V'43.0"

V12 196240.1493 8254259.6431

25.197 340'44*11.8"

V13 196231.8361 8254283.4305

72.244 347®18'23.0"

V14 196215.9605 8254353.9128

22.109 3m'2.8''

V15 196217.1887 8254375.9894

72.119 35''22'55.2''

V16 196258.9497 8254434.7920

171.342 92'15'48.2"

V17 196430.1680 8254428.0246

50.526 183''36'42.8"

V18 196426.9848 8254377.5955

12.313 93'36'42.8"

V19 196439.2741 8254376.8197

39.813 93'36'54.7"

VI 196479.0105 8254374.3115
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PONTOS

PQl

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

VIO

V19

VI

V. QUADRO DE CAMINHAMENTO DO PERÍMETRO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA DO PARQUE ECOLÓGICO DAS GARÇAS
Kr = 1,0006090

COORDENADAS

N

196479.0105

196481.8795

196521.4138

196522.2068

196811.0460

196748.6871

196708.7409

196645.7208

196556.3444

196424.3819

196439.2741

8254374.3115

8254484.1696

8254479.4142

8254483.5389

8254424.8780

8254299.5690

8254208.3675

8254121.1928

8254066.0678

8254087.8098

8254376.8197

196479.0105 8254374.3115

DISTÂNCIAS TOPOGRÁFICAS (m)

109.891

39.817

4.200

294.718

139.959

99.560

107.562

105.003

133.733

289.376

39.813

AZIMUTES (UTM)

1'29'45.6"

96°51'32.4"

10'52'58.4"

10r28'48.7"

206'27'24.5"

203®39'12.2"

215*51'49.7"

238'20'5.3'*

279»21'21.2"

2*56*58.9"

93'36'54.7"

OBSERVAÇÕES

ÁREA = 10,85ha ou 108.466,19m'
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VI. LEGISLAÇÃO RELATIVA AO PROJETO

Destaca-se, incialmente, o Decreto 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 o apoiar projetos de recuperação ambiental da orla do Lago Paranoá
e torná-lo 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 n9 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano e Lei ne 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 n9 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana que em seu art. 6s 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 ns 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 n^ 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei ns 10.098, de
19.12.2000.

■  Portaria ns 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.

■  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 VII, 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 ns 28.864, de 17 de março de 2008 e suas alterações, regulamenta a Lei ns
992/1995.
Decreto n? 30.643, de 3 de agosto de 2009, dá nova redação aos artigos 1^, 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
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conceitos e parâmetros para o dimenslonamento de sistema viário urbano do Distrito
Federal, para o planejamento, elaboração e modificação de projetos urbanísticos e dá
outras providências.
Lei ne 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 n® 3.835 de 27 de março de 2006, que dispõe sobre pavimentação de
estacionamentos no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.
Lei n5 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 n^ 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 ns 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 n^ 27.365, de 1® 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 ne 38.247, de 1^ de junho de 2017, dispõe sobre os procedimentos para
apresentação de Projetos de Urbanismo.
Decreto n^ 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 Ambiental

Federal

Carta Constitucional de 1988, Capítulo VI, art. 225.
Lei n9 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 n^ 97.632, de 10 de abril de 1989, que regulamenta o art. 29, inciso VIII da Lei
6.938/1981.
Lei n9 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o SNUC (Sistema Nacional de Unidades
de Conservação) e Decreto n^ 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 n9 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 n® 237, de 19 de dezembro de 1997. Estabelece normas de
Licenciamento Ambiental e discrimina atividades sujeitas ao licenciamento.
Resolução CONAMA n9 303, de 20 de março de 2002, que dispõe sobre parâmetros,
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente - APP.
Resolução CONAMA n® 369, de 28 de março de 2006, que dispõe sobre casos
excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que
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possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação
Permanente-APP.

Resolução CONAMA 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
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 n^ 12.960, de 28 de dezembro de 1990.
Decreto ne 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 ns 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 ne 827, de 22 de julho de 2010 - Sistema Distrital de Unidades de Conservação -
SDUC, regulamenta o art 279, incisos I, III, IV, XIV, XIX, XX! e XXII 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 n^ 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 ns 01, de 10 de
março de 2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá.
Decreto ns 23.316, de 25 de outubro de 2002, que cria o Parque Ecológico das Garças na
Região Administrativa do Lago Norte-RA XVill.

VII. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

Em resposta ao despacho SEI-GDF SEGETH/GAB/COEM, de 13.07.2018, a Terracap
informa por meio do despacho n 9 0968/2018-NUANF, de 13.07.2018, que à área destinada
a parceiamento urbano no SHIN, Trecho 16, iocaliza-se em parcelamento urbano registrado
em cartório, interferindo com iote destinado à Igreja - SHI/NORTE, área non aedificandi,
estacionamento e bosque de uso público, consubstanciados na planta SHIN PR-7/1, ^
devidamente registrada em cartório.
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A PR-7/1, entretanto, a SEGETH comunicou que esta PR foi substituída pela PR-165/1,
alterando, por acréscimo, a área destinada ao Clube do Congresso, registrada no 2e Ofício de
Registro de Imóveis, em 17.11.1978, sob a matrícula 11.155.

O despacho SEI-GDF TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUARa de 23.07.2018, por sua vez,
informa que a área em questão interfere com o Projeto Orla - Polo 1, Trecho 15 - Parque
Ecológico das Garças, desenvolvido por aquele Núcleo de Arquitetura e consubstanciado na
URB 058/09, tratada no processo ns 390.000.842/2011 e aprovada pelo CONPLAN, por meio
da decisão ns 88/2015, aguardando, atualmente, a publicação da lei de afetação e
desafetação de áreas públicas (PLC 86/2016), para posterior aprovação da URB 058/09 por
decreto.

Em 25.07.2018, por meio do ofício SEI-GDF ns 1565/2018-SEGETH/GAB é informada, à
TERRACAP, a necessidade de alteração da citada URB 058/2009, uma vez que a proposta
apresentada no Masterplan decorrente do Concurso 001/2016, propõe outra organização
espacial para o parcelamento, à exceção da área destinada ao Parque Ecológico das Garças.

Em resposta ao ofício citado acima, no despacho SEI-GDF
TERRACAP/PRESI/DITEC/GEPRO, de 27.07.2018, é informado que não há oposição à
alteração do projeto, desde que garantida a criação de lotes para a TERRACAP, de forma a
minimizar os prejuízos decorrentes da criação do Parque Ecológico das Garças, sobreposto
aos lotes de propriedade da empresa.

Em 27.08.2018 é encaminhado ofício SEI-GDF n^ 2/2018-SEGETH/GAB/COEM, à
TERRACAP, a fim de complementar consulta anterior (despacho SEI-GDF
SEGETH/GAB/COEM, de 13.07.2018), quanto à situação fundiária de área destina ao Parque
Ecológico das Garças, no Lago Norte. O despacho SEI-GDF TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUREG,
de 05.09.2018, informa que a área denominada Parque Ecológico das Garças, não constitui
unidade imobiliária registrada em cartório, mas interfere com área pública, de domínio do
Distrito Federal, nos termos do art 22 da Lei ns 6.766/1979, lotes 1 e 2, Trecho 15, Projeto
Orla-Polo 01 - Pontão do Lago Norte, consubstanciados no Projeto de Urbanismo
Parcelamento URB-142/96, que se encontram devidamente registrados em cartório.

O despacho SEI-GDF TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC, de 05.09.2018, informa, ainda
que esses lotes de propriedade da TERRACAP, de acordo com as fichas cadastrais
encontram-se na "Condição de Alteração de Loteamento", e ratifica a manifestação da
GEPRO/DITEC, de que não há oposição à alteração do projeto, desde que seja garantida a
criação de novos lotes, para minimizar os prejuízos comerciais da TERRRACAP decorrentes
da criação do Parque Ecológico das Garças.

Vin. CONSULTA ÀS CONCESSIONÁRIAS

Foram realizadas consultas 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, as consultas serão realizadas na próxima etapa de projeto, quando serão
desenvolvidos os projetos de paisagismo, sistema viário e detalhamento, bem como, será
apresentada a concepção básica de projetos complementares de infraestrutura urbana.

CAESB

O ofício SEI-GDF n5 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
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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 n? 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.

Contudo, observando-se as plantas cadastrais enviadas por essa Companhia, não há
interferências no trecho da Área 3, objeto deste projeto URB.
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NOVACAP

Em atenção ao Oficio SEI-GDF ne 108/2018-SEGETH/CAP/6IURB, 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
poligonais 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.

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 GOOmm - 4,S0m (sendo 2,25m para cada lado, a partir do eixo da rede)
•  Para rede de 0 SOOmm - 5,00m (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 ISCOmm - 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 URB124/2018, o Laudo Técnico ns 373, de 09 de julho de 2018, informa
que existem interferências com iluminação pública e rede aérea, na Área 3. Entretanto, na
área específica deste projeto, a planta de interferências encaminhada pela CEB, abaixo, não
mostra interferências com sua poligonal.

ÍV^
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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 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
subexposição 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
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possível a elaboração de orçamertto considerando a retirada das
interferências e o atendimento de novas cargas.

IX. 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, estabelece que:

Art. 52 o Setor de Entorno 05 - Ocupação Controlada II |'Sf-OS,l abrange a APA
Gama Cabeça de Veado, Jardim Botânico, Fazenda Água Limpa (UnB), 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.

§ 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 URB 124/2018, está inscrito em área urbanizada do Lago Norte. A altura das
edificações, conforme NGB 124/2018, é de 8,5m. Não estão incluídas caixas d'água, casas de
máquinas e similares, que podem atingir 2,5m, acima da altura máxima, o projeto, portanto,
deve ser submetido ao IPHAN-DF.

■r^
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X. CONDICIONANTES AMBIENTAIS

A área de projeto está inserida na APA do Lago Paranoá, sendo, segundo o
Zoneamento Ambiental da APA do Lago Paranoá, o trecho oeste na Subzona de Ocupação
Consolidada do Lago - ZOCL, o trecho leste (Parque das Garças) na Subzona de Conservação
da Vida Silvestre - ZCVS e a APP - faixa de 30m paralela à linha d'água, correspondente à
Subzona de Preservação da Vida Silvestre-ZPVS. As diretrizes previstas pelo Zoneamento são
as seguintes:

Na Subzona de Preservação da Vida Silvestre - ZPVS devem ser assegurados usos
compatíveis com a preservação da biodiversidade dos ecossistemas naturais
existentes e as seguintes diretrizes específicas de uso: (i) área prioritária para
compensação ambiental, compensação florestal e reflorestamento com espécies
nativas; (il) incentivo à recuperação das áreas degradadas, por meio de parcerias
entre a população e os órgãos ambientais competentes; (iii) recuperação de solos
expostos por meio do plantio de espécies nativas.

Na Subzona de Conservação da Vida Silvestre - ZCVS, são admitidos usos
moderados e sustentáveis da biota, regulados de modo a assegurar a conservação
dos ecossistemas naturais, segundo as seguintes diretrizes específicas: (i)
quaisquer atividades que modifiquem o meio natural ficam condicionadas ao
licenciamento ambiental pelo órgão competente; (ii) incentivo à implantação de
infraestrutura básica para o turismo ecológico, educação ambiental e pesquisa,
com a devida anuência dos órgãos ambientais competentes; (üi) Implantação, nos
parques de uso múltiplo, de infraestrutura para o desenvolvimento de atividades
recreativas, culturais, esportivas, educacionais e artísticas; (iv) recuperação das
áreas por meio do plantio de espécies nativas.

A Subzona de Ocupação Consolidada do Lago-ZOCL tem as seguintes diretrizes
específicas de uso: (i) atividades e empreendimentos nessa Subzona devem
favorecer a recarga natural e artificial de aqüíferos; (ii) resgate e recuperação
ambiental da orla do Lago Paranoá, quando pública; (iii) disciplinamento do uso e
ocupação privados das áreas públicas; (iv) desenvolvimento de atividades de lazer
e turismo na orla do Lago Paranoá.

O trecho leste, correspondente ao Parque Ecológico das Garças, unidade de
conservação componente da ZCVS, tem as seguintes diretrizes, conforme o Decreto
23.316/2002:

1) conservar amostras dos ecossistemas naturais;
2) proteger paisagens naturais de beleza cênica notável, bem como atributos

excepcionais de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica e
histórica;

3) proteger e recuperar recursos hídricos, edáficos e genéticos;
4) promover a recuperação de áreas degradadas e a sua revegetaçâo com

espécies nativas;
5) incentivar atividades de pesquisa, estudos e monitoramento ambiental;

6) estimular o desenvolvimento da educação ambiental e das atividades de
recreação e lazer em contato harmônico com a natureza.

7) É vedada qualquer atividade ou empreendimento, público ou privado, que
comprometa as características naturais da área, ou que coloque em risco a
integridade dos ecossistemas e da biota local.

O Plano de Manejo da APA do Lago Paranoá, que complementa o disposto no
Zoneamento, no que se refere ao desenvolvimento e incremento das atividades turísticas e
de lazer em seu território, estabelece o Subprograma de Desenvolvimento e Fomento das
Áreas de Interesse Turístico e de Lazer, cujas maiores potencialidades estão relacionadas
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com o uso do espelho d'água para a prática de esportes, lazer e recreação, em função da sua
beleza e paisagem.

Dos principais objetivos e ações deste subprograma, que se aplicam a este projeto,
destacam-se:

Propor novos projetos de lazer na forma de parques urbanos nas futuras
ocupações
Incentivar o desenvolvimento de atividades no Lago Paranoá, inclusive com
incremento na utilização do espelho d'água como atrativo turístico;
Qualificar os espaços públicos, dotando-os de Infraestrutura para a prática de
esportes, recreação e lazer com, no mínimo, via de acesso com
estacionamento, abrigo para passageiros de ônibus, telefone público,
iluminação pública, lixeiras, rampa para embarcações, trapiche, bancos para
repouso e, com a responsabilidade pela manutenção da área, quiosque de
apoio;
Identificar e dar tratamento paisagístico às áreas públicas da orla, com a
finalidade de potencializar a vocação do espelho d'água como atrativo para a
vivência, explorando a beleza e a amenidade do ambiente;
Revitalizar as ciclovias existentes, integrando-as à malha viária do Lago Sul e do
Lago Norte, com a definição de faixas de rolamento e sinalização adequadas;
Implantar efetivamente os parques ecológicos e de uso múltiplo, localizados na
orla como alternativa de recreação, lazer e turismo ecológico;
Implantar circuito gastronômico, incluindo restaurantes panorâmicos, para
ampliar as possibilidades de uso por parte da população local e dos turistas
Implantar mirantes ao redor do lago, valorizando e explorando as belezas dos
seus cenários paisagísticos.

Segundo os mapas de sensibilidade ambiental do diagnóstico do Zoneamento
Ecológico Econômico, a área possui muito baixa sensibilidade à redução de recarga de
aqüíferos, média sensibilidade do solo a erosão, sua geomorfologia é considerada um plano
intermediário.

O trecho oeste da área de projeto foi ocupado pelo Clube do Congresso de forma
irregular, por muitos anos, atualmente retomado ao uso público. Ali foram instalados campo
de futebol, área de banho junto ao lago e guarita de acesso do clube, assim como trilhas e
via em asfalto, estacionamentos com arborização e pequenas estruturas de apoio.

O trecho leste, destinado ao Parque das Graças, proporciona usufruto público. Esta
área é usada hoje para passeios, banho e prática de kite surf, além do uso contemplativo. É
cruzada por trilhas em terra batida e vegetação esparsa, com grupo mais denso de árvores
no limite norte da poligonal.

XI. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS

A área do projeto se insere na Zona Urbana de Uso Controlado I definida pelo Plano
Diretor de Ordenamento Territorial-PDOT. Segundo este Plano as diretrizes para esta Zona
são as seguintes:

Art. 69. Na Zona Urbana de Uso Controlado I, o uso urbano deve ser compatível
com as restrições relativas à sensibilidade ambiental da área e à proximidade com
o Conjunto Urbano Tombado, observadas as seguintes diretrizes:

íT
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/ - manter o uso predominantemente habitacional de baixa densidade
demográfica, com comércio, prestação de serviços, atividades institucionais e
equipamentos públicos e comunitários inerentes ò ocupação;
II - respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às unidades de
conservação englobadas por essa zona e demais legislação pertinente;
III - proteger os recursos hídricos com a manutenção e a recuperação da
vegetação das áreas de preservação permanente;
IV - adotar medidas de controle ambiental voltadas para áreas limítrofes às
Unidades de Conservação de Proteção Integral e às Áreas de Relevante Interesse
Ecológico inseridas nessa zona, visando à manutenção de sua integridade
ecológica;
V - preservar e valorizar os atributos urbanísticos e paisagísticos que
caracterizam essa área como envoltório da paisagem do Conjunto Urbano
Tombado, em limite compatível com a visibilidade e a ambiêncla do bem
protegido.

A APP/ZPVS do Lago Paranoá condiciona a ocupação da gleba, gerando uma área com
restrição a edificações e à impermeabilização. Por outro lado, esta área, em geral, possui a
vocação para banho, uso que já ocorre em determinados trechos, e que é incentivado para
esta área.

As relações entre a área de parcelamento, o Parque Ecológico das Garças, e a
continuação da Área 3, a nordeste, são condicionantes também, além do acesso através da
Estrada Parque Península Norte-EPPN.

Com essa perspectiva de integração, destacam-se como princípios e elementos que
regem o Masterplan e devem estar presentes em toda a orla:

-  Integração de toda a orla dos Lagos Sul e Norte (SHIS, SHIN) a partir de
trilhas para pedestres e ciclistas, com 4m de largura, articulada à rede geral
do DF (cidoviária e de calçadas) e através de deques sobre a lâmina d'água,
quando o terreno não permitir a continuidade da trilha por terra,
respeitadas as áreas úmidas, os Planos de Manejo das Unidades de
Conservação e os lotes escriturados, localizados ao longo da orla;
- Assegurar o uso pela comunidade com a implantação de, no mínimo,
mobiliário urbano (lixeiras, sanitários, quiosques, bancos), estações de
bicicletas de aluguel e iluminação pública da trilha;
- Qualificação paisagística através de revegetaçâo da orla com espécies
nativas do Cerrado, pautada na estética da paisagem e na recuperação
ambiental - APP ou ZPVS; ZCVS e ZOC valorizando a vocação do espelho
d'água como atrativo da vida urbana, explorando a beleza e a amenidade do
ambiente;
- Garantir que os espaços públicos permitam e reforcem o convívio social,
através da criação de conexões com o tecido urbano consolidado;
- Dotar os espaços públicos do caráter de praças ou parques;
- Assegurar, além da APP de 30m, faixa de 20m livre de construção a partir
do limite dos lotes registrados junto à orla do Lago Sul e do Lago Norte (SHIS
e SHIN), onde for possível [e quando for o caso].

XII. PROPOSIÇÕES

O parcelamento organiza 5 lotes em linha, geminados, paralelamente à linha da água,
preservando a APP/ZPVS de 30m. A intenção é proporcionar relação franca entre os edifícios
e o lago Paranoá, e com a faixa de grama que deverá funcionar como praia para usufruto do
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lago como balneário. Junto ao limite norte, divisa com o Clube do Congresso, um bolsão de
estacionamentos, com 325 vagas atende às atividades a serem instaladas no locai.

É exigido que as construções sejam feitas sobre uma mesma cota de soleira, a cota
altimétrica 1003,8m, e ocupem toda a frente para o lago. A cota de soleira foi determinada
de modo que a construção como um todo se acomode no terreno gerando os menores
desníveis possíveis em relação ao entorno, com base no levantamento topográfico. Deve
ainda ser garantida área avarandada (galeria), nos dois pavimentes permitidos, com
profundidade e pé direito contínuo, que poderá ser ocupada com mesas. Essa forma de
ocupação visa dar uma leitura de edificação única, e a varanda contínua garante a relação
entre edifício, área de banho e lago.

O desenho das áreas livres e dos trajetos de passeios e ciclovias terá continuidade no
parque vizinho, assim como no restante da Orla a nordeste, além de se conectar com a
EPPN, que permite a Integração com o tecido urbano e também com o restante da Orla, a
noroeste, contornando o Clube do Congresso.

Os espaços livres do parcelamento devem se integrar aos do Parque, através dos
passeios e ciclovias, configurando amplo espaço público estruturado por um eixo de
circulação e por equipamentos que conectam uma praça de acesso, localizada no Parque
junto à EPPN, à orla.

XII.1- Uso e Ocupação

É criada, na porção leste da poügonal, a unidade Imobiliária do Parque Ecológico das
Garças que se caracteriza como unidade de conservação de uso sustentável, cujo objetivo é
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus
recursos naturais. Na porção oeste, denominada como área de parcelamento são criados 5
lotes comerciais bem como bolsão de estacionamento e sistema viário de acesso a partir da
EPPN, e ainda espaços livres de uso público, que promovem continuidade de espaços
públicos com o Parque Ecológico das Garças. A poligonal abrange, também, a APP do Lago
do Paranoá.

CkM^ DO
OMtóRÊSSO

PARQUE ECOLÓGICO
DAS GARÇAS

vmymmA um

Comórciiysennços APP ELUP

CROQUI DE USO DO SOLO

Os parâmetros de ocupação para os lotes AEl a AE5, são os seguintes:

,v^
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-  Taxa máxima de Ocupação: 80%;
-  Coeficiente de aproveitamento básico e máximo: 1,6
- Altura máxima da edificação: 8,5m, a partir da cota de soleira, excluídas caixas

d'água, casas de máquinas e similares.

XII.3- Endereçamento

O parcelamento possuí 5 lotes dispostos ao longo da Rua 1, no SHÍN Trecho 16, que
recebem a numeração de Área Especial - AEl a AE5 no sentido do fluxo da rua, de oeste para
leste.

•ARQUE ECOLÓGlÇC
;OAS GARÇAS M

lAGO PARANOA

EPPN

RUA 1

CROQUI DE SISTEMA ViARIO E ENDEREÇAMENTO

Xii.4- Sistema Viário

O parcelamento é composto por uma Via Local {RUA 1) que forma um circuito,
promovendo a conexão entre a EPPN, os lotes ao sul, e o bolsão de estacionamentos
projetado junto à divisa com o Clube do Congresso. Esta via é compatível com baixa
velocidade, pavimentada com bloco de concreto intertravado que desincentiva a velocidade,
sem desnível entre faixa de rolamento e passeio, favorecendo a circulação de pedestres. Sua
seção é de 15m compreendendo faixa de rolamento de 6m, estacionamento perpendicular à
via de 5m, e calçadas de 2m. Além disso é composto por passeios de pedestres e ciclovia que
tem continuidade com o Parque, ao leste e com a EPPN, ao norte.
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PARQUE ECOLÓGICO
DAS GARÇAS

CICLOVIA DA ÁREA DE PROJETO

CONTINUIDADE COM A EPPN E
COM O RESTANTE DA ORLA

CROQül DE SISTEMA CICLOVIÁRIO

XIII. QUADRO síntese DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS E DAS ÁREAS PÚBLICAS

OESTtNAÇÃO
Lotes Área Área

unidades %

1- UNIDADES IMOBILIÁRIAS

a- Usos comercial e de serviços e institucional ou coletivo 5 5.300,00 3,87

2 - ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLtCO-ELUP

a- Espaços livres de uso público - ELUP (excluída APP) 9.033,26 5,55

b- Parque Ecológico (Incluída APP) 108.466,19 66,72

Subtotal 124.690,00 76,7

3- SISTEMA VIÁRIO (faixas de rolamento + estacionamento +
calçadas) 13.964,46 8,59

4- FAIXA DE DOMÍNIO RODOVIA
■

-

5- ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL-APP (excluída APP do Parque) 24.809,16 15,26

6-ELUP (2a + 2b) 118.390,0 72,82

Total 162.573,07 100,00

ÁREA PÚBLICA (LEI ns 6.766/1979)(») (2a+2b+3+S) 156.273,07 96,12
(*) Em atendimento às exigências do §12 do artigo 42 da Lei nS 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e do artigo 43, inciso I do PDOT.

XIV. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os parâmetros urbanísticos constantes deste MDE são complementados pelo Código
de Obras e Edificações do Distrito Federaí-COE e por seu decreto regulamentador.

Casos omissos e exceções serão tratados pelo órgão de gestão e de planejamento
urbano e territorial do Distrito Federal.

(2̂
'

MDE 124/2018 Fl. 23/25

f) /



Projeto de Parcelamento do Solo URR-MOE124/2018 - Estúdio 41 Data: dez 2018

Nome/Forma de participação Categoria Profissional Registro Profissional Rubrica

João Gabriel de Moura Rosa Cordeiro

(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) Arquitetoe Urbanista CAU A27326-0

Martin KauferGoic(RT) Arquiteto e Urbanista CAU A118092-4

XV. EQUIPE TÉCNICA

XVI. 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-SEGETH (Portaria Conjunta 04/2018)

Nome/Matrícula Órgão Setorial Rubrica

Ana Carolina Favilia Coimbra/ 271734-4 SEGETH

Fernanda Figueiredo Guimarães/1430664-6 SEGETH fy
Juliana Mendes Aguiar Monteiro/ 272319-0 SEGETH

Rejane Jung Vianna/ 156914-7 SEGETH w

Vitor Recendo Freire/152629-4 SEGETH
/

Bruno Corrêa Terra Amaral/ 269170-1 SEM08

José Soares de Paiva/ 270667-90 SEMOB

Alisson Santos Neves/ 21581509 IBRAM

Pedro Braga Netto/16723813 IBRAM

r
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RODRIGO R0LLEMBER6
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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ESTÚDIO 41 ARQUITETURA RT: João Gabriel de Moura Rosa Cordeiro

cau:A69403-7

MEMORIAL DESCRITIVO-ALTERAÇÃO DE PROJETO

MDE 124/2018
REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE - RA XXVIII
MASTERPLAN DA ORLA DO LAGO PARANOÂ
PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO - SHIN TRECHO 16 - AEl, AE2,
AE3, AE4, AE5 E SHIN TRECHO IS - PARQUE ECOLÓGICO DAS GARÇAS

Folha:25/25

Data: dez 2018

PROJETO REVtSAO:

DI041-CAU: 16042-3 COMISSÃO ESPECIAL

VISTO:

COMISSÃO EXECUTORA

APROVO:

Secretárioírio SEC^H
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ANEXO I 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE - RA XXVIII
SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL NORTE - SHIN TRECHO 16
RUAl

REFERÊNCIA: URB 124/2018
PLANTA: 121-II-4-D/121-II-5-C/121-IV-1-B/121-IV-2-A
DATA: NOVEMBRO/2G18

ENDEREÇO
SUPERFÍCIE

(mM

DIMENSÕES (m ) CONFRONTAÇÕES

USO
RUA LOTE FRENTE FUNDO

LATERAL
CHANFRO FRENTE FUNDO

LATERAL
CHANFRO

DIREITA ESQUERDA DIREITA ESQUERDA

RUAl AEl 1260,000 29,000 29,000 43,448 43,448
-

VP ELUP ELUP LT.2
-

C/PS/I

RUAl AE2 1260,000 29,000 29,OK3 43,448 43,448 -
VP ELUP LT. 1 LT.3 -

C/PS/1

RUAl AE3 1260,000 29,000 29,000 43,448 43,448 -
VP ELUP LT.2 LT.4

-
C/PS/I

RUAl AE4 1260,000 29,000 29,000 43,448 43,448
-

VP ELUP LT.3 LT.5 -
C/PS/I

RUAl AE5 1260,000 29,000 29,000 43,448 43,448
-

VP ELUP LT.4 ELUP -
C/PS/l

TOTAIS 5 6300,03
LEGENDA:

VP-VIA PU8UCA / C-COMERCIAL / PS-PRESTAÇÍO DE SERVIÇOS / I-INSTITUCION/VL/ELUP-ESPAÇC LIVRE DE USO PÚBLICO
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PROCESSOS: SEI 390-00003131/2018-11

DECISÕES/ATOS:

DECRETOS:

PUBLICAÇÃO:

REGISTRO NO CARTÓRIO DO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, em

1- LOCALIZAÇÃO

Região Administrativa do Lago Norte-RA XVIII

Setor de Habitação Individual Norte-SHIN, Trecho 15

Lotes AEl, AE2, AE3, AE4 e AE5

2- PLANTAS DE PARCELAMENTO

URB 124/2018

Planta Geral - Escala 1:1.000

Folha 01/01 SICAD-SIRGAS 121-II-4-D
SICAD-SIRGAS 121-II-5-C

SICAD-SIRGAS 121-IV-l-B

SICAD-SIRGAS 121-IV-2-A

3- USOS E ATIVIDADES PERMITIDOS

Para os lotes listados nesta NGB são permitidos os usos institucional, comercial e
prestação de serviços, cujas atividades, grupos, classes e subclasses, associados aos seus
respectivos códigos tomam por base a Tabela de Classificação de Usos e Atividades - CNAE,
conforme Anexo I desta NGB, com 5 folhas.

4- TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA

A taxa de ocupação máxima para os lotes listados nesta NGB é de 80%.

ESTÚDIO 41 ARQUITETURA
RT: João Gabriel de Moura Rosa Cordeiro
CAU: A69403-7

NORMAS DE EDIFICAÇÃO, USO E GABARITO

NGB 124/2018

FOLHA; 01/05

DATA: nov 2018

PROJET

UDI0 41-VER EQUIPE

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE - RA XXVIII
MASTERPLAN DA ORLA DO UGO PARANOÁ
PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO - SHIN TRECHO 16 - AEl, AE2,
AE3. AE4 e AES

revisa Ü

COM
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OM
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ISSÃO ESPECIAL

VISTO: APROVO:

POMIS:
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ÃO EXECUTORA SECRETARIO S^GETH
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5- TRATAMENTO DAS DIVISAS

Não é permitido o cercamento de nenhuma das divisas dos lotes listados nesta NGB.

6- COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

O coeficiente de aproveitamento básico e máximo para todos os lotes é de 1,6.

7- AFASTAMENTOS

7.a) Na divisa frontal, voltada para a Rua 1, o afastamento é de 8,7m, em ambos os
pavimentos.

7.b) Na divisa de fundos, voltada para o lago Paranoá é vedado o afastamento, em ambos
pavimentos.

7.c) É vedado o afastamento nas divisas laterais de todos os lotes.
7.d) O poço inglês para aeração do subsolo pode avançar em até um metro sobre o

afastamento obrigatório.

RCA 1 RüA 1

te

afastamento obrigatório

CONSTRl^

VARyM40A

IAGO PARANOA / ELUP

PLANTA uOTES AE2 AE3 E AE4

O

AFASTAMENTO OSRlGATÓRlO

VARANDA

CONSTRUGlO

f' VARANDA

LAGO PARANOA / FtUP

PLANTA LOTES AET E AE5

8- COTADESOLEIRA

A cota de soleira de todos os lotes é a cota altimétrica 1003,8m. A cota de soletra foi
determinada de modo que a construção como um todo se acomode no terreno gerando os
menores desníveis possíveis em relação ao entorno, com base no levantamento topográfico. A
cota altimétrica mais baixa do conjunto é 1002,8m e a mais alta 1004,Im, daí obtém-se a cota
média 1003,8m.

O objetivo da cota única para todos os lotes, bem como dos demais parâmetros, é que as
construções gerem uma noção de unidade, de edificação única, com as lajes e varandas todas no
mesmo nível e com a mesma profundidade.



9- ALTURA DA EDIFICAÇÃO

9.a) A altura máxima das edificações é de 8,5m, medidos a partir da cota de soleira.

9.b) A cota do segundo pavimento é de 4,25m em relação ao térreo.

9.c) Não estão incluídas na altura máxima da edificação, caixas d'água, casas de máquinas
e similares, cujas alturas não podem ultrapassar 2,5m, e seus volumes devem estar afastados
12m dos limites da edificação, conforme croqui abaixo.
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10- PAVIMENTOS

lO.a) O número máximo de pavimentes é 2, respeitada a altura máxima permitida para a
edificação de 8,Sm.

lO.b) Os subsolos devem respeitar os limites dos lotes.

lO.c) Não é permitido o uso do subsolo para garagem subterrânea

10.d) O subsolo pode ser utilizado para depósitos, áreas técnicas, cozinhas e áreas
administrativas.

lO.e) O acesso ao subsolo deve ser feito, obrigatoriamente, pelo interior da edificação.

11- GALERIA OU MARQUISE

ll.a) Na divisa frontal, voltada para a Rua 1, é obrigatória a construção de varanda
(galeria) com 6,5m de largura, em ambos os pavimentos.

ll.b) Na divisa de fundos, voltada para o lago Paranoá, é obrigatória a construção varanda
(galeria) com 6,5m de largura a contar da divisa, em ambos os pavimentos.

ll.c) £ obrigatória a construção de varanda (galeria) com largura de 5m, em ambos os
pavimentos, nas divisas laterais confrontantes com espaço público, nos lotes AEl e AE5.
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RUA 1 Rua )

AfASTAMFNTO OSRtGATÔWO

VARAMCM

TRuÇtó

VARAWJA

IAGO PARANOA / CLUP

PLANTA j-OTES AE2 AE3 t A£4

afastamento OSRiGATGRiO

VARANDA

CONSTRÜCW

VARANDA

lAGO PARANOA / EtUP

PLANTA LOTES AE1 E AE5

L-C»-

CORTE ESOU£kM'fíCX>

12-ACESSOS

As soluções de acesso, como rampas e escadas para pedestres, podem se desenvolver fora
dos limites dos lotes, exceto na divisa com a Rua 1, para permitir adequação à cota de soleira
Imposta. Estes elementos devem ser feitos em concreto e se estender, no máximo, l,5m,
conforme croqui abaixo.

] ArASTAMLNÍO Ü0H?CA1Ô»'C

VARANOA

VARANDA

mm

lACO PARANOA / ELi^

soLuçtô oe m:es^s
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13- DISPOSIÇÕES GERAIS

13.a) Casos omissos e exceções serão tratados pelo órgão de gestão e de planejamento
urbano e territorial do Distrito Federal.

13.b) As construções devem observar o disposto no Decreto 14.783/1993, alterado pelo
Decreto ns 23.585/2003, no que se refere ao tombamento de espécies arbóreo-arbustivas.
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ANEXO I - TABELA DE ATIVIDADES

NGB 124/2018

Região Administrativa do Lago Norte-RA XVIII

Setor de Habitação Individual Norte-SHIN, Trecho 16

Lotes AEl, AE2, AE3, AE4 e AE5

CLASSIFICAÇÃO

DENOMINAÇÃO

ATIVIDADE
GRUPO

CLASSE

SUB CLASSE
USOS PERMITIDOS

USO: COMERCIAL

47-6 COMÉRCIO VAREJISTA

47.2 Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo

47.21-1 Comércio varejista de produtos de padaria, laticílio, doces, balas e semelhantes

4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

47.23-7 Comércio varejista de bebidas

4723-7/00 Comércio varejista de bebidas

47.24-5 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.29-6
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados anteriormente; produtos do fumo

4729-6/01 Tabacaria

4729-6/02 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados anteriormente

47.6 Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos

47.61-0 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

4761-0/01 Comércio varejista de livros

4761-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria

47.8
Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de
produtos usados

47.81-4 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.82-2 Comércio varejista de calçados e artigos de viagem

4782-2/01 Comércio varejista de calçados

47.89-0 Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

4789-0/01 Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos

4789-0/02 Comércio varejista de plantas e flores naturais

4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte
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USO: INSTITUCIONAL

85-P EDUCAÇÃO
85.9 Outras atividades de ensino

85.91-1 Ensino esportes

8591-1/00 Ensino de esportes
93-R ATIVIDADES ESPORTIVAS DE RECREAÇÃO E LAZER

93.1 Atividades esportivas
93.11-5 Gestão das instalações de esportes

9311-5/00 Gestão das instalações de esportes (estádios, arenas, hipódromos, ginásio,
quadras,...)

93.12-3 Clubes sociais, esportivos e similares
9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares

93.13-1 Atividades de condicionamento físico

9313-1/00 Atividades de condicionamento físico (academias, centros de saúde física,...)
93.19-1 Atividades esportivas não especificadas anteriormente

9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos (produção, regulação, organi2açâo
de eventos,...)

9319-1/99 Outras atividaes esportivas não especificadas anteriormente (pesca esportiva e de
lazer, atividades de árbitros, atletas,...)

USO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
56-> ALIMENTAÇÃO

56.1 Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas
56.11-2 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

5611-2/01 Restaurantes e similares

5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializado em servir bebidas
5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

56.12-1 Serviços ambulantes de alimentação
5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação - preparação dos alimentos

56.2 Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada
56.20-1 Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada

5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos

5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo
domiciliar

64-K ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
64.2 Intermediação monetária - depósitos à vista

64.21-2 Bancos comerciais

6421-2/00 Bancos comerciais

64.23-9 Caixas econômicas

6423-9/00 Caixas econômicas

66-K
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE

66.1 Atividades auxiliares dos serviços financeiros
66.19-3 Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

6619-/04 Caixas eletrônicos

79-N AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
79.1 Agências de viagens e operadores turísticos

79.11-2 Agências de viagens
7911-2/00 Agências de viagens

79.12-1 Operadores turísticos

7912-1/00 Operadores turísticos

79.9
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados
anteriormente

79.90-2
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados
anteriormente

7990-2/00
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados
anteriormente

82-N SERVIÇOS DE ESCRITÓRIOS, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS

X
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PRESTADOS

82.9 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
82.99-7 Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas

8299-7/06 Casaslotéhcas

92-R ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E APOSTAS
92.0 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas

92.00-3 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas
9200-3/99 Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente

93-R ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER
93.2 Atividades de recreação e lazer

93.21-2 Parques de diversão e parques temáticos
9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos

92.29-8 Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
9329-8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
9329-8/02 Exploração de boliches
9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares
9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos
9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

96-S OUTRAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PESSOAIS

96.0 Outras atividades e serviços pessoais
96.02-5 Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza

9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure

9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza (depilação,
massagem, limpeza de pele,...)

iJ.
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