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1. INTRODUÇÃO
O Estatuto da Cidade, Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamentou os
artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabeleceu diretrizes gerais para
política urbana, implementou instrumentos que regulam o uso da propriedade urbana
em prol do bem coletivo, de forma a garantir a função social da cidade. Entre esses
instrumentos estabeleceu o estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, que tem como
objetivo identificar e analisar os impactos negativos e positivos gerados por um
determinado empreendimento sobre a qualidade de vida da população na região
onde será implantado, considerando a distribuição de ônus e benefícios.

Este EIV tem o objetivo de subsidiar a implantação de um empreendimento
localizado na porção Norte da Região Administrativa de Águas Claras – RA XX. A
RA de Águas Claras faz divisa com as Regiões Administrativas de Taguatinga,
Vicente Pires, Guará, Park Way, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo e está dividida
em três setores: Aguas Claras Vertical, Setor Habitacional Arniqueiras e Areal.
Juntos, os endereços constituem região que tem alta taxa de crescimento – 7,8% ao
ano – ficando atrás somente do Riacho Fundo II (PEIXOTO apud CALCAGNO,
2017).

A porção Norte da RA, onde predominam os edifícios, é denominada Águas Claras
Vertical e foi através da Lei nº 385/ 1992, quando ainda pertencia à Região
Administrativa de Taguatinga, que seu plano de ocupação foi aprovado e sua
implantação autorizada. Somente em 2003, através da Lei nº 3.153, que o bairro de
Águas Claras deixou de pertencer à RA de Taguatinga e passou a ter RA própria.

Os principais acessos a Águas Claras Vertical se dão pela Estrada Parque
Taguatinga – EPTG, pela Estrada Parque Vicente Pires – EPVP e pela Estrada
Parque do Contorno – EPCT. Sua área urbana, que conta com 97.915 habitantes
(PDAD, 2016) distribuídos em 808 hectares, é composta por quadras de uso misto
ao longo das vias de circulação, quadras residenciais, áreas institucionais, de
comércio, abastecimento e serviços.
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O empreendimento, objeto deste EIV, é um edifício de uso misto, constituído de um
shopping center, salas comercias e de prestação de serviço e unidades residenciais,
que ocupa uma quadra formada por 4 (quatro) lotes, as margens da Avenida das
Araucárias.
O Termo de Referência-TR no SEI 12278275, que orienta a elaboração deste
estudo, tem como diretrizes:










“Apresentar as alternativas de concepção de projeto, de técnicas
construtivas, e de traçado urbanístico integrado aos
equipamentos e sistemas existentes, bem como demonstrar a
viabilidade
da
localização
para
a
implantação
do
empreendimento;
analisar os impactos gerados sobre a área de influência, desde a
execução de obras até a operação do empreendimento,
incluindo as ações de controle e monitoramento;
avaliar a magnitude e a importância dos impactos positivos e
negativos; diretos e indiretos; locais e regionais; imediatos, a
médio e longo prazo; temporários, permanentes e cíclicos;
reversíveis e irreversíveis; cumulativos e sinérgicos;
prever, quando necessário, as medidas de recuperação,
prevenção, mitigação e compensação para minimizar os
impactos;
atender as legislações, urbanísticas e ambientais, incidentes
sobre a área do empreendimento e sua área de inﬂuência,
considerando-as nas avaliações e compatibilizando a legislação
federal com a distrital. (TR, 2018)”

E tem como objetivos:
















“Abordar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou
atividade quanto à qualidade de vida da população residente ou
usuária da área de estudo e suas proximidades;
assegurar o respeito ao interesse coletivo quanto aos limites do
parcelamento, do uso, ocupação do solo e do desenvolvimento
econômico para garantir o direito à qualidade de vida e ao bemestar da população;
identiﬁcar, qualiﬁcar, estimar, analisar e prever a presença de
impacto ou risco de dano que possa ser causado pela implantação
de empreendimento ou atividade;
proteger e valorizar a paisagem urbana e o patrimônio cultural
distrital;
proteger e valorizar a paisagem urbana e o patrimônio cultural
brasileiro, em especial o Conjunto Urbanístico de Brasília;
possibilitar a inserção harmônica do empreendimento ou da
atividade no seu entorno, de modo a promover a sustentabilidade e
o desenvolvimento econômico, preservando os interesses gerais e
coletivos;
deﬁnir medidas para prevenir, eliminar, minimizar e compensar os
efeitos adversos de empreendimento ou atividade com risco à
saúde, à segurança e ao bem-estar da população;
assegurar a democratização dos processos decisórios por meio
da participação da população na avaliação da viabilidade dos
empreendimentos ou atividades sujeitas a EIV;
garantir a publicidade dos documentos e das informações
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decorrentes do EIV;
garantir a justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes
do processo de urbanização;
garantir a inserção de empreendimento e atividade com previsão
de infraestrutura adequada;
respeitar os princípios e as diretrizes estabelecidos na
Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal, no
Estatuto das Cidades, no Plano Diretor de Ordenamento Territorial
– PDOT, na legislação de uso e ocupação do solo e nas demais
legislações afetas à matéria;
preservar a garantia da mobilidade. (TR, 2018).”

Desta forma, atendendo ao que foi determinado no citado Termo, este Estudo foi
elaborado com equipe multidisciplinar visando identificar os possíveis impactos na
região e as medidas a serem adotadas para viabilizar a implantação do
empreendimento.
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2. IDENTIFICAÇÃO
2.1. Processos autuados na SEDUH.


SEI_GDF no 00390-00003783/2018-56 - Número do Processo Administrativo
na SEDUH, relativo à elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança:



CAP_SEDUH: 0300-000525/2010 - Número do Processo Administrativo na
Central de Aprovação de Projetos CAP-SEDUH, relativo à aprovação de
projeto de obra inicial.

2.2. Empresa Interessada.
Paulo Octávio Investimentos Imobiliários LTDA
CNPJ: 00.475.251/0001-22
Endereço: SHN Quadra 02, Bloco A, Piso L1. Edifício Manhattan Plaza.
Contato: Ricardo Cerqueira
Telefone: (61) 3351-8726
e-mail: ricardo.cerqueira@paulooctavio.com.br

2.3. Empresa responsável pelo Estudo.
ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA Ltda.
CNPJ: 05.834.374/0001-26.
CREA/DF: nº 7.044/RF.
Endereço: CLSW, Quadra 102, Bloco ‘A’, Lojas 01-03 – subsolo, Sudoeste,
Brasília – DF.
Telefone: (61) 3341-3969.
E-mail: ecotech@ecotechambiental.com.br.

2.4. Empresa responsável Projeto Arquitetônico
LANA DUMONT ARQUITETURA S/C LTDA
CNPJ: 38.005.757/0001-40
Endereço: SIG Qd 01 Centro Empresarial Pq. Brasília, Sala 117 Brasília-DF
Telefone
: (61) 3233-4224
E-mail: lanadumont@lanadumont.com.br
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3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DOEMPREENDIMENTO

3.1. Nome do empreendimento com a indicação dos usos e atividades
previstas
O Araucárias Shopping é um empreendimento de uso misto, de 65.345,42 m² de
área construída, constituído de um shopping, em sua base, e de 3 (três) torres,
sendo 2 (duas) torres residenciais com 224 apartamentos entre 30 e 40 m² e uma 1
(uma) torre comercial com 168 salas. O terreno destinado ao empreendimento é
composto por 4 (quatro) lotes, totalizando uma área 7.200 m².
3.2. Localização e situação geográﬁca
O objeto de estudo, está localizado na Região Administrativa de Águas Claras, RA
XX, na porção oeste do Distrito Federal.
Situada

entre

as

RA

de

Taguatinga, Vicente Pires, Park
Way,

Guará,

Núcleo

Bandeirante e Riacho Fundo.

RAs - DF
RA Águas Claras - Empreendimento

Figura 1: Localização do empreendimento no Distrito Federal (Fonte: editado de
https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/#)
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Conforme figura abaixo, a área do empreendimento situa-se entre a Avenida das
Araucárias e o Boulevard Águas Claras Sul, nos lote 03 e 05 da Rua 16 Sul e lotes
06 e 08 da Rua 17 Sul de Águas Claras.

Lote 03 e 05 da Rua 16 Sul
Boulevard Águas Claras Sul

Lotes 06 e 08 da Rua 17 Sul

Mêtro
Coordenadas UTM

III
II

R 16
Sul

I

(SIRGAS 2000)
Pontos

IV

R 17
Sul

IX

VIIII
V
VI
VII

Avenida das Araucárias

X

Y

I

176313 8246521

II

176340 8246533

III

176367 8246546

IV

176391 8246492

V

176416 8246436

VI

176390 8246424

VII

176362 8246411

VIII

176337 8246466

IX

176365 8246479

Águas Claras vertical
Figura 2: Situação do empreendimento na malha urbana de Águas Claras (Fonte: editado de
https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/#)
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Foi deﬁnida como Área de Inﬂuência Direta – AID (Figura 3), a partir do ponto central
empreendimento (X: 176365,0007 m Y: 8246479,8891 m), raio de quinhentos
metros.

500m

Figura 3: Situação do empreendimento (retangulo vermelho) em relação à Área de Influência Direta –
AID (circunferência amarela). (Fontes: circuferência construida a partir de centróide fornecido pelo
TR- SEDUH sobreposto à imagem da plataforma Google Earth.).

A delimitação da Área de Inﬂuência Indireta foi delimitada pelas principais vias de
acesso para região de Águas Claras, considerando o potencial para geração de
viagens como fator preponderante na avaliação de impactos na vizinhança onde se
insere o empreendimento (Figura 4).
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Figura 4: Situação do empreendimento (retangulo vermelho) em relação à Área de Influência Indireta
– AII (poligono amarelo amarela). (Fontes: circuferência construida a partir de centróide fornecido
pelo TR-SEDUH, polígono irregular constituido pela junção dos pontos UTM fornecidos pelo TRSEDUH, sobrepostos à imagem da plataforma Google Earth.).

3.3. Inserção do empreendimento e seu entorno imediato
A região de Águas Claras (Vertical) é circundada por 3 (três) importantes rodovias –
EPTG, EPVP e EPTC, que a separa das regiões administrativas vizinhas. É dividida
em Norte e Sul, em função da linha do metrô, que fragmenta a região em duas
partes (Figura 5).
A Avenida das Araucárias, que margeia o empreendimento, é a via principal da
porção Sul e Avenida das Castanheiras, da porção Norte. Ambas são facilmente
acessadas pelas rodovias que margeiam a região.
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Figura 5: Integração do empreendimento com o sistema viário – Geral
Fonte: Base do mapa fornecida pela Administração Regional de Águas Claras.

A estrutura viária do bairro é constituída por sistema binário de circulação que está
previsto desde a concepção do projeto urbanístico da cidade. A circulação em
sentido único, além de reduzir os riscos de acidentes, aumenta a agilidade e fluidez
no trânsito e evita conflitos que causam retenções e formação de filas (DETRAN,
2013) (Figura 6).
O acesso mais próximo à parte Norte de Águas Claras Vertical se dá pela Rua
Buriti, via de mão dupla, a uma quadra do empreendimento, que nasce na
Avenida das Araucárias, atravessa a linha do metrô e termina na Avenida das
Castanheiras (Figura 6).
O empreendimento é circundado pela Avenida das Araucárias, o Boulevard
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Águas Claras Sul e as ruas 16 e 17 Sul, todas de mão única (Figura 6). A
Avenida das Araucárias é classificada tanto pelo PDOT, como pelo PDL, como
via de circulação, que tem por definição “sistema viário estruturante que visa à
articulação intraurbana de setores ou bairros” (NT2, 2015), mas tem também
características de via de atividades, “que se caracteriza pela atratividade
associada à diversidade de usos e funções que se concentram em sua
extensão, alto grau de acessibilidade na malha urbana e conformam
centralidades.” (NT2, 2015).

Figura 6: Integração do empreendimento com o sistema viário – Ampliação
Fonte: Base do mapa fornecida pela Administração Regional de Águas Claras
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Figura 7: Foto da Avenida das Araucárias (foto no sentido da via) com a área do
empreendimento à esquerda | Fonte: Equipe EIV

Figura 8: Boulevard Águas Claras Sul com metrô à direitae área do empreendimento à esquerda
| Fonte: Equipe EIV
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Figura 9: Rua Sul (foto no sentido da via) com área do empreendimento à direita | Fonte: Equipe
EIV

Figura 10: Rua 17 Sulcom área do empreendimento à direita | Fonte: Equipe EIV

Observando as calçadas já implantadas ao redor, verificaram-se diversos
problemas relativos às conexões e continuidade, assim como a inexistência de
rota acessível. As travessias previstas nas ruas 16 e 17 sul não possuem faixas
de pedestres sinalizadas.
Os recipientes de lixo do Edifício Bela Cintra estão dispostos em vagas do
estacionamento público, na lateral onde está prevista a implantação do
empreendimento.
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3.4. Avaliação do projeto.

3.4.1. Apresentação e Descrição do Empreendimento
O empreendimento consiste em edifício de uso misto, com oferta de unidades
residenciais e comerciais de bens varejistas e prestação de serviço. Com área
construída total de 65.345,42m², está localizado em terreno composto por quatro
lotes de um quarteirão: lotes 3 e 5, da Rua 16 Sul, e 6 e 8, da rua17 Sul.
Será constituído por embasamento de seis pavimentos, de onde se elevam três
torres: uma torre comercial (TORRE 1), com mais 11 pavimentos, e duas
residenciais, com mais 10 pavimentos (TORRE 2 e TORRE 3). No
embasamento do edifício está previsto um shopping center de pequeno porte e
garagens que ocuparão parte do embasamento e mais três pavimentos de
subsolo.
As duas torres residenciais têm a mesma configuração e ofertam total de 224
apartamentos, do tipo residencial econômico com áreas inferiores a 40m². A
torre comercial ofertará 168 salas. O Shopping Center tem previsão total de 46
lojas com mezanino. Todos os pavimentos do edifício serão interligados por
elevadores e escada de emergência pressurizada mecanicamente.
O empreendimento terá um total de 1.065 vagas, sendo 995 vagas de garagem
padrão, 24 vagas de deficientes, 46 vagas de idosos, 76 vagas de moto e 313
para bicicletas e rotas acessíveis demarcadas em todos os pavimentos de
garagem.
A inserção do empreendimento no lote considerou a declividade natural do
terreno no sentido Avenida das Araucárias à via Boulevard Águas Claras Sul. Os
acessos de pedestres acontecem pela Avenida das Araucárias, no pavimento
térreo, e pela via Boulevard Águas Claras no primeiro subsolo. Assim os
pedestres podem circular e atravessar por dentro do empreendimento no sentido
dessas duas vias.
A população fixa do empreendimento é 739 pessoas, considerando a média de
3,3 indivíduos por unidade habitacional. O cálculo da população flutuante do
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Shopping foi estimado em 10 mil pessoas dia, com base na média (1,08
individuo por m2 de área bruta locável) obtida de outros quatro shoppings
(Brasília, JK, Terraço e Taguatinga) com caraterísticas semelhantes em
operação no DF. Nos escritórios, a população foi estimada em 1.353 ocupantes
(média de 0,143 ocupantes por m2 segundo Creder, 2006).
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Figura 11: Planta baixa de situação | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Conforme a planta de situação (Figura 11), as três entradas de veículo
acontecerão pela via Rua 17 Sul, que tem fluxo de veículos da Avenida das
Araucárias sentido Boulevard Águas Claras Sul e as duas saídas pela Rua 16
Sul, que tem sentindo oposto. Assim, tanto os acessos quanto as saídas de
veículos estão dispostas nas vias de menor hierarquia. São previstas nessas
vias rebaixo de meio-fio, faixas de pedestres e sinalização sonora nas entradas
e saídas de veículos, conforme Art. 132 do Decreto no 39.272, de 02 de agosto
de 2018, que regulamenta o Código de Edificações do Distrito Federal.
Na planta de situação (Figura 11) estão indicadas 4 (quatro) travessias de
pedestres nas esquinas das ruas 16 e 17 Sul em continuidade às calçadas da
Avenida das Araucárias e Boulevard Águas Claras Sul, com rebaixos e rampas
de acessibilidade. Estão indicadas também 2 (duas) vagas para Corpo de
Bombeiros, uma na Avenida das Araucárias e outra na via Boulevard Águas
Claras Sul, 5 (cinco) vagas para táxis no Boulevard Águas Claras Sul,
manutenção dos estacionamentos públicos na Rua 16 e Rua 17 Sul, áreas
designadas para carga e descarga na Rua 17 sul e áreas de embarque e
desembarque na Rua 17 Sul e Boulevard Águas Claras Sul. Na Avenida das
Araucárias e na Boulevard Águas Claras Sul não estão previstos rebaixos nas
calçadas para travessia de pedestres entre os dois lados da via por não
existirem semáforos ou faixas de pedestres adjacentes ao lote.
Conforme as informações da Planta de situação (Figura 11), as calçadas ao
redor do edifício estão propostas da seguinte forma:


Rua 16 Sul: faixa de serviço pavimentada com 80 cm, 150 cm de
passeio pavimentado e 120 cm de faixa de acesso com vegetação.



Rua 17 Sul: faixa de serviço pavimentada com 80 cm, 150 cm de
passeio pavimentado e 110 cm de faixa de acesso com vegetação.



Avenida das Araucárias: faixa de serviço pavimentada com 100 cm,
300 cm de passeio pavimentado e 275 cm de faixa de acesso com
vegetação.



Boulevard Águas Claras Sul: faixa de serviço pavimentada com 80 cm,
150 cm de passeio pavimentado e 120 cm de faixa de acesso com
vegetação.
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A altura máxima atingida é de 53,87 metros, inclusa caixas d’água, a partir da
cota de coroamento da fachada da Av. Araucárias. As alturas totais e de cada
pavimento, por fachada, estão apresentadas nas Figuras 12, 13 e 14. A planta
baixa de cada um dos pavimentos está ilustrada nas Figuras 15 a 29. A tabela 1
apresenta o quadro de áreas do empreendimento, detalhado por pavimento e
por atividade. A seguir está descrita a composição de cada um dos pavimentos e
quantitativos de área construída esta apresentado anexo em cópia do Despacho
da Central de Aprovação de Projetos.
Descrição do Pavimento: 3º Subsolo – É composto por 248 vagas de garagem,
122 vagas para motocicletas, além de reservatórios inferiores e conjunto de
circulação vertical. Possui 6.931,00m² de área construída e não computável.
Descrição do Pavimento: 2º Subsolo – É composto por 223 vagas de garagem,
além de 54 vagas para motocicletas, conjunto de circulação vertical, subestação
e casa de máquinas de pressurização. Possui 6.929,61m² de área construída e
não computável.
Descrição do Pavimento: 1º Subsolo – É composto por 180 vagas de garagem,
área para carga e descarga, conjunto de circulação vertical, 91 vagas para
bicicletas, sala de administração, doca, banheiros para os funcionários, feminino
e masculino, 2 (duas) recepções para acesso às torres residenciais e hall de
entrada com recepção para acesso ao shopping. Possui 6.755,09m² de área
construída, sendo 1.155,31m² de área computável.
Descrição do Pavimento: 1o Pavimento ou Térreo – É composto por 22 lojas
com mezaninos, hall para acesso ao shopping, banheiros feminino e masculino
para o público, fraldário, banheiro P.N.E. masculino e feminino, galerias técnicas,
hall para torre comercial com recepção, áreas técnicas, 2 (dois) conjuntos de
escadas rolantes e reservatório de termo-acumulação. Possui 5.891,04m² de
área construída, sendo 1.079,10m² de área computável.
Descrição do Pavimento: 2º Pavimento Mezanino – É composto por mezaninos
para as respectivas lojas do pavimento térreo e conjunto de circulação vertical.
Possui 1.234,73m² de área construída, sendo 776,55m² de área computável.
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Descrição do Pavimento: 3º Pavimento – É composto por 24 lojas com
mezaninos, conjunto de circulação vertical, banheiros masculino e feminino para
o público, banheiro P.N.E. feminino e masculino, galerias técnicas, um conjunto
de escadas rolantes, espaço com previsão para 240 mesas para atender ao
público e sala de administração. Possui 6.157,56m² área construída, sendo
5.149,17m² de área computável.
Descrição do Pavimento: 4º Pavimento – É composto por mezaninos para as
respectivas lojas do 3º pavimento, conjunto de circulação vertical, 1 (um)
conjunto de escada rolante. Possui 1.325,80m² de área construída, sendo
1.129,00m² de área computável.
Esses pavimentos compõem o shopping com o total de 35.997,43m² de área
construída, sendo 9.289,13m² de área computável.
Descrição do Pavimento: 5º Pavimento – É composto por 187 vagas de garagem
e 22 vagas para motocicleta, um bicicletário com capacidade para 224 bicicletas,
2 (duas) salas comerciais com banheiros, vestiários para funcionários masculino
e feminino, banheiros P.N.E. masculino e feminino. Possui 6.431,08m² de área
construída, sendo 6.304,94m² de área computável. As vagas de garagem desse
pavimento estão destinadas as salas comerciais e o bicicletário às unidades
residenciais.
Descrição do Pavimento: 6º Pavimento – É composto por 227 vagas de
garagem, 100 vagas para bicicletas, vestiários masculino e feminino para
funcionários, áreas técnicas e conjunto de circulação vertical da torre comercial e
por conjunto de circulação vertical das duas torres residenciais. Possui 703,04m²
de área construída e computável comercial. E de uso residencial 3.481,77m² de
área construída e 3.409,98m² de área construída computável. Compondo
4.184,81m² de área construída total, sendo 4.113,02m² de área computável total.
As vagas de garagem desse pavimento estão destinadas às unidades
residenciais.
Descrição do Pavimento: 7º Pavimento – É o pavimento onde se iniciam as três
torres. Composto por área de lazer descoberta que atende as duas torres
residenciais, acessos e conjunto de circulação vertical dessas duas torres
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residenciais com 12 (doze) apartamentos cada, sendo 4 (quatro) apartamentos
conjugados em cada uma delas. E na torre comercial 16 salas com sanitários e
conjunto de circulação vertical. Possui 651,57m² de área construída comercial
sendo 604,21m² de área computável, 258,89m² de área construída e computável
de lazer, 553,01m² de área construída residencial e 509,28 de área computável
residencial. Totalizando 1.463,47m² de área construída e 1.372,38m² de área
computável total.
Descrição do Pavimento: Pavimento Tipo Comercial – O pavimento tipo
comercial se inicia no 8° pavimento e vai até o 15° pavimento. É composto por
16 salas comerciais com sanitário, conjunto de circulação vertical. Possui 651,85
m² de área construída, sendo 603,65m² de área computável.
Descrição do Pavimento: 16º Pavimento Comercial – É composto por 12 salas
comerciais com sanitário, sendo que 4 (quatro) salas apresentam terraços e
conjunto de circulação vertical. Possui 508,59 m² de área construída, sendo
469,62 m² de área computável.
Descrição do Pavimento: 17º Pavimento Comercial – É composto por 12 salas
comerciais com sanitário e conjunto de circulação vertical. Possui 542,74m² de
área construída e 503,77m² de área computável
Descrição do Pavimento: Pavimento Tipo Residencial – As duas torres
residenciais possuem a mesma configuração. As torres residenciais se iniciam
no 7° pavimento e vão até o 16° pavimento, os pavimentos tipo

vão até o 15o

pavimento. É composto por conjunto de circulação vertical e 12 apartamentos
cada, com área menor que 40m² sendo 4 (quatro) apartamentos conjugados.
Cada torre residencial possui 551,91m² de área construída e 508,44 m² de área
computável.
Descrição do Pavimento: 16º Pavimento Residencial – É comporto por 4 (quatro)
apartamentos cada, sendo 2 (dois) apartamentos conjugados e conjunto de
circulação vertical. Possui 295,37m² de área construída e 233,79m² de área
computável cada.
Descrição do Pavimento: Cobertura Residencial e Comercial– Abrigam as casas
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de máquinas dos elevadores, além dos barriletes do reservatório superior de
água.
Anexo ao EIV seguem cópias de todas as plantas, em formato original,
protocoladas para aprovação deste projeto arquitetônico junto à CAP.
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Figura 12: Fachadas com elevação 1 e 3.
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Figura 13: Fachada com elevação 2.
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Figura 14: Fachada com elevação 4.
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Figura 15: Planta Térreo. Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Figura 16: Planta 1º Subsolo. | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Figura 17: Planta 2º Subsolo. | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Figura 18: Planta 3º Subsolo. | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Figura 19: Planta 2º Pavimento | Mezanino. | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Figura 20: Planta 3º Pavimento. | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Figura 21: Planta 4º Pavimento | Mezanino. | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Figura 22: Planta 5º Pavimento | G1. | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Figura 23: Planta 6º Pavimento | Térreo - Junta A/B. | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Figura 24: Planta 7º Pavimento. | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Figura 25: Pavimento Tipo - 8º ao 15º Pav. Comercial | Torre 2 e 3. | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura
S/C Ltda.
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Figura 26: Planta 16º Pavimento Comercial | Torre 2 e 3. | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Figura 27: Planta 17º Pavimento Comercial | Torre 2 e 3. | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Figura 28: Planta Pavimentos Tipo 7º - 15º | Torre 2 e 3. | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Figura 29: Planta Pavimento 16 Residencial | Torre 2 e 3. | Fonte: Equipe EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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3.4.2. Compatibilidade com a Legislação Urbanística Vigente.

A avaliação da compatibilidade do empreendimento considerou a legislação
vigente quando da abertura do Processo Administrativo 0300-000525/2010, que
trata da aprovação de projeto de obra inicial junto à CAP. Processo este que
concluiu pela exigencia do EIV em questão, instruindo o Processo Administrativo
SEI_GDF no 00390-00003783/2018-56.

Plano Diretor Local – PDL – de Taguatinga (Lei Complementar nº 90 de 11 de
março de 1998)
 Uso do Solo

De acordo com o artigo 37 do PDL, o uso de solo urbano divide-se em residencial
e não residencial, sendo que o uso não residencial é dividido em comercial,
institucional e industrial.
As atividades de uso não residencial são classificadas como incômodas ou não
incômodas, sendo as atividades incômodas são aquelas que interferem e
perturbam o meio urbano, especialmente no uso residencial.
As atividades são classificadas por nível de incomodidade – I – em três categorias:
I.

Atividade de Baixa Incomodidade – I1;

II.

Atividade de Média Incomodidade – I2;

III.

Atividade de Alta Incomodidade – I 3.

De acordo com o Mapa 5 – Uso do Solo – do Anexo I do PDL, o empreendimento
está localizado na área L1 – Lotes de média restrição – onde são admitidas
atividades não incômodas e são vedadas Atividades de Média e Alta Incomodidade
(I2 e I3).
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Figura 30: Empreendimento inserido no Mapa 5 - Uso do solo | Fonte: PDL.

Conforme com o Anexo II – Listagem de atividades incômodas, as atividades que
serão desenvolvidas no empreendimento se encaixam no nível I1, sendo que
centros de compra (shopping center) são nível I1a e as salas comerciais
(prestação de serviços em geral, sem ruídos), nível I1b.
“As atividades assinaladas com a letra (a)
somente poderão ocorrer nas categorias de lotes
previstas nesta Lei, não se aplicando aos procedimentos
de aprovação em caráter excepcional mencionados nos
artigos 56 a 58 desta Lei.
As atividades assinaladas com a letra (b),
quando ocuparem área inferior a 150m², serão
consideradas não incômodas.” (PDL, 1998).

 Parâmetros Urbanísticos
Afastamentos mínimos: Segundo o artigo 80 do PDL (1998), o afastamento mínimo
das fachadas voltadas para logradouro público será calculado aplicando-se a
fórmula:
50
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af = (h - 5) – d, onde:
tg 60º
Onde:
af = afastamento mínimo;
h = altura da edificação;
d = distância entre a divisa do lote e o meio-fio oposto, conforme indicado no croqui
constante do Anexo IV.

E complementa, em parágrafo único, que não haverá afastamento obrigatório se o
resultado da aplicação da fórmula for negativo.

Figura 31: Cálculo de altura | Fonte: Anexo IV - PDL

Altura máxima: medida vertical máxima permitida para uma edificação. A altura
máxima para o lote do empreendimento deve ser calculada através das
orientações do Anexo IV do PDL e o Artigo 2º do Decreto nº 29.653 (2008), reitera
que “para o estabelecimento da altura máxima da edificação aplica-se a fórmula
definida no artigo 80 da Lei complementar nº90/1998.”.
51

Estudo Preliminar de impacto de vizinhança (32185728)

SEI 00390-00003783/2018-56 / pg. 51

O cálculo do afastamento obrigatório assim como o da altura máxima proposta
para o edifício estão de acordo com estabelecido pelo PDL de Taguatinga e pelo
Decreto nº 29.653 (2008), conforme Figuras 32, 33 e 34.

Figura 32: Cálculo de altura e afastamento laterais Torre 1 - Comercial| Fonte: Equipe EIV, editado de
projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
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Figura 33: Cálculo de altura e afastamento laterais Torre dois e Torre 3 - Residenciais| Fonte: Equipe
EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.

Figura 34: Cálculo de altura e afastamento frontal e fundo | Fonte: Projeto de Arquitetura Fonte: Equipe
EIV, editado de projeto arquitetônico Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.

53

Estudo Preliminar de impacto de vizinhança (32185728)

SEI 00390-00003783/2018-56 / pg. 53

Taxa de permeabilidade: corresponde ao percentual mínimo da área do lote onde
será proibida a impermeabilização por edificação ou pavimentação e deve ser
respeitado no nível térreo, na sua projeção e no nível do subsolo, e está
estabelecido em porcentagem da área do lote.
De acordo com a tabela do Anexo VII – Listagem de endereços segundo os
parâmetros urbanísticos – do PDL, os quatro lotes onde o empreendimento está
inserido são isentos de taxa de permeabilidade, mesmo que remembrados.

Coeficiente de aproveitamento: corresponde ao índice que, multiplicado pela área
do lote, resulta na área máxima de construção permitida (área computável).
De acordo com a tabela do Anexo VII – Listagem de endereços segundo os
parâmetros urbanísticos – do PDL e com o Anexo V – Coeficiente de
aproveitamento do PDOT, o coeficiente de aproveitamento básico incidente nos
quatro lotes em questão é 3 (três) e o coeficiente de aproveitamento máximo, 5
(cinco).
A tabela do Anexo VII ainda apresenta uma nota (nota 3) que diz que “não serão
computadas, no cálculo da área de construção, as áreas do pavimento térreo
ocupadas com o uso comercial, em até cinquenta por cento da área do lote”.
Foram desconsiderados no cálculo da área computável comercial do pavimento
térreo de 3.600m² correspondentes a 50% da área do terreno do empreendimento
(7.200m²).
Tabela 1 - Coeficiente de aproveitamento
Fonte: PDL e Projeto de Arquitetura Lana Dumont Arquitetura S/C Ltda.
ÁREA DO
COEFICIENTE DE
ÁREA MÁXIMA DE
LOTE
DADO
APROVEITAMENTO
CONSTRUÇÃO | área
(m²)
MÁXIMO
computável (m²)
5
36.000
PDL
7.200
PROJETO
4,9997
35.998,08
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Tabela 2 – Quadro comparativo entre os parâmetros do PDL e do Projeto.

Rua 17 sul
(lotes 03 e
05)

TIPO DE USO

TAXA DE
PERMEABILIDADE (%)

AFASTAMENTO
(m)

ESTACIONAMENTO

QUANT. DE
DOMICILIOS

OBS.

PDL

Rua 16
Sul (lotes
06 e 08)

DA
DO

L1

Isento

-

-

-

Ver nota 3

PROJETO

Fonte: PDL de Taguatinga - Anexo VII e Projeto de Arquitetura
ENDEREÇO

Comercial
prestação de
serviço e
residencial

Afastamento
Frontal de 4,64 m

De acordo com
as exigências do
código de
edificações do
DF
(Lei
39.272/2018)

224
apartamentos
com área inferior
40m²

De acordo
com nota
3

1,55%

Plano Diretor de Ordenamento Terriorial do Distrito Federal (Lei Complementar nº
803, de 25 de abril de 2009 e Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de
2012).
 Densidade
O Art. 39 do PDOT define densidade demográfica como o “valor resultante da
divisão entre o número de habitantes e a área total das porções territoriais
indicadas no Mapa 5 do Anexo III do documento”. (PDOT, 2009)
“Parágrafo único. A densidade demográfica
definida para cada porção territorial poderá variar dentro
de uma mesma porção desde que seja preservado,
como média, o valor de referência estipulado neste artigo
e que sejam observadas as condicionantes ambientais.”.
(PDOT, 2009)

A densidade populacional estipulada pelo PDOT/2009-2012 para a área do
empreendimento é alta, superior a 150 habitantes por hectare, conforme mostra a
figura a baixo.
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Figura 35: Classes de Densidades Demográficas conforme Mapa 5 do Anexo III do PDOT |
Fonte: https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/#

O projeto prevê a construção de 244 Unidades Habitacionais, resultando em
população máxima residente de 739 pessoas, considerada a média de 3,3
habitantes por unidade familiar no Distrito Federal. A densidade de habitantes por
hectare deste projeto é de 102,63, portanto bem inferior ao limite imposto pelo
PDOT.

Código de edificações do DF (Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018,
regulamentada pelo Decreto nº 39.272, de 02 de agosto de 2018).
 Áreas Computáveis
Segundo o Código de Edificações do DF, em seu Art. 101 a área computável deve
ser calculada a partir da subtração do valor correspondente ao total das áreas
dedutíveis da área total de construção. As áreas dedutíveis constam no Art. 102,
citado abaixo:
“Art. 102. Para efeito de cálculo da área computável, são consideradas áreas
dedutíveis:
I - áreas de projeção de brises;
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II - áreas de beirais, marquises ou coberturas em balanço;
III - áreas de reservatórios de água ou tratamento de esgotos, para qualquer tipo de
uso;
IV - áreas de subestação de energia elétrica;
V - áreas de central de gás subterrânea;
VI - 5% da área permitida pela taxa de construção ou pelo coeficiente de
aproveitamento máximo determinado para o lote ou a projeção para as áreas
técnicas;
VII - áreas utilizadas exclusivamente para garagem;
VIII - áreas decorrentes de concessão de direito real de uso;
IX - (VETADO).
§ 1º Os elementos citados nos incisos I e II do caput podem avançar até metade do
afastamento mínimo obrigatório, limitado a 1,5 metro, e garantida a altura livre de
2,5 metros.
§ 2º Os elementos citados nos incisos III, IV e V do caput podem situar-se no
subsolo das áreas de afastamento mínimo obrigatório, garantidas as exigências de
segurança, desde que as normas de uso e ocupação do solo definidas para o lote
não disponham em contrário.
§ 3º (VETADO).” (COE-DF/2018)

O cômpito e distribuição de vagas obrigatórias foram objeto de análise do processo
submetido à aprovação junto a Central de Aprovações de Projetos – CAP,
conforme registro anexo.

 Vagas de estacionamento
O número mínimo de vagas é calculado de acordo com parâmetros estabelecidos
na Tabela I, do Anexo VI, do Decreto nº 39.272/2018, conforme Art. 181 do mesmo
decreto.
O empreendimento terá total de 1.065 vagas, sendo dessas 995 vagas de garagem
padrão, 24 vagas de deficientes, 46 vagas de idosos, além de 76 vagas de moto e
313 para bicicletas.
Para shoppings centers, o número mínimo de vagas é de uma vaga para cada
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50m² de área computável. Considerando que a área computável destinada a este
uso é de 12.889,13m², o número mínimo de vagas para atendimento do shopping
deve ser de 258 vagas.
O empreendimento destina 651 vagas distribuídas nos pavimentos de subsolo,
parte das 393 vagas excedentes tem o objetivo de atender aos visitantes da torre
comercial. Para bicicletas, o número mínimo de vagas obrigatórias para o shopping
é de 1 (uma) para cada 150m², isto é, 86 vagas, e o empreendimento destina na
área de garagem do shopping, no 1º e no 3º subsolo, 213 vagas para este fim.
Para as edificações destinadas a escritórios e salas comerciais e prestação de
serviço, que é o caso da torre comercial (Torre 1), o número mínimo de vagas é de
1 vaga para cada 50m² de área computável. Essa torre possui 13.441,78m², sendo
assim, o número mínimo de vagas destinadas aos usuários dos serviços é de 268
vagas. O projeto destina, para este fim, 187 vagas no 5o pavimento e 81 vagas nos
pavimentos de subsolo em conjunto com o shopping.
Para habitação coletiva, o número mínimo de vagas para unidades menores de
60m² é de 1 (uma) vaga para cada 2 (duas) unidades residenciais. Considerando
que as torres residenciais somam 224 unidades, para este fim deve-se destinar o
mínimo de 112 vagas, sendo que o empreendimento destina 227 vagas exclusivas
para o uso habitacional no 6o pavimento. Para bicicletas, deve-se destinar 1 (uma)
vaga por unidade residencial, isto é, um mínimo de 224 vagas, essas vagas estão
previstas em um bicicletário, localizado na garagem no 5º pavimento.
O Código de Edificações determina que, para habitação coletiva, devem ser
destinadas 5% do total das vagas de visitantes para idosos e 2% para pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida. Para os demais usos, devem ser
destinadas 5% do total das vagas para idosos e 2% para pessoas com deficiência
e mobilidade reduzida.
O Código determina como obrigatória para shoppings centers com mais de
3.500m² a destinação de área para viaturas de socorro do Corpo de Bombeiros,
carga e descarga, embarque e desembarque, e táxis. O empreendimento atende
essas obrigatoriedades nas áreas de estacionamento adjacentes ao lote,
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conforme, Planta de Situação (Figura 11).
As áreas computáveis foram objeto de análise do processo junto a Central de
Aprovações de Projetos – CAP, conforme registro anexo.

3.4.3. Compatibilidade com a Legislação Ambiental Vigente.

 Licenciamento ambiental

A Constituição Federal para assegurar a efetividade do direito de ter o meio
ambiente ecologicamente equilibrado, o art. 225, em seu §1º, IV, exige para
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. Por meio da
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) foi ratificado que a
construção e funcionamento de estabelecimentos utilizadoras de recursos
ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, capazes de causar
degradação ambiental, dependem de prévio licenciamento de órgão competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.
Na Resolução do CONAMA nº 001/1986 está definido impacto ambiental como
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a
saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e
econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a
qualidade dos recursos ambientais. Em 1997, a Resolução do CONAMA nº 237, no
Anexo I, que relaciona as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, figura o
parcelamento de solo.
No âmbito distrital, por meio da Política Ambiental do Distrito Federal (Lei nº
041/1989), foi ratificada que A instalação e funcionamento de empreendimentos e
atividades

utilizadoras

de

recursos

ambientais,

considerados

efetiva

ou
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potencialmente poluidores, capazes de causar degradação ambiental, dependem
de

licenciamento

ambiental.

A

questão

do

licenciamento

ambiental

do

Parcelamento de Solo para Fins Urbanos é enquadrada por força da Lei Distrital nº
992/1995, posteriormente regulamentada por meio do Decreto nº 28.864/2008. Na
Lei Distrital 1.869/1998 estão definidos os critérios para exigências dos estudos
ambientais.
Nesse sentido, o parcelamento de solo para fins urbanos é enquadrado como
causador de degradação ao meio ambiente, e para o licenciamento ambiental de
Águas Claras foi elaborado o Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto
ao Meio Ambiente – EIA-RIMA que identificou os impactos ambientais da
instalação e ocupação do bairro e, assim, propôs as respectivas medidas de
controle dos efeitos negativos causados. O histórico de licenciamento ambiental do
processo de parcelamento do solo de Águas Claras está descrito no capítulo 5
deste documento.

 Áreas protegidas

A Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) define os limites da Área de
Preservação Permanente – APP. A poligonal dos lotes avaliados neste
empreendimento não possui APP afetadas direta em sua fase instalação e
operação. No entanto, trata-se de acréscimo de ocupação e que acarreta em
utilização dos recursos naturais na medida em que a aumenta a necessidade dos
serviços de saneamento.
O sistema de drenagem instalado e em operação que atende os lotes em análise
utiliza como corpo receptor final dos efluentes o córrego Águas Claras. A utilização
de APP para atender às demandas de utilidade pública está amparada no Novo
Código Florestal no Art. 3º, cuja definição para “Utilidade Pública” (Inciso VIII) inclui
implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de
efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e
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essenciais da atividade (letra e). Neste caso, então é permitida a intervenção ou a
supressão de vegetação nativa (Art. 8º).
O EIA/RIMA do parcelamento do solo devem apontar alternativas locacionais que
justifiquem a necessidade de intervenções diretas em APP (Conama 01/1986).
Este tipo de impacto é considerado como irreversível e deve ser reparado por
mecanismo de compensação ambiental e florestal.
O empreendimento em tela se insere na malha urbana já dotada de infraestrutura
pública de saneamento, com redes instaladas e em operação. Sua concepção para
o esgotamento das águas pluviais prevê caixa de retardo da vazão de pico,
deslocando a contribuição de sua área de drenagem para período posterior a
intensidade de chuva crítica. Esta medida atende a Resolução 09/2009 da ADASA,
que a partir da manutenção da vazão de pré-desenvolvimento no exutório de cada
lançamento, reduz a participação de cada ramal na vazão total do sistema e
consegue minimizar energia de descarga nos corpos receptores.
A Lei Complementar nº 827/2010 - Sistema Distrital de Unidades de Conservação
– SDUC - Institui o SDUC e estabelece critérios e normas para a criação,
implantação, alteração e gestão das unidades de conservação no território do
Distrito Federal. O empreendimento em não deverá causar impacto direto em
unidades de conservação distrital ou federal por não estar localizado na poligonal
de áreas protegidas sob a tutela do poder Federal ou do Distrito Federal e nem nas
respectivas zonas de amortecimento.

 Supressão vegetal

O Decreto Distrital Nº 39.469/2018, “dispõe sobre a autorização de supressão de
vegetação nativa, a compensação florestal, o manejo da arborização urbana em
áreas verdes públicas e privadas e a declaração de imunidade ao corte de
indivíduos arbóreos situados no âmbito do Distrito Federal”.
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A cobertura vegetal

dos

lotes foi caracterizada

como árvores

isoladas,

exclusivamente de indivíduos exóticos aos biomas brasileiros. Conforme dispõe o
Art. 30, “a supressão de árvores isoladas, em áreas urbanas, far-se-á nos termos
definidos no presente Decreto, quanto à necessidade de autorização e
compensação florestal, observado o disposto no art. 47 e seguintes quanto às
espécimes tombadas ou imunes de corte”. Depreende-se que por se tratar de lotes
particulares situados em Macrozona Urbana, para supressão das árvores
existentes no lote será necessário apenas comunicação a NOVACAP (letra a,
inciso II do Art. 31 e parágrafo 2º do Art.34). Fica ainda dispensado do pagamento
de compensação florestal “a supressão de árvores isoladas em lote urbano
regularizado” (Art. 37, inciso III).
Tabela 3 - Resultado do inventário florestal realizado no interior dos lotes

Família

Espécie

Nome Vulgar

Origem

Myrtaceae
Arercaceae
Arercaceae

Eucalyptus grandis
Phoenix roebelenii
Caryota mirtis

Eucalipto
Palmeira Fenix
Palmeira rabo de peixe

Exótica
Exótica
Exótica

NInd

NInd (%)

14
9
2
25

56
36
8
100

3.4.4. Uso Atual dos Lotes
Atualmente uma parte da área destinada ao empreendimento está ocupada por um
Stand de vendas térreo (lote cinco da Rua 16 sul) e por seu respectivo
estacionamento, que ocupa parte do lote 5 da rua 16 Sul e parte do lote 8 da rua
17 Sul. Essa ocupação está voltada para Avenidas das Araucárias. O restante da
área encontra-se totalmente desocupado e cercado por tapumes.
A densidade populacional existente atualmente é insignificante assim como a
volumetria da ocupação diante dos parâmetros estabelecidos para o lote.
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Área
(m2)

Classes
Cobertura
Arbórea

%

224,636

3,12

Estacionamento

1217,13

16,90

Edificações
Gramínea
Solo Exposto

327,012

4,54

4637,49

64,41

Paisagismo

793,739

11,02

Figura 36: Ocupação atual da área do empreendimento

Não existem exigências ou previsão de áreas públicas, áreas verdes ou non
aedificandi nos lotes ocupados pelo empreendimento em questão.

3.4.5. Estudo Preliminar e Memorial Descritivo
PROJETOS





Arquitetura: Lana Dumont Arquitetura Ltda;
Estrutura: Engest – Engenharia e Estrutura Ltda;
Instalações: Castro Engenharia Ltda;
Ar Condicionado e Exaustão: Estermic Engenharia Ltda

APROVAÇÕES E LICENÇAS
Projeto legal de arquitetura foi protocolado em 3/8/2016. Foram devidamente
analisadas e cumpridas todas as exigências edilícias e urbanísticas, estando em
condições de ser aprovado.
Stand de venda licenciado sob o nº 157/2010 RA XX, edificado dentro dos limites
do lote.
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PREPARO DO TERRENO
O terreno onde será erguido o empreendimento é resultado da fusão de quatro
lotes. Não foi executado qualquer tipo de serviço, seja de escavação seja de
supressão de vegetação. Está prevista a escavação para a construção dos
subsolos, com contenção das paredes. Estimou-se o volume do solo resultante da
escavação em 66.500 m3, todo solo removido será destinado à Unidade de
Recebimento de Entulhos localizada no antigo lixão da estrutural.

CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
Consta um stand de vendas, aprovado e licenciado sob o nº 157/2010 RA XX,
construído dentro dos limites do lote.

DEMOLIÇÕES

O lote não possui edificações, exceto o stand de vendas, que será demolido assim
que as escavações iniciarem.
FUNDAÇÕES
De acordo com o laudo de sondagem DS 110.106 realizado pela empresa
FUNDEX, a fundação será do tipo “tubulão” escavado mecanicamente, com
profundidade média de 8,00 m.

ESTRUTURA

A estrutura de concreto será do tipo convencional, com pilares, vigas e lajes em
concreto armado. Não há previsão de estrutura de madeira ou estrutura metálica.
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PAREDES
O projeto prevê o uso de paredes de alvenaria, variando de 0,15 a .0,25 m. Serão
utilizadas entre as unidades autônomas das torres e nas paredes externas, e em
gesso acartonado para as paredes internas.

ESQUADRIAS
Todas as esquadrias serão em alumínio, com espessura dos perfis de acordo com
a utilização. Serão utilizados também fechamentos do tipo “pele de vidro”.

VIDROS
No shopping será utilizado, onde couberem, vidros de segurança ou laminados,
com baixa condutividade térmica. Nas torres residenciais, vidro comum, com
espessura compatível com os vãos. Na torre de escritórios serão utilizados
fechamentos do tipo “pele de vidro“, com vidros laminados.

COBERTURA
Tanto a laje do embasamento quanto as lajes das torres serão impermeabilizadas com
manta poliuréia, com proteção mecânica e térmica.

TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
Lajes de cobertura: manta poliuréia, com proteção térmica e mecânica.
Tratamento acústico, alumínio e térmico serão aplicados de acordo com as normas de
desempenho.
REVESTIMENTOS (EXTERNOS E INTERNOS)
Externos: Placas de alumínio com isolamento térmico, pintura texturização, granito.
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Internos:




Pisos: porcelanato, granito e cimentado desempenado.
Paredes molhadas: porcelanato.
Demais paredes: pintura látex PVA.

SOLEIRAS E PEITORIS
Todas as soleiras e peitoris serão em granito.
FORRO




Shopping: forro de gêsso acartonado com pintura látex PVA.
Tôrres: forro de gêsso acartonado com pintura látex PVA.
Garagens: concreto aparente.

PINTURA



Interna: reboco com pintura látex PVA ou massa com pintura látex PVA.
Externa: reboco com pintura texturizada.

PAVIMENTAÇÃO



Ruas de acesso público: pavimentação asfáltica, pelos 4 lados do lote.
Garagens: cimentado desempenado com pintura à base de epóxi, para as faixas
de rolamento e vagas.

LOUÇAS E METAIS

Louças:




Bacias esmaltadas com caixa acoplada e descarga em 2 estágios.
Lavatórios de embutir e sobrepor esmaltados.
Mictórios esmaltados.

Metais:




Torneiras: com acabamento cromado, com fechamento automático.
Chuveiros: cromados.
Registros de pressão: cromados.
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INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS







Distribuição de água fria com medição individualizada.
Captação de esgoto secundário.
Rede de esgoto primário.
Detalhamento do projeto de esgoto e vistas de água.
Esquemas verticais de hidráulica, sanitários e águas pluviais.
Caixa de retardo e reuso de águas pluviais.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS







Rede para alimentação interna e externa.
Circuito de emergência (geradores).
Aterramento.
Medição de energia.
Usina fotovoltaica.
As áreas comuns das torres e mall do shopping serão equipadas com
iluminação do tipo “LED”.

AR CONDICIONADO
O shopping será dotado de sistema de refrigeração do tipo “termo acumulação”,
central, e cada lojista fará a instalação do seu equipamento. As torres residenciais
terão sistema do tipo “split“ individuais. A torre comercial será alimentada pela central
de ar condicionado do shopping. Cada sala terá o seu fan coil.

MOBILIÁRIO
As áreas comuns das torres serão equipadas com mobiliário adequado a cada
ambiente. As áreas comuns do shopping (mall, fraldário, administração) serão
equipadas com mobiliário padronizado.

LIMPEZA DA OBRA
Todo o conjunto será entregue limpo, testado e todo o entulho gerado será descartado
em áreas autorizadas.
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CANTEIRO DE OBRAS
Cerado por tapume em chapa metálica trapezoidal, com estrutura em perfis metálicos,
dispostos a cada 2,00 metros e terças colocadas horizontalmente para fixação das
chapas, com altura de 2,00 m. Prevista instalações tais como escritórios, almoxarifado,
refeitório, banheiros e vestiários em contêineres metálicos, dispostos longitudinalmente
nas ruas 16 e 17 sul, em 2 pavimentos. Junto ao tapume, será deixada uma passagem
para pedestres com 2,00 m de largura nas ruas 16 e 17 sul e de 3,00 m nas avenidas
Araucária e Boulevard;

68

Estudo Preliminar de impacto de vizinhança (32185728)

SEI 00390-00003783/2018-56 / pg. 68

4. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS
A fim de cumprir com objetivos apontados pelo Termo de Referência, durante
elaboração deste EIV foram cumpridas as seguintes etapas metodológicas:


Análise da legislação vigente que trata do ordenamento territorial e da
aplicabilidade do EIV;



Análise do projeto de arquitetura;



Comparação do projeto em elaboração com a legislação vigente;



Análise do cenário urbano constituído onde o lote está inserido;



Avaliação dos impactos gerados pelo empreendimento, tendo em vista a
legislação vigente e a intervenção no meio urbano;



Avaliação da infraestrutura urbana implantada e projetada, através de
consultas remetidas às concessionárias de serviços públicos e aos órgãos
públicos competentes, no que diz respeito à viabilidade de atendimento ao
empreendimento;

A metodologia desenvolvida para este trabalho seguiu o estabelecido no Termo de
Referência. A organização do trabalho mostra-se com introdução, capítulo
destinado aos condicionantes técnicos, capítulo destinado à análise urbanística,
além de considerações e conclusão. De modo mais didático, o trabalho pode ser
dividido em 5 momentos, descritos e detalhados a seguir.
Para o desenvolvimento das etapas, num primeiro momento, utilizou-se de leitura e
fichamento de normativas, legislações e demais documentos oficiais, desde sua
concepção projetual, até as normativas acerca da política de uso e ocupação do
solo. Os trechos mais relevantes para a análise foram elencados e transcritos para
o documento do EIV.
Num segundo momento, foi dedicado à consulta de mapas cadastrais e
levantamento fotográfico do local e entorno, para, a partir disso, seguir com a
análise de mapas, imagens e demais dados técnicos levantados no primeiro
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momento. Para o levantamento fotográfico foi necessária agendar visita técnica ao
local. Para a elaboração de mapas utilizou-se de plataforma CAD (Computer
Aided-Design) com auxílio de documentos oficiais elaborados em plataformas SIG
– Sistema de Informação Geográfica. Foram elaborados também croquis e
esquemas de volumetria utilizando programas simplificados como Google
Sketchup bem como programas de avaliação do desempenho ambiental como o
ENVI-met versão 4.0.
O terceiro momento foi dedicado à consulta técnica às principais agências
fornecedoras dos serviços públicos e urbanos, como saneamento, energia elétrica,
telefonia, sistema viário, entre outros. A consulta técnica foi feita por meio de
documentos oficiados nos respectivos protocolos das empresas específicas como
a CEB, CAESB e SLU.
O quarto momento foi quando da elaboração dos estudos bioclimáticos, impacto no
transito e pesquisa de campo, com foco no diagnóstico do impacto gerado com o
futuro empreendimento, subsidiando, dessa forma, a análise de impactos na
vizinhança.
O quinto e último momento foi dedicado à consolidação do estudo. Registra-se,
portanto, o fechamento do trabalho, considerações finais e conclusão. Para este
momento, foi montada uma equipe multidisciplinar para analisar os prós e contras
na área de estudo e apresentar sua avaliação final sobre vizinhança, consolidando
medidas de adequação, prevenção, recuperação e adequação.
Os detalhamentos acerca dos procedimentos metodológicos seguidos pelo
trabalho estão sintetizados na tabela a seguir.
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QUADRO DE SÍNTESE DA METODOLOGIA
OBJETIVOS
Dar conhecimento ao leitor dos objetivos gerais e
específicos,
Contextualização quanto aos instrumentos legais
e processuais inerente ao objeto de estudo;
Contextualização geográfica e espacial do
empreendimento e entorno.
Apresentar o empreendedor, interessados,
projetistas e responsáveis técnicos pelo Estudo.

METODOLOGIA
Leitura e avaliação de legislação específica.
Leitura e avaliação da paisagem urbana por meio
de mapas e imagens;
Avaliação do projeto e processo em curso na
SEDUH.

Caracterização Geral do Empreendimento

Apresentar a localização precisa do
empreendimento e sua inserção no tecido urbano;
Identificar ocupação prevista para área de projeto;
Avaliar a compatibilidade do projeto com a
legislação urbanística vigente.

Histórico de Licenciamentos Urbanísticos e
Ambientais
Definição das Áreas de Influência

Apresentar processos de licenciamentos pretéritos
registrado para estes lotes.
Espacializar áreas no entorno do empreendimento
que podem ser influenciadas na instalação e/ou
operação do empreendimento.
Mapeamentos temáticos das Áreas de Influência
que serviam de diagnóstico da proposta do
empreendimento, bem como das condições da
vizinhança estudada.

Inserção da poligonal dos lotes no ambiente do
Sistema de Informações Geográficas – ARCGIS;
Análise da documentação contida no projeto legal
submetido à CAP;
Compilação e avaliação da aplicabilidade da
legislação afeta ao tema.
Transcrição de informação recebida do
empreendedor/interessado.
Aplicação e inserção AII e AID no ambiente do
Sistema de Informações Geográficas – ARCGIS,
em conformidade ao estabelecido no TR.
Aquisição de informações territoriais em diversas
fontes em especial a plataforma mantida pela
SEDUH conhecida como Geoportal;
Manipulação e edição de dados vetoriais e
matriciais;
Composição de layouts de mapas e figuras que
compõem o EIV e seus anexos.

ITEM
Introdução

Identificação

Desenvolvimento de base cartográfica

Avaliação da Situação Fundiária

Identificar a propriedade dos lotes.

Avaliação do Uso e Ocupação do Solo

Diagnóstico dos usos e ocupação do solo atual

Compilação de informações fornecidas pelos
seguintes documentos:
Projeto Legal e Processos em andamento na
SEDUH;
Contrato de prestação de serviço.

Transcrição de informação recebida do
empreendedor/interessado.
Interpretação de imagens de satélite;
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nas AII e AID.
Avaliação dos Equipamentos Urbanos e
Comunitários

Diagnóstico da oferta e demanda atual por EPC e
EPU.

Avaliação da Paisagem Urbana

Diagnóstico da composição estrutural da malha
urbana constituída.

Análise Bioclimática

Diagnóstico da situação atual e futura do
microclima.

Avaliação socioeconômica

Diagnóstico da situação socioeconômica da
população das áreas de influência.
Identificação de problemas e de proposições em
função da implantação e operação do
empreendimento no ponto de vista dos moradores
e usuários da vizinhança.
Diagnóstico da estrutura, capacidade e fluidez do
sistema viário e de transportes na Área de
Influência, considerando o aumento de demanda
prevista durante e após as obras.

Aplicação e Análise de Pesquisa de Campo

Avaliação do sistema de circulação e transporte

Levantamento iconográfico

Ilustrar e descrever a morfologia urbana instalada,
caracterizando os espaços e sua respectiva
utilização e desempenho pela população.

Avaliação da Infraestrutura Urbana

Diagnóstico das condições de oferta e demanda
atual por infraestrutura urbana.

Incursões em campo;
Estudo dos projetos existentes no entorno.
Quantificação, qualificação e espacialização dos
EPCs e EPUs;
Comparação entre equipamentos existentes e os
níveis de serviço/atendimento esperados.
Identificação e qualificação das volumetrias e
afastamentos das construções existentes;
Identificação e qualificação da composição urbana
considerando os espaços de livres e de
circulação;
Identificação e qualificação do mobiliário urbano.
Compilação e espacialização dos dados
climáticos e das projeções vizinhas;
Identificação de impactos nas variáveis climáticas
com inserção da projeção do empreendimento.
Compilação e análise de dados fornecidos pelo
PDAD.
Formulação do modelo de questionário;
Aplicação de 200 entrevistas na AID;
Compilação e análise dos resultados.
Identificação e caraterização das rotas de acesso.
Avaliação da capacidade e níveis de serviços do
sistema atual;
Projeção do volume adicional tráfego gerado pelo
empreendimento;
Propostas de melhorias no sistema.
Criação de um percurso de registro;
Incursões em campo para registro fotográfico e
observações diretas;
Análise de comportamentos de uso, das
condições e desempenho da organização espacial
urbana.
Análise das demandas futuras geradas pelo
empreendimento com base no calculo das
populações fixa e flutuante;
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Avaliação da Valorização Imobiliária

Projeção de possível flutuação de valores
imobiliários com implantação do empreendimento.

Análise de Dados
Avaliação de Impactos

Análise integrada dos temas.
Identificação dos impactos negativos na vizinha.

Medidas de Mitigação

Proposição de mediadas que revertam,
minimizem ou compensem impactos negativos.

Conclusões

Apresentar parecer quanto à viabilidade.

Identificações dos padrões de consumo;
Identificação e análise dos sistemas instalados e
em operação;
Realização de consultas às concessionárias de
serviços públicos;
Avaliação da capacidade de atendimento e
possíveis adequações das redes.
Análise de dados secundários considerando a
inserção deste tipo de empreendimento em outras
localidades.
Aplicação da metodologia SWOT.
Avalição de significância dos impactos
promovidos pelo empreendimento que ameacem
a qualidade de vida da população vizinha.
Descrição das medidas, bem como dos
responsáveis por sua execução, que garantam a
mitigação dos impactos negativos identificados.
Análise conclusiva dos resultados.

73

Estudo Preliminar de impacto de vizinhança (32185728)

SEI 00390-00003783/2018-56 / pg. 73

5. HISTÓRICO
DE
AMBIENTAIS

LICENCIAMENTOS

URBANÍSTICOS

E

Inicialmente a ocupação do lote foi proposta por Projeto legal aprovado em
16/12/2010, que culminou no Alvará nº 22/2013, emitido em 17/04/2013. Por
iniciativa do empreendedor o lançamento imobiliário e respectivas obras não
foram realizados. Para atender à alteração no mercado imobiliário e legislação
urbanística foi revisto o projeto original, sendo este novamente aprovado
parcialmente em 29/07/2014.
O atual projeto foi novamente alterado e protocolado em 16/12/2015 junto à
CAP. No momento já foram analisadas e cumpridas todas as exigências,
estando em condições de aprovação, aguardando apenas o EIV, ora em análise
na SEDUH.
O Stand de Venda que está em operação no Lote está licenciado sob o nº 157,
de 27/10/2010.
Do ponto de vista ambiental, o bairro de Águas Claras iniciou seu processo de
licenciamento ambiental em 1991, junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente
– IEMA, registrado com seguinte identificador: 191.000.645/1991. A viabilidade
ambiental do Bairro foi atesta por meio da emissão da Licença Prévia 061/1992
– IEMA.
No entanto, a referida LP expirou sem que fosse emitidas as Licenças de
Instalação e de Operação. Motivo pelo qual a Promotoria de Justiça de Ordem
Urbanística

(Prourb)

ajuizou

Ação

Civil

Pública

(ACP)

0003157-

33.2015.8.07.0018 para exigir o licenciamento ambiental corretivo de Águas
Claras.
Durante as audiências de conciliação a TERRACAP se comprometeu em
promover os estudos necessários e encaminha-los ao Instituto Brasília
Ambiental (IBRAM), que para suportar nova análise e licenciamento ambiental
corretivo do empreendimento imobiliário solicitou a elaboração PCA no âmbito
do processo 00391-000127339/2017-28. O PCA já foi desenvolvido e
protocolado junto ao IBRAM, que atualmente está analisando o documento no
âmbito da Diretoria de Licenciamento Ambiental I (DILAM I).
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6. LEITURA URBANA, AMBIENTAL E SOCIOECONOMICA DAS
ÁREAS DE INFLUÊNCIA.
6.1. Áreas de Inﬂuência

A delimitação de áreas de influência direta e indireta é adotada em estudos
dessa natureza com objetivo de destacar as áreas mais impactadas pelo
empreendimento, direta e indiretamente. As áreas de influência deste EIV foram
determinadas pelo Termo de Referência – TR nº SEI 12278275.
A Área de Influencia Direta – AID é formada por circunferência com raio de 500
metros, traçada a partir do ponto central do empreendimento com coordenada X:
176365,0007 e Y: 8246479,8891.
A AID está localizada entre duas estações de metrô, Estação 16 e 17, e engloba
trecho das avenidas Parque Águas Claras, Castanheiras, das Araucárias,
Boulevard Águas Clara Sul e Norte, os trechos Norte e Sul das ruas, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, Alecrim e a Rua Buriti.
Engloba, também, um trecho da linha de metrô, da faixa onde se localizam as
linhas de alta tensão, além das quadras 204, 205, parte das quadras 203 e 206 e
do Parque Águas Claras.
A AID apresenta os mais diversos usos, como residencial multifamiliar,
comercial, misto (comercial + residencial), institucional, como escolas e templos,
postos de gasolina e espaços públicos que serão melhor abordados nos itens
6.5 - Equipamentos urbanos e comunitários – e 6.4 – Uso e ocupação do solo.
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Figura 37: Área de influência direta

A Área de Influencia Indireta – AII é “deﬁnida pelo território que ultrapassa a AID,
afetada pela implantação do empreendimento (Termo de Referência, 2018)” e é
formada pelo polígono gerado pelas seguintes coordenadas:

Pontos

X (m)

Y (m)

0

175115,8175

8245383,221

1

174646,3641

8245168,522

2

174326,2177

8245829,982

3

173689,8935

8247019,286

4

173862,4022

8247103,159

5

173848,1146

8247441,298

6

174197,2396

8247491,147

7

174308,4905

8247525,435

8

174371,1694

8247577,467

9

174394,09

8247592,748

10

174421,997

8247590,523

11

174436,2549

8247572,206

12

174463,2721

8247545,279

13

174483,9096

8247540,516

14

174574,0071

8247556,764

15

174770,454

8247585,76
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16

174956,1918

8247661,167

17

175117,3234

8247764,354

18

175784,0747

8248189,805

19

176211,9069

8248451,743

20

176713,5579

8248771,625

21

177026,296

8248904,182

22

177213,6214

8249000,226

23

177333,9078

8249034,73

24

177373,5954

8248948,211

25

177279,1355

8248910,662

26

177272,2363

8248892,072

27

178271,1631

8246671,888

28

177556,7866

8246353,329

29

177312,3111

8246252,787

30

177097,1085

8246192,395

31

176975,7605

8246164,945

32

176866,7519

8246121,553

33

176406,376

8245914,119

34

175115,8175

8245383,221

Abrange a porção norte da Região Administrativa de Águas Claras e um
trecho, à direita, da Região Administrativa do Park Way. É delimitada a Sul
pelas linhas de transmissão de alta tensão, a Norte, pela Estrada Parque
Taguatinga – EPTG (DF-085), a Leste, pela Estrada Parque Vicente Pires –
EPVP (DF-079), à Oeste, pela Rua 210 e QS 3 de Águas Claras.
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Figura 38: Área de influência indireta.

6.2. Caraterísticas Locacionais

Ordenamento Territorial

Os quatro lotes em análise, bem como toda a poligonal da área de influência
direta está inserida em Zona Urbana Consolidada (ZUC) segundo Plano Diretor
de Ordenamento Territorial – PDOT vigente. A área de influência indireta
também está inserida quase totalmente nesta mesma ZUC, com exceção de
trecho localizado em Zona Rural de Uso Controlado (ZRUC).
A Zona Urbana Consolidada é caracterizada por áreas urbanas providas de
infraestrutura

e

equipamentos

comunitários.

Sua

diretriz

principal

é

o

aproveitamento e desenvolvimento de polos e eixos de dinamização que
incrementem o desenvolvimento da economia interna e melhorem sua
acessibilidade e interação com as localidades vizinhas, neste caso, a
caraterística locacional do empreendimento é potencializada pela posição
estratégica em relação ao metrô.
A Zona Rural de Uso Controlado é constituída pelas áreas rurais, onde ocorrem
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situações de fragilidade ambiental e da necessidade de proteção dos mananciais
destinados ao abastecimento de água da população. Sua principal diretriz é
compatibilizar o uso e ocupação do território com a conservação dos recursos
naturais, a recuperação ambiental, a proteção dos recursos hídricos e a
valorização dos atributos naturais.

Figura 39: Localização no Zoneamento do PDOT.

Zoneamento Ecológico

Os quatro lotes em análise, bem como toda a poligonal da área de influência
indireta e direta está inserida em Zona Ecológica-Econômica de Dinamização
Produtiva com Equidade – ZEEDPE Urbana Consolidada (ZUC) segundo Lei
Distrital nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019.
Segundo Art. 11, Inciso II da referida Lei a “Zona Ecológico-Econômica de
Dinamização Produtiva com Equidade – ZEEDPE, destinada a diversificar as
bases produtivas do Distrito Federal com inclusão socioeconômica compatível
com os riscos ecológicos e com os serviços ecossistêmicos.”.
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O Art. 13. subdivide ZEEDPE em subzonas sete subzonas. O empreendimento
em análise, bem como as AII e AID, estão no interior da SZDPE 3, assim
descrita no inciso III: ” destinada à promoção da integridade ecológica do Lago
Paranoá e de seus córregos tributários, com a garantia de quantidade e
qualidade das águas do Lago Paranoá para usos múltiplos, por meio do controle
da impermeabilização do solo e da proteção de nascentes, mediante o aporte de
infraestrutura de saneamento ambiental; e ao desenvolvimento de atividades NI,
N2 e N3, prioritariamente;”.
O Art. 9 assim define as N1, 2 e N3 nos Incisos I, II e III:
“I Atividades Produtivas de Natureza 1 – N1: atividades que dependam da
manutenção do Cerrado e dos serviços ecossistêmicos associados para
seu pleno exercício, tais como extrativismo vegetal, turismo rural e de
aventura e atividades agroindustriais relacionadas;
II – Atividades Produtivas de Natureza 2 – N2: atividades relacionadas à
exploração de recursos da natureza, tais como agricultura, agroindústria,
mineração, pesca e pecuária;
III – Atividades Produtivas de Natureza 3 – N3: atividades em ambientes
que não dependam diretamente da manutenção do Cerrado relacionadas
a comércio e serviços como educação, saúde, telecomunicações,
transporte e turismo;”
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Figura 40: Localização no Zoneamento do ZEE-DF.
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Figura 41: Localização no Subzoneamento do ZEE-DF.

Declividade
A área do empreendimento, formada pelo conjunto dos quatro lotes, é de baixa
declividade, inferior a 2,5%. Na AID e AII a declividade máxima é de 14,6% e
pode ser encontrada próxima a quebra de relevo dos principais cursos hídricos.
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Figura 42: Declividade na área do empreendimento e entorno. (Fonte: Ecotech, obtido por
interpolação de curvas nivel do SICAD 1:1.000)

Susceptibilidade à erosão

As caraterísticas de baixa declividade e a avançada consolidação da
pavimentação urbana conferem ao conjunto de lotes valores muito baixos e
baixos na qualificação dos riscos de processos erosivos. Na AII e AID as regiões
associadas ao alto risco de processo erosivo coincidem com os taludes abertos
e ainda não completamente revegetados ao longo da linha do metrô.
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Figura 43: Modelo digital de perda de solos. (Fonte: Ecotech, obtido por integração de dados de solos,
declividade e uso solo, considerando a intesidade pluviometrica como uma constante)

6.3. Situação Fundiária
Os Lotes, Itens 196, 197, 199 e 201, foram comprados na Licitação Terracap
10/2002, relizada em 28 de junho de 2002. As escrituras de compra e venda
celebrada com a Terracap como se segue:


Lote 03, Rua 16 Sul – registrado em 10/03/2004, tendo como comprador
Paulo Octávio Hotéis e Turismo Ltda;



Lote 05, Rua 16 Sul - registrado em 18/03/2004, tendo como comprador
Paulo Octávio Hotéis e Turismo Ltda;



Lote 06, Rua 17 Sul - registrado em 28/03/2006, tendo como comprador
Paulo Octávio Imobiliária de Administradora Ltda;



Lote 08, Rua 17 Sul - registrado em 09/10/2002, tendo como comprador
Paulo Octávio Imobiliária de Administradora Ltda.

Em 16/04/2012 foi celebrada Escritura de Compra e Venda entre Paulo
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Octávio Hotéis e Turismo Ltda e Paulo Octávio Investimentos Imobiliários
Ltda, cujo objeto foram os lotes 03 e 05 da Rua 16 Sul, Águas Claras - DF.
Na memsma data, 16/04/2016, foi celebrada Escritura de Compra e Venda
entre Paulo Octávio Imobiliária e Administradora Ltda e Paulo Octávio
Investimentos Imobiliários Ltda em 16/04/2012, cujo objeto foram os lotes 06
e 08 da Rua 17 Sul, Águas Claras DF. A fusão dos 4 lotes foi registrada
24/08/2012,

tendo

como

proprietário

a

Paulo

Octávio Investimentos

Imobiliários Ltda.

6.3.

Uso e Ocupação do Solo
“Esperavam que fizéssemos superquadras.
Mas, entendendo que era uma cidade com mais
atividades e uma liberdade maior que a do Plano
Piloto, decidimos que ela abrigaria áreas mistas, ou
correria o risco de virar um dormitório e perdesse no
uso do metrô. Pensamos em uma cidade mais
complexa, mais rica em atividade e com menos
restrição de uso. Propusemos até um setor de
indústria e áreas comerciais com liberdade de se
fazer no térreo dos condomínios. Como a Rua
Augusta, em São Paulo.” (ZIMBRES apud
CALCAGNO, 2017)

Águas Claras nasceu como parte de um conjunto de iniciativas elaboradas para
atender à crescente demanda por moradia, que incentivava à ocupação irregular
do solo por pessoas de variadas faixas de renda. Surgiu também com o intuito
de ordenar a ocupação do solo ao redor das novas instalações do metrô
(CAMPANHONI, 2011).
Contudo, o plano inicial a cidade, elaborado em 1992, não vem se
materializando conforme as intenções previstas para a área. Com o impedimento
de adensamento na área central (Plano Piloto), comum em cidades planejadas,
o mercado precisou buscar uma alternativa fora do perímetro de tombamento
onde fosse possível maior adensamento, (JATOBÁ, 2017) pressionando a
ocupação que começava a acontecer em Águas Claras, que, em pouco tempo,
passou a ser conhecida como paraíso imobiliário do DF. Com isso, as mudanças
nos usos e parâmetros previstas no PDL (1998) e no PDOT (2009), fruto da
especulação imobiliária e consequente pressão das construtoras, vêm alterando
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gradativamente a paisagem idealizada pelo projetista.
A linha do metrô pode ser considerada um elemento estruturador do espaço
urbano. Com faixa livre de aproximadamente 50 metros, corta a cidade de ponta
a ponte, no sentido Leste-Oeste. O projeto original previa a integração da linha
do metrô à paisagem, na tentativa de evitar que ele se tornasse uma barreira
física na malha urbana. Porém, esta integração não é percebida, pois ainda não
há passagens exclusivas para pedestres que facilitem a travessia de um lado a
outro, de forma a transpor a barreira e a trazer mais fluidez à circulação. As
poucas travessias existentes são voltadas para o trânsito de automóveis.
O zoneamento original previa uma área central principal, também definida no
PDOT (2009), e outros centros secundários, porém, essas centralidades não são
percebidas, já que, no decorrer da ocupação urbana, as centralidades que se
formaram de maneira linear ao longo das avenidas principais, nos térreos dos
edifícios residenciais (uso misto). Entretanto, nestas mesmas avenidas, há
edifícios exclusivamente residenciais, o que causa uma quebra na continuidade
da faixa comercial.
Entre os parâmetros que foram alterados desde a aprovação do projeto de
urbanismo da cidade, o aumento na altura das edificações é o que mais se
destaca. Originalmente, o projeto previa edificações de 12 andares nas áreas
residenciais e 15, nas comerciais, gabarito que ainda podem ser vistos nos
edifícios mais antigos. Atualmente, a altura das edificações é determinada de
acordo com uma fórmula descrita no artigo 80 do PDL e ilustrada no Anexo IV,
que considera o afastamento mínimo, a distância entre a divisa do lote e o meio
fio oposto e um ângulo específico (ver item 3.4.2). Dependendo da posição do
edifício no lote, essa fórmula pode levar a edifícios bastante altos.
“Mas, ainda no governo Joaquim Roriz, por
pressão das construtoras, ávidas por lucro, sem se
preocupar com o urbanismo e a mobilidade urbana, o
gabarito dos prédios foi liberado para o quase infinito.
Existem edificações de mais de 30 andares, onde o
máximo admitido pelo projeto original seriam 12
pavimentos.” (PONTES, 2016).

Em 15 de fevereiro de 2012, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN, publicou a Portaria nº 68 que diz:
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§ 6º Para a Região Administrativa de Águas
Claras, de modo a manter o grau de ocupação atual
consolidado no bairro, deverá ser submetido ao
IPHAN qualquer projeto que ultrapasse o limite de 25
(vinte e cinco) pavimentos ou 80 (oitenta) metros de
altura, contados a partir da cota de soleira do lote
definida pela administração distrital, bem como a
criação de novos lotes. (IPHAN, 2012)

Entre as construções mais novas, nota-se o predomínio de edifícios entre 20 e
25 pavimentos.
Na área de influência direta, o uso é diversificado, com a presença de edifícios
residenciais, comércio, serviços, instituições de ensino, templos religiosos e
postos de gasolina.
A Avenida das Castanheiras apresenta ocupações com uso comercial,
residencial,

misto,

institucional

(privado),

posto

de

lavagem,

além

de

equipamentos públicos urbanos.
No Bulevar Águas Claras Norte há lotes ocupados com uso residencial
exclusivo, misto, uma praça e um lote, atualmente está vazio, que abrigará
futuramente instituição pública de ensino. Já no Boulevard Águas Claras Sul,
que margeia o empreendimento, há lotes que apresentam uso exclusivamente
residencial, institucional (privado) e uma praça.
Na Avenida das Araucárias, há lotes ocupados com uso residencial, comercial,
de uso misto, dentre os quais está o Shopping Águas Claras, posto de gasolina,
templo religioso e praças.
Apesar de o empreendimento estar endereçado nas ruas 16 e 17 sul, somente
os acessos de veículos se dão por essas vias. A entrada principal de pedestres
para área residencial se dá pelo Boulevard Águas Claras Sul e a entrada
principal de pedestres para o Shopping e para a torre comercial se dá pela
Avenida das Araucárias. Este ponto forma uma centralidade em função dos
centros comerciais dos edifícios de uso misto ao longo da Av. Araucárias, dentre
eles destaca-se o Metrópole Shopping, localizado em frente ao empreendimento.
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Figura 44: Avenida das Araucárias – Uso comercial | Fonte: Equipe EIV

Figura 45: Avenida das Araucárias – Uso misto (comercial/torre residencial) | Fonte: Equipe EIV
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Figura 46: Avenida das Araucárias – Metrópole Shopping | Fonte: Wimoveis

As quadras residenciais se configuram a partir de praça central circundada por
vias, por onde são feitos os acessos aos lotes. São compostas por 10 lotes,
sendo 8 (lotes 3 a 10), exclusivamente residenciais. No projeto original, todos os
lotes 1 e 2 dessas quadras eram destinados a instituições educacionais. Com a
consolidação do bairro, esse uso foi alterado e hoje, somente o lote 2, da quadra
203 – atualmente vazio – e lote 1, da quadra 204, se mantém com esse uso. Nas
outras quadras, os lotes 1 e 2 foram ocupados com uso misto e comercial, com
exceção do lote 1, da quadra 203, que se mantém vazio (Figura 47).
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Figura 47: Mapa esquemático do Uso do Solo na AID.

Essa diversidade de usos faz com que a região de Águas Claras Vertical se
torne um bairro praticamente independente, não sendo mais necessário para os
moradores o deslocamento até as regiões vizinhas ou Plano Piloto para ter
acesso a comércio e serviços de qualidade.
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Figura 48: Volumetria da AID com usos – Vista 01
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Figura 49: Volumetria da AID com usos – Vista 02

O uso e a ocupação permitidos para a região são extremamente amplos e
permissivos, desde que compatíveis com o uso residencial, isto é, a restrição
ocorre para atividades de alta incomodidade, o que não é encontrado na área. A
diversidade de usos equilibra a pressão antrópica, visto que habitação, comércio
e serviços são usos que se complementam. Conclui-se, então, que a ocupação
atual, na AID, está de acordo com a legislação vigente.
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Figura 50: Volumetria do empreendimento – Vista da Avenida das Araucárias

Figura 51: Volumetria do empreendimento – Vista do Boulevard Águas Claras

Figura 52: Volumetria do empreendimento – Vista da rua 16 Sul
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Figura 53: Volumetria do empreendimento – Vista da Rua 17 Sul

Conforme a volumetria e distribuição de usos apresentadas nas figuras acima é
possível observar que os empreendimentos se inserem na paisagem urbana
constituída seguindo padrões morfologicamente semelhantes a sua vizinhança.
A construção do projeto em análise consolida a malha urbana dentro dos
parâmetros e usos pretendidos para região.

6.4.

Equipamentos Urbanos e Comunitários

A quantidade e a qualidade dos equipamentos urbanos e comunitários
disponibilizados em uma determinada região são um dos indicadores de
qualidade de vidada população e podem revelar carências e potencialidades do
local.
Conforme definido pela Lei nº 6.766, que dispõe sobre parcelamento do solo,
“consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água,
serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e
gás canalizado” (BRASIL, 1979). E os equipamentos comunitários são
equipamentos públicos destinados à educação, cultura, saúde, lazer e similares.
Os equipamentos urbanos e comunitários são tão importantes na vida do
cidadão, que o acesso a eles é garantido constitucionalmente, já que estão
relacionadas à dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana se
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refere às condições que mínimas necessárias para que o cidadão tenha vida
digna, com respeito aos seus direitos e às suas questões e valores pessoais.
“Art. 1º A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana;
(...)
Art. 6º São direitos sociais a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição.
(Constituição Federal, 1988).”

Em relação aos equipamentos urbanos, na Avenida Sibipiruna (AII), há o Centro
de Gestão Águas Emendadas da Caesb, que ocupa quatro grandes lotes. Nesta
mesma Avenida, há uma grande subestação da CEB. Já na AID, na esquina das
Avenidas Parque Águas Claras com a Avenida das Castanheiras, há uma
pequena área, utilizada por empresas de telefonia e, na Avenida Parque Águas
Claras, há uma Estação Elevatória de Esgoto, operada pela CAESB.
Sobre os equipamentos comunitários, na AID, há somente três lotes destinados
à educação pública, que se encontram vazios desde a sua criação. De cerca de
25 lotes destinados à educação pública localizados na AII, somente um está
ocupado por um Centro de Educação de Primeira Infância, escola particular
conveniada, sendo que a seleção das crianças a serem matriculadas é realizada
pela Regional de Ensino da Ceilândia. Os demais lotes se mantêm vazios. Na
AID, há duas escolas particulares: a Escola Atual, na Quadra 304, de educação
infantil e ensino fundamental, e o Sigma, no Boulevard Águas Claras Sul, a duas
quadras do empreendimento, destinado à educação infantil, ensino fundamental
e médio.
Não existem lotes de equipamentos comunitários destinados à saúde, nem
Centros de Saúde ou Hospitais públicos inseridos na AID. Há somente um
pequeno posto de saúde a duas quadras do empreendimento, em frente a uma
escola particular. Há cerca de cinco lotes destinados à saúde pública na AII,
porém, todos se encontram vazios. Os hospitais públicos mais próximos
localizam-se nas regiões administrativas vizinhas de Taguatinga e Guará II. Há,
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entretanto, na AII, dois hospitais particulares com previsão de inauguração para
2019. O Centro Clínico Albany, na Rua 5 Norte, e o Hospital Águas Claras, na
Rua Araribá, a Sul, junto à linha de transmissão. Há ainda série de pequenas
clínicas e consultórios particulares na região.
No quesito segurança, na AID não há delegacias ou postos de polícia. Na AII,
entretanto, a pouco mais de 1 km de distância do empreendimento, na Avenida
Sibipiruna, encontra-se o 17º Batalhão da Polícia Militar e o 25º Grupamento de
Bombeiro Militar. Além disso, entre as Quadras 103 e 104 há um Posto de
Polícia Comunitário. Já as delegacias mais próximas se localizam fora da
poligonal da AII, em Taguatinga, Vicente Pires e Guará II. A 21ª Delegacia de
Polícia, que atende a região, está localizada no Areal.
Em relação à cultura, na AII, na Avenida Sibipiruna, há o Espaço Cultural Caesb
– Teatro Águas Claras, inaugurado há mais de 10 anos, com capacidade para
416 pessoas.
A AID é repleta de praças. Há, pelo menos, uma praça em todas as vias
principais (Avenida das Castanheiras, Boulevard Águas Claras Sul e Norte,
Avenida das Araucárias) e nas Quadras 203 (Praça Andorinha), 204 (Praça
Pardal), 205 (Praça Jandaia) e 206 (Praça Tuim). A praça Jandaia é composta
somente de passeios e tratamento paisagístico. Já as praças Andorinha, Pardal
e Tuim possuem, também, um playground infantil. Na Avenida Araucárias, na
praça localizada entre as ruas 13 e 14 Sul, há um posto de saúde. As demais
praças desta avenida são de menor porte e apresentam apenas passeios e
tratamento paisagístico. No Boulevard Águas Claras Sul, na praça localizada
entre a Rua 19 Sul e o lote 08, da Rua 20 Sul, há um playground e uma quadra
poliesportiva. Em relação às duas praças localizadas na porção Norte da AID, a
praça da esquina do Boulevard Águas Claras Sul com a Rua Buriti é composta
por caminhos

pavimentados,

vegetação rasteira, bancos, playground

e

pergolados. A outra praça, na esquina da Avenida das Castanheiras com a Rua
Buriti, possui somente calçamento com alguns canteiros gramados.
De modo geral, as áreas de influência direta e indireta são bem servidas de
praças e equipamentos de lazer. As praças e áreas verdes encontram-se
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espalhadas de modo uniforme por toda a região e, na maioria delas, há, pelo
menos, um parque infantil e/ou uma quadra poliesportiva e/ou um Ponto de
Encontro Comunitário – PEC e/ou aparelhos de ginástica. Há inclusive uma
quadra de areia na praça entre as Ruas 30 e 31 Sul e uma pista de skate e na
Quadra 107 e na praça em frente à Estação 18 do metrô.
A AID engloba, ainda, um trecho do Parque Ecológico de Águas Claras, sendo
que o restante está inserido na AII.
Criado em 15 de abril de 2000, pela Lei
Complementar nº 287, o Parque tem como objetivos
proteger o acervo genético da flora e da fauna nativas
da região, áreas de nascente e recargas de aquíferos,
proporcionando a realização de atividades voltadas
para a educação ambiental, cultural e de lazer,
visando o desenvolvimento de pesquisas ecológicas.
(Administração Regional de Águas Claras, 2018).

O parque é Administrado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos do Distrito Federal – IBRAM possui 95,48ha, com boa estrutura de
lazer, trilha ecológica, áreas para caminhada, corrida, ciclismo, patinação,
playgrounds, quadras poliesportivas, de areia e aparelhos de ginástica. Dispõe,
também, de uma unidade da polícia florestal. Com sua floresta composta de
vegetação nativa do cerrado, mata ciliar e áreas de reflorestamento devidamente
preservada (IBRAM, 2018), o parque “é uma mancha verde no cenário de
prédios altos.” (Administração Regional de Águas Claras, 2018).
O levantamento e análise referentes à AID apresentados neste item encontramse ilustrados na Figura 54.
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Figura 54: Mapa esquemático dos Equipamentos Urbanos e Comunitários na AID

Apesar de a região apresentar boa estrutura de esporte e lazer, percebe-se
deficiência em equipamentos públicos de saúde e educação em toda a área de
influência direta e indireta. Crescendo a uma taxa de 10,9% ao ano, Águas
Claras Vertical, o principal reduto da classe média da capital, não tem hospital
ou escolas públicas para atender a população (PEIXOTO apud CALCAGNO,
2017). Como direito social previsto na Constituição, a inserção de novos
equipamentos desta natureza é necessária não somente para atendimento dos
futuros usuários do empreendimento em análise, mas de toda população que
reside, trabalha e frequenta a região.

98
Estudo Preliminar de impacto de vizinhança (32185728)

SEI 00390-00003783/2018-56 / pg. 98

6.5.

Inserção do Empreendimento na Paisagem Urbana da AID.

A morfologia urbana é definida pela volumetria e relação tridimensional de
cheios e vazios, assim como pela localização e volume das edificações e das
vias decorrentes, tanto dos projetos de parcelamento como das normas e
parâmetros de uso e ocupação do solo estabelecido posteriormente.
As características morfológicas dos edifícios no entorno do empreendimento são
semelhantes entre si em relação aos volumes e a altura, quando possuem o
mesmo tipo de uso. Observa-se que os edifícios são mais altos quando
destinados ao uso residencial exclusivo e, quando de uso misto, possuem uma
base nos primeiros pavimentos e torres de habitação recuadas. Apesar da
maioria dos edifícios serem altos, ainda existem na região construções mais
baixas com atividades exclusivamente comerciais e institucionais e também um
posto de gasolina.

Figura 55: Configuração urbana e morfologia | Fonte: imagem do Google Earth

A área ocupada pelos trilhos do metrô e as vias paralelas existentes em sua
margem compõe um vazio urbano que divide a cidade tanto em relação aos
seus fluxos, como na continuidade volumétrica dos edifícios e da ocupação
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urbana.

Figura 56: Configuração urbana e morfologia | Fonte: imagem do Google Earth.

No aspecto da paisagem a cidade se destaca pelo adensamento e altura das
edificações. O adensamento populacional demanda a oferta de serviços,
comércios e lazer que quando permitidos próximos às residências propiciam a
dinamização do espaço e a constituição de cidades mais completas, alinhadas
ao conceito de morar, trabalhar e se divertir. Com isso, Águas Claras Vertical
apresenta bom nível de atendimento de serviços e comércio para seus
moradores.
O dimensionamento viário na área de influência direta e indireta tem boa relação
entre largura de calçadas e caixas de rolamento, mas apesar disso apresenta
déficit de arborização e, como na maior parte das praças, as poucas árvores
existentes ainda são pequenas, sem copas volumosas e assim não contribuem
para sombreamento das calçadas.
O empreendimento proposto possui volumes compatíveis com a vizinhança.
Essa compatibilidade é decorrente dos parâmetros de ocupação do solo e dos
usos permitidos que são comuns a diversos lotes do seu entorno.

100
Estudo Preliminar de impacto de vizinhança (32185728)

SEI 00390-00003783/2018-56 / pg. 100

Na Avenida das Araucárias, o lote oposto ao terreno do empreendimento é
ocupado com um edifício de uso misto, Metrópole Shopping, que possui
estacionamentos térreos frontais, dentro dos limites do lote, o que aumenta a
sensação de afastamento e de largura da faixa viária da avenida nesse trecho.
Os demais lotes no entorno imediato do edifício, localizados nas ruas 16 Sul são
exclusivamente residenciais e na rua e 17 sul o lote que faz esquina com
Boulevard Águas Claras Sul também é exclusivamente residência e o lote de
esquina com a Avenida das Araucárias é de uso misto. Todos os lotes contíguos
às ruas que circundam o empreendimento encontram-se edificados.
De acordo com memorial descritivo do projeto de arquitetura, as fachadas do
edifício serão revestidas com textura acrílica, tipo graffiato ou similar, e as
esquadrias serão em alumínio.
Como observado nas elevações do projeto de arquitetura, parte das torres serão
revestidas com peles de vidro, assim como parte da base do edifício nas
fachadas voltadas para Avenida das Araucárias e Bulevar Águas Claras Sul.
Apenas as fachadas limítrofes a Rua 16 Sul e Rua 17 Sul observam-se extensas
paredes fechadas, características dos embasamentos de shoppings centers e
empreendimentos com garagens em sobressolo com o objeto desse estudo.
Os acessos de pedestres ao empreendimento se situam na Avenida das
Araucárias e no Boulevard Águas Claras Sul, que mesmo com pequeno desnível
entre a área interna do edifício e a calçada, possuem uma relação integrada
entre a área privada e pública, que através de solução arquitetônica permite a
permeabilidade visual nessas fachadas. Além das esquadrias, outros elementos
como marquises e brises, que exercerem a função de conforto para o usuário,
contribuem também como elementos visuais da fachada.
Os limites do empreendimento, no nível do pedestre, voltados tanto para a Rua
16 Sul quanto para a Rua 17 Sul constituem-se por divisas fechadas, onde estão
localizados apenas os acessos e saídas dos veículos e as áreas técnicas do
empreendimento. Nessas divisas, onde a base do edifício forma extensa parede,
as faixas de acesso das calçadas constituirão estreita área verde, entre o limite
da construção e o passeio livre dos pedestres.
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Na fachada voltada para a Avenida das Araucárias o afastamento previsto entre
a edificação e o limite do lote é de 4,64 metros que em conjunto com os 2,75
metros de faixa de acesso irão constituir 7,39 metros de largura de jardim. Esse
afastamento se prolonga pouco mais estreito (4,25m) para laterais no sentido
das ruas 16 Sul e 17 Sul até a área de acesso e saída de veículos ao lote.
Na fachada voltada para o Boulevard Águas Claras Sul estão previstos
afastamentos não contínuos nas esquinas com a Rua 16 Sul e 17 Sul, nesses
locais há previsão de jardins. Na lateral que faz esquina com a Rua 17 Sul está
localizado o reservatório de termo acumulação com 20m de altura e na outra
lateral, esquina com Rua 16 Sul, tem o acesso à subestação.
As ruas 16 Sul e 17 Sul possuem amplo dimensionamento de caixa viária, com
24m de largura total entre o limite do terreno do empreendimento e o lote oposto,
sendo duas faixas de 3,5m na caixa de rolamento (7m total), vagas de
estacionamento público perpendiculares a via com 5m de comprimento (10m
total) e mais 3,5m de calçada em cada lateral (total de 7m).
O Boulevard Águas claras é uma via paralela às linhas do metrô e possui fluxo
de veículos em sentindo oposto da Avenida das Araucárias. Essa via em
decorrência a sua dimensão somada à barreira criada pelas servidões e trilhos
do metrô, à falta de conectividade e de fluxo direto com o outro lado da cidade
tem aspecto de vazio urbano. A ocupação de uso misto proposta para o
empreendimento poderá amenizar parte dessas características negativas
proporcionando uma área mais dinâmica e ativa para quem circula por esse
local.
A Avenida das Araucárias também possui dimensão de 24 m de largura
contando com 6,75m de calçada em cada lado e 10,5m de caixa de rolamento
originalmente destinadas a 3 faixas de veículo de 3,5m no mesmo sentindo.
Atualmente com ciclo faixa compartilhada de 1,5m e 3 faixas de 3m.
As dimensões do sistema viário ao redor do empreendimento e a solução de
recuo das torres sobre o embasamento diminuem a pressão e o impacto visual
decorrente da altura do edifício sobre os pedestres.
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Figura 57: Mapa chave | Fonte: Equipe EIV com base no Projeto de Arquitetura

Figura 58: Acesso de Pedestre na Avenida das Araucárias | Fonte: Projeto de Arquitetura
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Figura 59: Acesso de Pedestre no Boulevard Águas Claras Sul | Fonte: Projeto de Arquitetura

Figura 60: Acesso de veículos Rua 17 (1) | Fonte: Projeto de Arquitetura

Figura 61: Acesso de veículos Rua 17 (2) | Fonte: Projeto de Arquitetura
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Figura 62: Saída de veículos Rua 16 (1) | Fonte: Projeto de Arquitetura

Figura 63: Saída de veículos Rua 16 (2) | Fonte: Projeto de Arquitetura
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Figura 64: Vista Superior. Fonte: Lana Dumont

Figura 65: Vista para Av. das Araucárias. Fonte: Lana Dumont
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Figura 66: Vista para Boulevard Águas Claras. Fonte: Lana Dumont

Figura 67: Vista para Rua 16 Sul. Fonte: Lana Dumont
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Figura 68: Vista para Rua 16 Sul. Fonte: Lana Dumont

6.6.

Análise bioclimática

6.7.1 Características do contexto climático em Brasília.

A cidade de Brasília, situada no Planalto Central do Brasil, é caracterizada pelo
clima Tropical de Altitude, de acordo com a classificação de Köppen, onde são
identificadas duas estações nitidamente distintas: quente e úmida (outubro a
abril) e seca (maio a setembro).
Segundo FERREIRA e a Companhia de Desenvolvimento e Planejamento do
Distrito Federal - CODEPLAN, o clima de Brasília pode ser classificado como
Tropical de Altitude. Como é possível observar nos climas compostos, verificamse condições muito semelhantes ao clima tropical úmido, durante o período de
chuvas, e semelhantes ao clima tropical seco no período de seca, embora não
demonstrem a consistência e os extremos que lhes são característicos.
Observa-se ainda uma terceira estação dentro do período seco, com dias
ensolarados, de baixa umidade relativa, e noites frias desconfortáveis, à qual se
refere como fria e seca.
O Distrito Federal está localizado na região Centro-Oeste do Brasil, ocupando o
108
Estudo Preliminar de impacto de vizinhança (32185728)

SEI 00390-00003783/2018-56 / pg. 108

centro-leste de Goiás. A cidade de Brasília está localizada na parte centro oeste
do Distrito Federal, situada aproximadamente à 16o de latitude sul, apresentando
altitude média de 1100 metros. A cidade está situada em sítio convexo e de
acordo com a CODEPLAN.
De acordo com a CODEPLAN e os dados das Normais Climatológicas, Instituto
Nacional de Meteorologia - INMET, o período mais chuvoso corresponde aos
meses de novembro a janeiro, e o período seco ocorre no inverno,
especialmente nos meses de junho a agosto. Na região oriental de Goiás, da
qual o DF faz parte, mais de 70% do total de chuvas acontece de novembro a
março. O inverno é extremamente seco, as chuvas são raras e em pelo menos
um mês não há registro de nenhum dia de chuva. O período seco dura de 4 a 5
meses. Não somente o trimestre de inverno (junho, julho e agosto) é seco, mas
também o mês que o antecede (maio) e o que o sucede (setembro).
Segundo dados do INMET observa-se que o regime pluviométrico anual é de
1552 mm e dezembro é o mês mais chuvoso com cerca de 248 mm.
Segundo NIMER podem ocorrer mudanças bruscas de temperatura durante o
inverno quando, sob a ação do anticiclone polar, as temperaturas mínimas
descem a níveis muito baixos.
As modificações provocadas pelas massas de ar são as responsáveis pela
existência e distinção dos períodos quente e úmido e seco. Segundo FERREIRA
(1965), o período quente e úmido, de outubro a abril, apresenta temperatura
média de mais de 22ºC, e o período seco, de maio a setembro, apresenta
temperatura média de cerca de 19ºC, que aumenta ao longo do período e chega
a setembro com média de 23ºC e média das máximas de 34ºC. A temperatura
média para o mês mais frio é superior aos dados apresentados pela
CODEPLAN. O vento predominante é o vento Leste durante quase todo o ano,
de acordo com FERREIRA e GOULART, e a velocidade média é baixa, entre
dois e três m/s predominantemente. A insolação anual é de cerca de 2370 horas
de acordo com os dados do INMET.
O conhecimento e avaliação destas variáveis climáticas, de acordo com as
condições desejáveis de conforto, são importantes ferramentas no processo de
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projeto de uma edificação. Dessa forma, é possível evitar desde o início do
projeto possíveis problemas ocasionados pela desconsideração das condições
climáticas.
Para a análise de dados climáticos objetivando formular diretrizes de projeto
bioclimático segundo GIVONI, geralmente são utilizados modelos anuais dos
principais fatores climáticos que afetam o conforto humano. Além dos modelos
gráficos mensais de temperatura, umidade, velocidade do ar, nebulosidade, etc.
As variáveis ambientais que influenciam a sensação de conforto são a
temperatura do ar, a temperatura radiante média, a velocidade do ar e a pressão
parcial do vapor d´água no ar ambiente. Esses mecanismos influem na
evaporação que retira calor do corpo. Diferentes combinações dessas variáveis
podem produzir a mesma sensação térmica. Segundo FERREIRA, “um ambiente
será confortável termicamente quando apresentar condições para que as trocas
térmicas entre ele próprio e o meio se processem de tal forma a manter este
último a uma temperatura normal às suas atividades”. Entende-se que a zona de
conforto para os parâmetros utilizados no Distrito Federal estão entre as
temperaturas de 18 º até 26 º. O gráfico de temperatura em Brasília demonstra
grande amplitude térmica entre as estações do inverno e verão. Os gráficos a
seguir demonstram nas zonas amarelas que a maior parte do ano no DF
encontra-se em zona de conforto.
As sobreposições entre os dois gráficos anteriores demonstra a grande variação
de temperatura entre espaços na sombra e no sol que levam em conta uma
serie de fatores como temperatura, humidade, velocidade do vento que
determinam um fator de conforto.
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Gráfico de conforto em Brasília

Gráfico de temperatura por hora - Anual

Gráfico de conforto na sombra

Gráfico de conforto no sol

Figura 69: Gráficos de conforto climatico no Distrito Federal.
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Figura 70: Gráficos de intesidade e direção dos ventos no Distrito Federal.

Durante a estação chuvosa a predominância dos ventos é do quadrante Norte,
com variação NW e NE, no período os ventos mais fortes vêm de NW. A partir
do mês de março predominam os ventos de direção Leste. Durante o período de
estiagem aumenta a incidência dos ventos de Sul e Sudeste. No mês de março
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ocorre o maior número de calmarias em relação ao ano. Os gráficos a cima
demonstram a velocidade do vento e sua direção predominante em leste (E) /
nordeste (ENE) para o Distrito Federal.
6.7.2 Distâncias entre o empreendimento e entorno
.
O empreendimento encontra-se a aproximadamente 23.6 metros de distancia do
seu edifício vizinho mais próximo, este situado a Oeste do lote. Voltado para o
Leste temos dois edifícios com distâncias de 24.4 metros e 25.8 metros. Ao Sul
o edifício mais próximo fica a 33 metros. Os demais edifícios existentes dentro
da área de estudo encontram-se a mais de 40 metros do empreendimento.

Figura 71: Gráfico das distâncias entre os prédios vizinhos.
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6.7.3 Avaliação de Interferências Bioclimáticas
Análise da radiação solar

Figura 72 - Análise de radiação – Total de kWh/m2 no período de um ano.
Entorno sem o empreendimento.
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Figura 73 - Análise de radiação – Total de kWh/m2 no período de um ano. Entorno com o empreendimento.

Ao analisar os resultados referentes à média anual da radiação solar sobre o
terreno vazio, percebe-se que apresenta os altos índices de radiação verificados
nas demais áreas ausentes de sombreamento, e outros vazios, presentes no
trecho da malha urbana analisada. Os valores demonstrados no terreno vazio se
aproximam a 1.540 kwh/w².
A implantação altera substancialmente as condições de radiação no lote e sua
vizinhança imediata, sobretudo nas fachadas diretamente voltadas para o
empreendimento. Verifica-se, nas imagens apresentadas, que a média anual
demonstra uma queda nos índices de radiação no entorno imediato, após sua
implantação.
Devido a estar localizado próximo a linho do metrô, o edifico gera baixo impacto
no sentido Noroeste, com redução aproximada de 10% nos índices de radiação.
Ao Sul, onde possui maior distância dos edifícios vizinhos, comparativamente às
laterais, representou impacto leve, com redução entre 10 a 30% nos índices de
radiação.
Entretanto, em função das menores distâncias laterais junto aos edifícios
vizinhos, gera maior influência na redução na direção Leste e Oeste, com
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redução aproximada de 40% nos índices de radiação. Observa-se que os
edifícios do entorno imediato sofrem redução nos índices de radiação, em que é
maior nas bases dos edifícios, e se ameniza à medida que se distancia do solo.
À medida que ganha altura menor é a interferência da radiação nos edifícios
vizinhos.
Observa-se, com a implantação do empreendimento, nas fachadas dos edifícios
vizinhos, redução de radiação nem tão significativa, porém sensível aos
habitantes

do

local,

sobretudo

para

as

fachadas

voltadas

para

o

empreendimento. Verifica-se que as demais fachadas não sofrem alterações
relevantes.
Apenas

os

quatro

edifícios

vizinhos

mais

próximos

serão

afetados

principalmente em seu embasamento. Os edifícios com mais de 40 metros de
distância do empreendimento sofrerão poucas alterações, porém, seu maior
impacto será sentido nos meses de junho e julho.
A implantação do empreendimento acarretará diminuição da radiação no entorno
imediato. Entretanto, não comprometendo os espaços públicos ao seu redor. O
empreendimento não criará zonas de redução das taxas de radiação de forma
contínua ao longo do ano. Durante todos os dias do ano as áreas analisadas
sofrerão índices de radiação solar, não verificada sua ausência em função da
sua implantação, apenas reduções pontuais, sobretudo no entorno imediato.
Os índices de radiação verificados na malha urbana analisada, após a
implantação do empreendimento, estão dentro dos valores admissíveis e são
encontrados no seu entorno e vizinhança.
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Análise sombreamento

Figura 74 - Total de horas de sol por ano.
Entorno sem o empreendimento.

Figura 75 - Total de horas de sol por ano.
Entorno com o empreendimento.

A imagem representa o total de horas de sol durante os dias do ano. O terreno
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vazio possui baixos índices de sombreamento. Entretanto, é afetado diretamente
pelas edificações do entorno imediato. A implantação do empreendimento
aumenta as condições de sombreamento na vizinhança imediata. Entretanto,
uma análise mais detalhada na variação das horas de sol ao longo do ano,
verifica-se

que

apenas

as

fachadas

diretamente

direcionadas

ao

empreendimento são afetadas. Porém, por outro lado, o trecho em análise passa
a apresentar os resultados de sombreamento mais homogêneos, com o terreno
em análise apresentando a mesma quantidade de horas de sol que os lotes
vizinhos que possuem mesma destinação.
Dessa forma, o empreendimento tem maior influencia de sombreamento sobre
os edifícios a Leste e Oeste, que são os mais próximos, e a Sudoeste,
sucessivamente.
Os estudos de sombreamento anual não demonstram impactos excessivos a
ponto de desqualificar alguma área adjacente, haja vista que não traz impactos
com índices de sombra distintos dos já existentes no entorno.

Figura 76 - Análise de sombreamento – Total de horas de sol.
Data 21/12 – Soltício de Verão (entre 9h-17h). Entorno sem o empreendimento.
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Figura 77 - Análise de sombreamento – Total de horas de sol.
Data 21/12 - Soltício de Verão (entre 9h-17h). Entorno com o empreendimento.

Figura 78 - Análise de sombreamento – Total de horas de sol.
Data 21/06 - Soltício de inverno (entre 9h-17h). Entorno sem o empreendimento.
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Figura 79 - Análise de sombreamento – Total de horas de sol.
Data 21/06 - Soltício de inverno (entre 9h-17h). Entorno com o empreendimento.

Verificando a análise das simulações de sombreamento no solstício de verão e
inverno, a implantação do empreendimento acarreta aumento de 1 a 4 horas de
sombreamento na direção Norte, bem como aumento de 1 a 2 horas de
sombreamento na direção Oeste, sem gerar impacto, em função de que está
mais distante de outras edificações nessas orientações. Entretanto, representa
aumento de 1 a 3 horas de sombreamento na direção Leste, projetando sombra
na fachada dos edifícios vizinhos, nos períodos matutino e vespertino.
Apesar de o empreendimento gerar sombra sobre os edifícios vizinhos, esta
condição não compromete a qualidade dos demais e sua própria, visto que
ocorre em determinados períodos específicos do ano, e já faz parte das
características climáticas em função da mesma caracterização morfológica do
bairro. Além disso, não foram verificadas áreas excessivamente sombreadas
após sua implantação, gerando índices superiores aos já existentes.
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Análises de temperatura

Figura 80 - Temperatura a 1.5m em ºC– Média anual 9h-17h.
Entorno sem o empreendimento.

Figura 81 - Temperatura a 1.5m em ºC– Média anual 9h-17h
Entorno com o empreendimento.

A análise do lote sem o empreendimento demonstra maiores temperaturas nos
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vazios e a Norte do trecho observado, onde não há presença de edificações.
Podem-se perceber as menores temperaturas presentes nas projeções das
edificações. A implantação do empreendimento faz que as temperaturas nas
suas proximidades e vizinhança atinjam os mesmos índices existentes
atualmente nas áreas com edificações semelhantes. A sua implantação diminui
a temperatura em até 1ºC na direção Norte, e diminui a temperatura em até 2ºC
na direção Sul, Leste e Oeste. Não foi evidenciada nenhuma ilha de calor.
O estudo demonstra que o edifício tende a diminuir a temperatura no entorno,
em função do sombreamento gerado. Em determinadas épocas do ano, como no
verão, o edifício irá qualificar o espaço ao redor com a redução de temperatura.
No inverno a redução pode gerar zonas com temperatura próxima aos 15 graus,
conforme as simulações realizadas para esse período.
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Análise ventilação

Figura 82 - Média anual da velocidade e frequência do vento em Brasília.

As barreiras geradas pelo volume dos edifícios no entorno filtram e canalizam
parte do vento. A predominância do vento leste/nordeste se alinha com as
avenidas, em função da orientação do traçado urbano no trecho analisado,
gerando correntes de vento. O empreendimento contribui para a canalização do
vento no sentido Leste-Oeste por aumentar o volume edificado entre as
avenidas, tendo maior impacto nos meses de junho a setembro.
O empreendimento incrementa a barreira existente no sentido Norte-Sul, já
formada pela disposição dos lotes e edificações, mas não altera de forma
significativa o caminho natural da ventilação, tendo maior influência nos meses

123
Estudo Preliminar de impacto de vizinhança (32185728)

SEI 00390-00003783/2018-56 / pg. 123

de janeiro a abril.

6.7.

Dados Populacionais e Socioeconômicos

Os dados demográficos e socioeconômicos apresentados neste item foram
obtidos na Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD/Águas
Claras/2016). Segundo a Pesquisa, Águas Claras possuía em 2016 um total
estimado de 52.541 domicílios urbanos, com população residente estimada em
148.490 habitantes. Quantitativos que resultam na média de 2,83 pessoas por
unidade habitacional.
A taxa crescimento anual da população da RA é de 7,81%, sendo que, apenas
Águas Claras Vertical, no mesmo período, apresentou taxa de crescimento de
10,90%. A população é predominantemente jovem / adulta, 56,25% estão na
faixa etária de 25 a 59 anos. Uma característica marcante do perfil do morador
de Aguas Claras que reflete a emergência do bairro como provedor da demanda
habitacional é que 41,71% dos entrevistados residem na região entre um e cinco
anos. Trata-se especialmente da migração interna, 70,44% dos habitantes de
Aguas Claras vieram de outras Regiões Administrativas do Distrito Federal.
Destes, 25,84%, originários de Taguatinga, 18,26%, do Plano Piloto e 13,05%,
do Guará. Em Águas Claras Vertical, 25,35% vieram do Plano Piloto.
A relação dos moradores com rede de ensino publica é de baixa dependência,
devido à faixa etária ser predominante de adultos e entre aqueles que estudam
(23,86% da população), apenas 8,77 estão vinculados às escolas públicas.
A participação da população de Águas Claras nos movimentos sociais é pouco
expressiva. Apenas 4,24% dos moradores afirmaram participar de sindicatos ou
associações e quase totalidade das famílias, com filhos nas escolas públicas,
não utiliza os espaços das escolas para atividade extraclasse.
Em Águas Claras Vertical a renda domiciliar mensal corresponde a R$ 11.692,54
(13,29 SM) e a per capita, R$ 4.537,07. Entre os trabalhadores residentes na
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Região Administrativa de Águas Claras, 50,29% trabalham na RA I – Plano
Piloto, 17,33% trabalham na própria RA e 9,07%, em Taguatinga. Do total dos
moradores de Águas Claras Vertical, 70,97% utilizam o próprio veículo para irem
ao trabalho, seguidos pelos que usam metrô, 17,97%.
Do ponto da infraestrutura domiciliar, 100% das habitações são atendidas por
agua, esgoto, energia elétrica e coleta de lixo. Neste último quesito, destaca-se
que 96% da coleta de lixo é seletiva, segregada em lixo seco e lixo orgânico. A
infraestrutura da cidade vertical também está completa, mais de 97% do
urbanismo (ruas, meio fios, calçadas, drenagem e iluminação) já estão
conclusos.
Sobre a existência de problemas de ordem ambiental sobressaíram a ocorrência
de áreas alagadas (5,38%) e a disposição irregular de lixo e entulho (4,15%).

6.8.

Pesquisa de Campo

Esta análise trata sobre perfil dos entrevistados, percepções em relação à
implantação do empreendimento, sobre os equipamentos públicos e questões
relativas a qualidade de vida e ambiental.
O gráfico abaixo traz o perfil dos entrevistados, o qual se apresenta equilibrado
entre população fixa, com 46% e população flutuante, com 13% para usuários e
41% trabalhadores. Este dado aponta que esta área em Águas Claras atrai um
público para o trabalho, e que com a implantação do Empreendimento este
público poderá aumentar, e ainda fixar a população residente durante os finais
de semana, pois como indica os questionários aplicados no sábado dia
16/03/2019, a maioria é residente. Este fato pode ser observado nas ruas, em
que famílias e jovens frequentam os shoppings centers que já existem.
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Perfil dos Entrevistados
13%

46%
41%

Usuário

Trabalhador

Residente

Figura 83: Perfil dos entrevistados da ADA do empreendimento, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.

Como aponta o próximo gráfico, 96% dos entrevistados são favoráveis em
relação à implantação do Empreendimento. Os 4% que se mostraram contrários,
apontaram que na área poderiam ser instalados equipamentos públicos
comunitários, como hospital público ou quadra para lazer. Durante as aplicações
dos questionários foi perceptível que há público frequentando as galerias de
lojas existentes e utilizando os serviços oferecidos, como lavanderias,
lanchonetes, academias etc.
Favorável ao Empreendimento
4%

96%
Sim

Não

Figura 84: População entrevistada avalia se é favorável ao empreendimento, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.
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Uma das questões iniciais do questionário trata sobre os equipamentos públicos
comunitários - EPC, que são as instalações e espaços de infraestrutura urbanos
destinados aos serviços públicos de educação, saúde, cultura, assistência
social, esportes, lazer, segurança pública, abastecimento, serviços funerários e
congêneres.
Dos entrevistados, 59% não estão satisfeitos com os EPC, indicando serem
necessários equipamentos nas áreas de saúde, educação e segurança
prioritariamente. Não desconsiderando lazer, esporte, transporte e cultura.
Ressalta-se que 31% dos entrevistados estão satisfeitos com os EPC existentes
na ADA. Fazendo leitura entre a população fixa e flutuante, é perceptível que a
população fixa está mais insatisfeita (35,5%) se comparada com a população
flutuante (23,5). Este fato é esperado, reflexo da maior dependência dos
residentes aos serviços prestados pelo conjunto de EPC.
Satisfeito Equipamentos Públicos Comunitários - EPC
10%
31%

59%

Sim

Não

Não sabe respoder

Figura 85: Satisfação dos entrevistados em relação aos EPC na ADA do Empreendimento, em
porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.

A questão seguinte é sobre os equipamentos públicos urbanos, que são os
serviços de iluminação pública, água e esgoto, coleta de lixo e pavimentações.
Neste item 71% dos entrevistados estão satisfeitos com os EPU, contra 24% de
insatisfeitos. Entre este público, a principal insatisfação é em relação à
pavimentação e o escoamento da água da chuva, causadores de enxurradas.
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No geral, as populações fixas e flutuantes estão satisfeitas com os serviços
públicos urbanos.
Equipamentos Públicos Urbanos - EPU
5%
24%

71%

Sim

Não

Não sabe respoder

Figura 86: Insatisfação dos entrevistados em relação aos EPC na ADA do Empreendimento, em
porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.

Dentre as múltiplas escolhas desta pergunta, destaca-se que os maiores
benefícios com a implantação do empreendimento serão o aumento do
emprego, escolhido por 37% dos entrevistados, seguido do lazer e serviços, com
30% e 25% respectivamente, e com menor percentual, o quesito maior
segurança (8%), pois consideram que o item não tem relação direta com a
implantação do empreendimento. Em relato de um empreendedor da área, ele
considera que:
“O aumento da concorrência é bom para nós, pois o
preço da mercadoria abaixa e assim os clientes optarão
pela qualidade”.
Um morador relata que:
“O empreendimento é favorável, assim o imóvel será
mais valorizado”.
A partir da análise, dos dados separados entre população fixa e flutuante fica
evidente que os residentes, mais do que trabalhadores e usuários, esperam que
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o empreendimento ofereça mais empregos, lazer e serviços.
Benefícios com a implantação do Empreendimento
8%

37%

25%

30%
Emprego

Lazer

Serviços

Maior Segurança

Figura 87: Benefícios que a implantação do Empreendimento traz a população, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.

Quanto à questão sobre os transtornos com a implantação do empreendimento,
52% dos entrevistados considera que haverá aumento na circulação dos
veículos, o que já é considerado aspecto sensível na área. E complementando
esta informação, quando questionados sobre quais as estruturas que estão
inadequadas para a qualidade de vida, a maioria suscitou a falta de
estacionamentos. Os outros transtornos são atração de público externo e risco
de acidentes, com mesma porcentagem, 19%, seguido de insegurança, com
10%, também sendo considerado com pouca relação à implantação do
Empreendimento.
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Transtornos com a implantação do Empreendimento

19%

10%

52%

19%

Mais veículos

Atração de público

Insegurança

Risco de acidentes

Figura 88: Transtornos que a implantação do Empreendimento traz a população, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.

Sobre os impactos ambientais, os entrevistados foram questionados se a
implantação trará transtornos durante a fase de construção; 51% consideram
que haverá barulho e poeira, 34% poluição sonora e 15% poluição visual. Mas
consideram também que o empreendedor aplicará técnicas durante a construção
em que estes impactos serão minimizados.
Impactos ambientais
15%

51%
34%

Barulho e poeira

Poluição Sonora

Poluição visual

Figura 89: Impactos ambientais causados durante a fase de construção, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.
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A acessibilidade é considerada fácil, resultado de 81% dos entrevistados. A
diversidade de modais (carro, ônibus, metrô, bicicleta) e as diversas vias para
acessar os lotes. Parte da população entrevistada se queixou da frequência das
linhas de ônibus para circulação interna em Águas Claras.
Acesso à área do empreendimento

19%

81%

Fácil

Difícil

Figura 90: Opinião dos entrevistados quanto o acesso à área do empreendimento, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.

Quando

os

entrevistados

foram

questionados

quanto

à

satisfação

ou

insatisfação em relação à mobilidade urbana, considerando os seguintes
elementos; vias para circulação de veículos, ciclofaixas, calçada para pedestres
e acessos para portadores de necessidades especiais, obtivemos os seguintes
resultados:
O elemento vias de circulação de veículos é considerado satisfatório para 55%
dos entrevistados.
Em relação às ciclofaixas, a satisfação é de 43% e insatisfação 34%. As
principais queixas dos insatisfeitos são sinalização insuficiente e falta de respeito
dos motoristas de veículos ao espaço reservado. Em comentários, há relatos
sobre a utilização da faixa por motoristas para estacionamento temporário e de
ciclistas que não respeitam o sentido da faixa, situações que causam acidentes
na Avenida Araucárias.
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Figura 91: Ciclofaixa na Avenida Araucárias.
Fonte: Equipe EIV.

As calçadas para pedestres também apresentam pouca diferença entre
satisfeitos (41%) e insatisfeitos (47,5%). No geral existem calçadas em todas as
quadras, o que causa insatisfação é a manutenção, pois existem trechos em que
as calçadas estão em condições ruins, dificultando a passagem de pedestres,
principalmente para os desportistas, idosos e mães que carregam seus filhos em
carrinhos de bebês.
O elemento da mobilidade urbana acesso para portadores de necessidades
especiais é o que apresenta maior amplitude entre satisfeitos e insatisfeitos,
17,5% e 62,5%, respectivamente. Os entrevistados consideram que existem
poucas rampas para acessos de portadores necessidades especiais e a
identificação das mesmas é insuficiente. Até mesmo as estruturas comerciais
não apresentam padrões para recepção desta população.
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Quando estes itens sobre mobilidade urbana são analisados considerando
população fixa e flutuante há pouca divergência visto que é um elemento
utilizado por todos independendo do perfil do usuário.

Percepção quanto a Mobilidade Urbana
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34
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0
Vias de circulação de
veículos

Ciclofaixas

Satisfeitos

Calçadas para
pedestres

Acessos para
portadores de
necessidades
especiais

Insatisfeitos

Figura 92: – Satisfação ou insatisfação quanto à mobilidade urbana na ADA, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.

Quando entrevistados, os usuários, residentes e trabalhadores relataram que
ocorrem muitos acidentes na Avenida Araucárias, principalmente quando há
cruzamentos. Nota-se que 59% têm conhecimento sobre a ocorrência de
acidentes. E quando questionados sobre os locais, 53% confirmam que ocorrem
na referida avenida, como observado no gráfico a seguir. Outros locais de
ocorrência

de

acidentes,

segundo

os

entrevistados,

são

na

Avenida

Castanheiras, em faixa de pedestres ao longo da Avenida Araucárias, Rua 19
Sul, Rua 16 Sul e Rua Bulevar.
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Conhecimento sobre locais com risco de acidentes

41%

59%

Sim

Não

Figura 93: Conhecimento sobre locais com riscos de acidentes, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.

Locais de risco de acidentes
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7%

1%

53%
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11%

Av. Araucárias

Av. Castanheiras

Rua 19 Sul

Rua 16 Sul

Rua Boulevard

Ciclofaixa

Faixa de pedestre

Não sabe responder

Figura 94: Locais com risco de acidentes, segundo os entrevistados, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.

As escolhas dos entrevistados como sugestão para minimização dos riscos de
acidentes são: sinalização e barreira eletrônica, com 23%; passagem para
pedestre, 19%; faixas de segurança, 14%; semáforos, 11%; e 10% não
souberam responder. A sugestão sobre os semáforos não tem boa aceitação,
pois consideram que já existem diversos e que havendo aumento prejudicaria
fluidez no trânsito.
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Sugestões para minimizar os riscos de acidentes
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23%
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Faixas de segurança
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Figura 95: Sugestões para minimizar o risco de acidentes, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.

Os entrevistados priorizaram três quesitos dos oito apresentados, os quais
versam sobre medidas ou infraestrutura que poderiam melhorar a qualidade de
vida e ambiental na ADA, que são: filtros para reduzir emissão de fumaça,
gordura, poeira etc., reuso da água, captação das águas pluviais para limpeza e
irrigação de jardins; coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos; estímulo ao
consumo sustentado; campanhas para redução do uso de objetos plásticos,
como embalagens, canudinhos, copos etc.; uso de energia solar e; descarga
ecológica nos vasos sanitários.
A prioridade de medidas ou infraestrutura entre os entrevistados foi o reuso da
água (51%), captação das águas pluviais para limpeza e irrigação de jardins
(48,5%) e coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos (47%). Ressaltando
que campanhas para redução do uso de objetos plásticos e filtros para reduzir
emissão fumaça, gordura e poeira apresentam percentual considerável entre os
entrevistados, 41,5% e 41%, respectivamente. Estas sugestões são medidas e
infraestruturas que os entrevistados consideram que deveriam ser implantadas
no novo Empreendimento.
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Medidas ou infraestrutura que poderiam melhorar a
qualidade de vida e ambiental, em porcentagem
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Figura 96: Seleção de três medidas ou infraestrutura que poderiam melhorar a qualidade de vida e
ambiental, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.

Ainda sobre estruturas para a qualidade de vida e ambiental, os entrevistados
foram questionados sobre a inadequação de alguma estrutura, havendo
respostas diversas por ser questão aberta. As mais citadas foram à falta de
estacionamento, pouca arborização na área, falta de manutenção dos parques e
inexistência de praças. Entre outras respostas estão: ruas e calçadas com
pavimentação inadequada, frequência da coleta de lixo em feriados, prédios
abandonados, falta de quadra esportiva pública para lazer coletivo, deficiência
no escoamento da água pluvial, e substituição de rede elétrica aérea por
estrutura subterrânea.
Outro item questionado foi sobre os riscos de desastres naturais. A maioria dos
entrevistados respondeu que tem conhecimentos sobre a ocorrência de
enxurradas e inundações. Em relação aos riscos à saúde, responderam que
existem vetores de doenças e ocorrência de animais peçonhentos, inclusive em
alguns condomínios há o combate contra escorpiões. São citados como fonte
destes problemas: empoçamento de água, depósitos de lixo superior ao volume
da área destinada à armazenagem antes da coleta, excesso de áreas
pavimentadas e mau funcionamento da rede coletora da drenagem pluvial.
Devido à proximidade ao local da implantação do Empreendimento, questões
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sobre o Parque Ecológico Águas Claras foram considerados para a elaboração
deste diagnóstico. A partir das questões foi possível conhecer sobre a relação da
população local com o Parque. A primeira questão é sobre o reconhecimento do
Parque, e entre os entrevistados, 78% conhecem contra os 22% que não
conhecem. Destes 78% que conhecem o Parque, 66% frequentam, em número
absoluto significa que das 156 que conhecem o Parque 132 frequentam,
resultado considerado elevado. Destes que reconhecem a importância do
Parque para comunidade, consideram o equipamento como oportunidade de
lazer e esporte (40%), proteção à fauna e flora (27%), melhoria do clima (17%) e
equilíbrio emocional (16%).
Conhecem o Parque Ecológico Águas Claras

22%

78%

Sim

Não

Figura 97: Entrevistados que conhecem o Parque Ecológico Águas Claras, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.
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Frequentam o Parque Ecológico Águas Claras

20%

14%
66%

Sim

Não

Não respondeu

Figura 98: Entrevistados que frequentam o Parque Ecológico Águas Claras, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.

Importância do parque Ecológico Águas Claras em sua
comunidade
16%
27%
17%

40%
Proteção à fauna e flora

Oportunidade de lazer e esporte

Melhoria do Clima

Equilíbrio emocional

Figura 99: Importância do Parque Ecológico Águas Claras para a comunidade, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.

Para a compreensão do engajamento da comunidade, foi aplicada a questão
sobre a participação em atividades comunitárias para a qualidade de vida e
ambiental. A não participação foi resposta majoritária. Os poucos que realizam
este tipo de atividade se pulverizam entre atividades da prefeitura comunitária,
cuidados com parques, mutirões de limpeza, participação em esportes nas
quadras e proteção de animais domésticos.
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Quando questionados sobre o interesse em participar de atividades comunitárias
para a melhoria da qualidade de vida e ambiental, apenas 108 pessoas se dizem
interessadas nas atividades de campanhas educativas, mutirões de limpeza,
agentes comunitários e participação em teatros e shows para a divulgação de
conteúdos do bairro. A principal justificativa alegada para não participação é a
falta de tempo.

Participação em atividades comunitárias
7%

93%
Sim

Não

Figura 100: Participação dos entrevistados em atividades comunitárias, em porcentagem.
Fonte: Equipe EIV.

6.9.

Percurso de Observação

6.9.1.

Organização socioespacial e forma urbana

As características das áreas urbanas são estabelecidas através da relação entre
a rua, principal espaço público de uso cotidiano, que em conjunto com as praças
e áreas verdes, compõe os espaços livres das cidades, e o uso do solo, com
parâmetros urbanísticos que definem e regulam a ocupação nas áreas privativas
da cidade.
O percurso para descrever e avaliar a organização socioespacial e forma urbana
na AID foi constituído por 90 pontos de observação, com a finalidade de gerar
um material detalhado e capaz de retratar a experiência do trajeto e as
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características mais marcantes da cidade observados no ponto de vista de quem
circula na cidade.
Em Águas Claras Vertical a configuração do espaço urbano é marcada pela
existência do metrô de superfície que divide a cidade e interfere no fluxo tanto de
pedestres como de veículos.
Nas principais avenidas a maior parte dos edifícios é de uso misto, assim
tornando-as muito mais movimentadas, tanto por pedestres como por veículos. A
cidade conta com boa quantidade de pontos de ônibus. Nas avenidas principais
e nas áreas internas residenciais possuem praças com equipamentos públicos
de uso comunitário.
As quadras residenciais apresentam integração entre os edifícios e suas praças
centrais, que possuem bom grau de urbanidade, equipamentos e conservação.
Apesar da vegetação ainda não apresentar porte suficiente para criar um
microclima às praças são bastante utilizadas pela população, principalmente
durante o fim de semana.
As edificações, mesmo com soluções arquitetônicas e detalhes de fachadas
diferentes, possuem um padrão semelhante de ocupação, implantação e relação
com o espaço público. Uma das características mais marcantes durante o
percurso é a ausência de áreas verdes nos lotes edificados e a altura dos
edifícios.
O Boulevard Águas claras em decorrência da sua dimensão somada à barreira
criada pelas servidões e trilhos do metrô, à falta de conectividade e de fluxo
direto com o outro lado da cidade tem aspecto de vazio urbano.
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Figura 101 –- Mapa índice do roteiro icnográfico
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No percurso, observa-se que na AID os lotes desocupados e vazios já não são
predominantes, o que é positivo, pois, além desses vazios trazerem sensação de
insegurança para o pedestre, nesses pontos há descontinuidade do passeio. Ao
mesmo tempo, a oferta de diferentes usos tem como consequência a
dinamicidade e o aumento da circulação de pessoas nas vias fazendo com que
os espaços públicos se mantenham ativos em diferentes horários do dia,
contribuindo também para a segurança de quem ali transita.
O percurso de observação foi traçado com objetivo de retratar as características
da ocupação urbana e dos espaços públicos na área de influência direta - AID
do empreendimento, incluindo postos que vão além da AID como as estações de
metrô e as vias lindeiras, considerando sua importância no contexto geral dessa
região. Assim o percurso retrata também os aspectos referentes aos usurários,
elementos de circulação e mobiliário.
O percurso se inicia no ponto 1, na rotatória de cruzamento da Avenida Paubrasil com a Avenida Flamboyant, ambas com fluxo de veículos nos dois
sentidos. Esse ponto foi escolhido como início do percurso por estar localizado
no centro urbano principal, próximo da estação de metrô Águas Claras e por ser
um cruzamento importante no deslocamento pela cidade.

Figura 102: Ponto P.1.1 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 103: Ponto P.1.2 | Fonte: Equipe EIV

O 2° ponto é o cruzamento da Avenida Pau-Brasil com a Avenida das
Castanheiras, uma das principais da cidade.

Figura 104: Ponto P.2 | Fonte: Equipe EIV

O 3o ponto do percurso é o cruzamento entre a Avenida das Castanheiras, que é
uma das principais da cidade, com Rua 24 Norte no sentindo do Bulevar Águas
Claras Norte, que tem o fluxo de veículos com sentido inverso da Avenida das
Castanheiras.
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Figura 105: Ponto P.3.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 106: Ponto P.3.2 | Fonte: Equipe EIV

O 4° ponto se encontra no cruzamento da Rua 24 Norte com a Boulevard Águas
Claras.

Figura 107: Ponto P.4 | Fonte: Equipe EIV
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O 5° ponto está no centro de uma praça que fica ao lado da estação Águas
Claras. Essa praça não possui nenhum tipo de mobiliário urbano, mas tem
calçadas pavimentadas e conta também com arborização, ainda em fase de
crescimento. Entre a estação e a praça existe um ponto de táxi e suas
respectivas vagas, além de vagas de veículos que são utilizadas pelos usuários
do metrô.

Figura 108: Ponto P.5.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 109: Ponto P.5.2 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 110: Ponto P.5.3 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 6 está no cruzamento do Boulevard Águas Claras com a Avenida PauBrasil.

Figura 111: Ponto P.6 | Fonte: Equipe EIV

O 7° ponto é a estação de metrô Águas Claras, que se encontra em boas
condições para os usuários, é bastante movimentada nos dias de semana, em
todos os horários, com fluxo bem menor durante o final de semana.
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Figura 112: Ponto P.7.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 113: Ponto P.7.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 114: Ponto P.7.3 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 8 está no cruzamento da Av. Pau-Brasil com a Boulevard Águas Claras.
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Figura 115: Ponto P.8 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 9 está em uma das praças, que também tem integração com a estação
do metrô. Esta tem calçadas pavimentadas, vegetação de pequeno porte,
playdog e pergolado com bancos.

Figura 116: Ponto P.9 | Fonte: Equipe EIV

Os pontos de 10 ao 17 estão localizados ao longo da Avenida das Araucárias,
uma das principais da cidade. Essa avenida é dotada de ciclofaixa em toda sua
extensão. Estão presentes também semáforos e faixas de pedestre ao longo
dessa via. A Avenida é bastante adensada, identificando-se apenas um lote que
ainda não foi ocupado localizado nos pontos 13 e 14.
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Figura 117: Ponto P.10 | Fonte: Equipe EIV

Figura 118: Ponto P.11 | Fonte: Equipe EIV

Figura 119: Ponto P.12 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 120: Ponto P.13 | Fonte: Equipe EIV

Figura 121: Ponto P.14.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 122: Ponto P.14.2 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 123: Ponto P.14.3 | Fonte: Equipe EIV

Figura 124: Ponto P.15 | Fonte: Equipe EIV

Figura 125: Ponto P.16 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 126: Ponto P.15 - 16 | Fonte: Equipe EIV

Figura 127: Ponto P.15 – 16 | Fonte: Equipe EIV

Figura 128: Ponto P.17.1 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 129: Ponto P.17.2 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 18 está em uma rotatória. Próximo a ela existe um bicicletário e ponto
de taxi e um supermercado.

Figura 130: Ponto P.18.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 131: Ponto P.18.2 | Fonte: Equipe EIV
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O ponto 19 localiza-se na quadra 206, de uso residencial, onde temos a praça
Tuim, que tem calçadas pavimentadas, vegetação de pequeno e médio porte,
bancos com mesas e ainda um playground de areia para crianças, e é rodeada
por vagas de estacionamento público.

Figura 132: Ponto P.19 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 20 localiza-se na quadra residencial 205, onde temos a Praça Jandaia,
que é bastante arborizada e não possui nenhum equipamento além de bancos.

Figura 133: Ponto P.20 | Fonte: Equipe EIV

Os pontos 21, 22, 23, 24, 25 também estão localizados ao longo da Avenida das
Araucárias.
Nos pontos 21 e 22, que são mais próximos ao empreendimento, temos uma
parada de ônibus e o Metrópole Shopping.

154
Estudo Preliminar de impacto de vizinhança (32185728)

SEI 00390-00003783/2018-56 / pg. 154

Figura 134: Ponto P.21 | Fonte: Equipe EIV

Figura 135: Ponto P.22 | Fonte: Equipe EIV

Figura 136: Ponto P.23.1 | Fonte: Equipe EIV

No ponto 23 observa-se a rua Buriti, via que atravessa sobre os trilhos do metrô
entre a avenida das Araucárias e avenida Castanheiras.
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Figura 137: Ponto P.23.2 | Fonte: Equipe EIV

Os pontos 24 e 25 estão localizados em uma praça na avenida das Araucárias.

Figura 138: Ponto P.24 - 25 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 26 está localizado em uma rotatória que faz a ligação com os pontos 27
e 28 e distribui o fluxo de toda a área residencial, das quadras 203 e 204, que
está em volta. Nessa quadra existem dois lotes desocupados um com solo
exposto e outro com brita.
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Figura 139: Ponto P.26.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 140: Ponto P.26.2 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 27 está na praça Pardal, localizado na quadra residencial 204. Esta
possui arborização de médio porte, está pavimentada por calçada, contém um
playground de areia e bancos, e é circundada por vagas de estacionamento
público.
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Figura 141: Ponto P.27 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 28 está na Praça Andorinha, localizado na quadra residencial 203, que
possui calçadas pavimentadas, vegetação ainda de pequeno porte, bancos e
playground de areia e rodeada por estacionamentos.

Figura 142: Ponto P.28 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 29 está localizado na Avenida das Araucárias em um trecho onde se
tem um ponto de ônibus e uma PEC, e o ponto 30 em um lote que ainda não foi
ocupado.
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Figura 143: Ponto P.29.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 144: Ponto P.29.2 | Fonte: Equipe EIV

No ponto 30 observam-se lotes vazios na esquina da Avenida das Araucárias
com a Rua 11 sul.

Figura 145: Ponto P.30 | Fonte: Equipe EIV
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Os pontos de 31 a 34 estão localizados na Rua das Pitangueiras, sendo o P.31
no cruzamento com da Avenida das Araucárias, o P.32, no cruzamento com o
Boulevard Águas Claras e o P. 34, no cruzamento com a Avenida das
Castanheiras. Essa via atravessa sobre os trilhos do metrô e se apresenta sem
condições adequadas de acessibilidade. É perpendicular aos trilhos do metrô e
passa pela estação Arniqueiras.

Figura 146: Ponto P.31 | Fonte: Equipe EIV

Figura 147: Ponto P.32.1 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 148: Ponto P.32.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 149: Ponto P.32.3 | Fonte: Equipe EIV

Figura 150: Ponto P.32.3 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 151: Ponto P.32.4 | Fonte: Equipe EIV

Figura 152: Ponto P.33 | Fonte: Equipe EIV

Figura 153: Ponto P.34 | Fonte: Equipe EIV

Os pontos de 35 a 46 estão localizados na Avenida das Castanheiras, uma das
mais importantes da região, que compõe, em conjunto com a Avenida das
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Araucárias, o binário de circulação da cidade. Possui ciclofaixa em toda sua
extensão.

Figura 154: Ponto P.35 | Fonte: Equipe EIV

Figura 155: Ponto P.36 | Fonte: Equipe EIV

No ponto 37, situado na Avenida das Castanheiras, identifica-se uma parada de
ônibus.
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Figura 156: Ponto P.37 | Fonte: Equipe EIV

Os pontos 38, 39, 41 e 42 seguem pela Avenida das Castanheiras, entre os lotes
consolidados, desocupados, equipamentos e o Parque Ecológico de Águas
Claras, que se destaca na paisagem. No ponto 40, identificamos uma estação da
Caesb.

Figura 157: Ponto P.38 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 158: Ponto P.39.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 159: Ponto P. 39.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 160: Ponto P.40.1 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 161: Ponto P.40.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 162: Ponto P.41 | Fonte: Equipe EIV

Figura 163: Ponto P.42 | Fonte: Equipe EIV

Os pontos 43, 44 e 45, que também estão localizados na Avenida das
Castanheiras, no trecho onde se localiza a UNIPLAN, e o ponto 46 retrata uma
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parada de ponto de ônibus.

Figura 164: Ponto P.43 | Fonte: Equipe EIV

Figura 165: Ponto P.44 | Fonte: Equipe EIV

Figura 166: Ponto P.45 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 167: Ponto P.46.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 168: Ponto P.46.2 | Fonte: Equipe EIV

Os pontos 47 e 48 estão localizados na Rua 22 Norte, no sentido Boulevard
Águas Claras.
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Figura 169: Ponto P.47 | Fonte: Equipe EIV

Os pontos de 48 a 61 localizam-se no Boulevard Águas Claras Norte.

Figura 170: Ponto P.48 - 49 - 50 | Fonte: Equipe EIV

Figura 171: Ponto P.51.1 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 172: Ponto P.51.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 173: Ponto P.51.3 | Fonte: Equipe EIV

Nos pontos 52, 53 e 54 no Boulevard Águas Claras Norte, se identifica um
terreno vazio.
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Figura 174: Ponto P.52 | Fonte: Equipe EIV

Figura 175: Ponto P.53 - 54 | Fonte: Equipe EIV

No ponto 55, no Boulevard Águas Claras Norte, tem uma praça com caminhos
pavimentados, vegetação rasteira de grama, bancos, playground e pergolados.
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Figura 176: Ponto P.55.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 177: Ponto P.55.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 178: Ponto P.55.3 | Fonte: Equipe EIV

Os pontos 56, 57, 58 que estão ao longo da Boulevard Águas Claras Norte,
visualizam-se a Norte os edifícios e a Sul o eixo do metro.
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Figura 179: Ponto P. 56- 57 - 58| Fonte: Equipe EIV

Figura 180: Ponto P.59 - 60 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 61 está situado na esquina do Boulevard Águas Claras Norte com Rua
11 Norte, onde se localiza uma travessia sobre os trilhos do metrô entre a
Avenida das Araucárias e Avenida das Castanheiras.
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Figura 181: Ponto P.61 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 62 está localizado em uma praça, a Norte da estação Arniqueiras do
metrô, com arborização ainda pequena, próxima aos edifícios residenciais. Essa
praça tem uma integração direta com estação do metrô e possui um P.E.C.
(ponto de encontro comunitário), um pergolado e vegetação rasteira com grama.
Possui também caminhos pavimentados que fazem a integração da estação com
o entorno.

Figura 182: Ponto P.62.1 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 183: Ponto P.62.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 184: Ponto P.62.3 | Fonte: Equipe EIV

Figura 185: Ponto P.62.4 | Fonte: Equipe EIV

No ponto 63, temos a estação Arniqueiras, localizada sobre o eixo do metrô.
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Figura 186: Ponto P.63 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 65 está localizado em uma praça, a Sul da estação do metrô
Arniqueiras, que faz integração com as áreas residenciais e comerciais. Essa
praça possui gramados e arborização que ainda está em fase de crescimento.
Quanto ao mobiliário, possui alguns PECs (pontos de encontro comunitário),
bancos e pergolados.

Figura 187: Ponto P.64 - 65 | Fonte: Equipe EIV

Os pontos 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 localizam-se no
Boulevard Águas Claras Sul, às margens da linha do metrô.
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Figura 188: Ponto P.66 – 67 -68 | Fonte: Equipe EIV

Figura 189: Ponto P.66 -67 -68 | Fonte: Equipe EIV

Figura 190: Ponto P.69 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 70 retrata a travessia da Rua Buriti.
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Figura 191: Ponto P.70.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 192: Ponto P.70.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 193: Ponto P.70.3 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 194: Ponto P.70.4 | Fonte: Equipe EIV

Os pontos 71 e 72 estão localizados nas esquinas do terreno destinado ao
empreendimento.

Figura 195: Ponto P.71.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 196: Ponto P.71.2 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 197: Ponto P.72.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 198: Ponto P.72.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 199: Ponto P.73 - 74 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 75 está na Praça Quero-Quero, que contém um playground e uma
quadra poliesportiva.
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Figura 200: Ponto P.75.1 Fonte: Equipe EIV

Figura 201: Ponto P.75.2 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 78 encontra-se no Parque de Águas Claras.

Figura 202: Ponto P.76 - 77 -78 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 203: Ponto P.79.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 204: Ponto P.79.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 205: Ponto P.79.3 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 206: Ponto P.80.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 207: Ponto P.80.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 208: Ponto P.81.1 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 209: Ponto P.81.2 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 82 se encontra no cruzamento da Avenida das Castanheiras com a Av.
Pau-Brasil.

Figura 210: Ponto P.82.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 211: Ponto P.82.2 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 212: Ponto P.82.3 | Fonte: Equipe EIV

Figura 213: Ponto P.82.4 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 83 está no cruzamento entre a Rua 26 Norte e a Avenida Flamboyant.

Figura 214: Ponto P.83.1 | Fonte: Equipe EIV

185
Estudo Preliminar de impacto de vizinhança (32185728)

SEI 00390-00003783/2018-56 / pg. 185

Figura 215: Ponto P.83.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 216: Ponto P.83.3 | Fonte: Equipe EIV

Figura 217: Ponto P.83.4 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 218: Ponto P.83.5 | Fonte: Equipe EIV

Os pontos 84 e 85 estão localizados nos dois cruzamentos existentes na Rua 26
Norte sentido Avenida Parque Águas Claras.

Figura 219: Ponto P.84.1 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 220: Ponto P.84.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 221: Ponto P.84.3 | Fonte: Equipe EIV

Figura 222: Ponto P.84.4 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 223: Ponto P.85.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 224: Ponto P.85.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 225: Ponto P.85.3 | Fonte: Equipe EIV

O ponto 86 localiza-se em uma curva na Avenida Parque Águas Claras, onde
estão localizados também os pontos 87, 88 e 89.
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Figura 226: Ponto P.86.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 227: Ponto P.86.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 228: Ponto P.87 | Fonte: Equipe EIV
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No ponto 88 foram retratados parte dos equipamentos do Parque.

Figura 229: Ponto P.88.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 230: Ponto P.88.2 | Fonte: Equipe EIV

Figura 231: Ponto P.88.3 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 232: Ponto P.88.4 | Fonte: Equipe EIV

Figura 233: Ponto P.88.5 | Fonte: Equipe EIV

Figura 234: Ponto P.89.1 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 235: Ponto P.89.2 | Fonte: Equipe EIV

O último ponto do percurso, ponto 90, encontra-se na rotatória de cruzamento da
Avenida Parque Águas Claras com a Rua Buriti.

Figura 236: Ponto P.90.1 | Fonte: Equipe EIV

Figura 237: Ponto P.90.2 | Fonte: Equipe EIV
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Figura 238: Ponto P.90 | Fonte: Equipe EIV

Quanto ao sistema viário, apesar de apresentar um bom dimensionamento e o
sistema binário de tráfego, nas caixas de rolamento destinadas a circulação de
veículos o desempenho varia de acordo com o período do dia, apresentando
fluxo mais intenso nos horários de “rush” e retenções decorrentes dos semáforos
e cruzamentos. Já nos horários normais e finais de semana o fluxo transcorre
normalmente.
Em relação às calçadas, a maior parte de seu percurso apresenta boa
qualidade, na dimensão e na pavimentação, entretanto, em alguns trechos do
percurso, a largura mínima exigida para o passeio de pedestre não é respeitada,
apresentando obstáculos, como postes e placas, o que obriga os pedestres a
fazerem desvios no caminho, onde, muitas vezes são jogados para rotas não
apropriadas, como canteiros e ciclovias. Além disso, os passeios, em sua
maioria, não possuem sombreamento.
As travessias de pedestre sobre os trilhos do metrô são desagradáveis ao
pedestre e bastante difíceis de serem realizadas por uma pessoa com
deficiência, da mesma maneira que número significativos de travessias não
possuem rampas adaptadas para cadeirantes e carrinhos de bebes.
Não existem ciclovias implantadas ou previstas no sistema viário do bairro, mas
na Avenida das Araucárias e na Av. Castanheiras foram implantadas ciclofaixas
em todas as suas extensões. O que se identificou como disfuncional foi à falta
de conexão entre essas vias para os usuários desse modal.
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Os pontos de ônibus identificados no percurso apresentam-se em bom estado e
compatíveis com a quantidade de usuários, não apresentando superlotação em
nenhum período do dia.
De maneira geral, Águas Claras vertical é bem-dotada de estacionamentos
públicos,

mas

nas

áreas

comerciais

e

avenidas

principais

esses

estacionamentos estão quase sempre lotados, obrigando alguns usuários a
estacionarem de maneira irregular.
Os espaços livres destinados ao lazer, como as praças e o parque da cidade são
muito bem estruturados e são bem utilizados durante os finais de semana pela
população.
As estações de metrô apresentam bom desempenho e estado de conservação,
possuindo fluxo intenso nos dias de semana e horários de pico e fluxo bem
menor nos finais de semana.
Em geral boa parte dos espaços, excetuando-se as calçadas, consegue cumprir
sua função com qualidade nos locais de percurso.
Neles identificou-se que os edifícios no entorno do empreendimento apresentam
características semelhantes entre si, em relação aos volumes e a altura,
principalmente quando tem mesma forma de utilização. Apesar dos edifícios, em
sua maioria, serem altos (20 a 25 pavimentos), ainda existe, na região,
construções

mais

baixas

com

atividades

exclusivamente

comerciais

e

institucionais e, também, um posto de gasolina.
Nos espaços públicos, tanto praças quanto o espaço por onde passa o metrô
configuram áreas de destaque que rompem com a volumetria adensada, abrindo
espaços amplos em meio às edificações.
O elemento mais marcante da configuração urbana identificado no percurso foi o
eixo por onde passam os trilhos do metrô, linha de referência, que divide a
cidade e a paisagem urbana. Por ser cidade adensada com edificações
predominantemente altas os elementos que também se destacam são os
espaços abertos como o Parque de Águas Claras e as praças. A estação do
metrô – Estação Águas Claras também marca a paisagem por estar sobre a Av.
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Pau-Brasil.

6.9.2.

Iluminação Pública

A iluminação pública é aquela destinada aos logradouros de uso coletivo e não
privativo. Suas funções essenciais são a de promover a visibilidade noturna nos
ambientes urbanos, e como consequência propiciar segurança necessária à
identificação de potenciais perigos, tais como; acidentes com obstáculos
(veículos, meios-fios, buracos, postes, placas, pessoas) e atos criminosos
(roubos, sequestros, vandalismos), afinal a luz inibe o comportamento
delinquente.
O sistema de iluminação pública em funcionamento na AID tem caraterísticas
distintas em função de sua principal finalidade, a saber:
a) Iluminação de via urbana coletora: localizada ao longo das avenidas
Buritis, Araucárias e Castanheiras, arranjadas unilateralmente com
equidistâncias máxima de 35 metros. Os postes são de concreto, com
suporte duplo para duas luminárias.

Figura 239: Padrão de iluminação na Av. Castanheiras
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Figura 240: Padrão

de iluminação na Av. Araucárias

b) Iluminação de via urbana local: localizada nas Ruas 11 a 19 Norte e Sul,
arranjadas unilateralmente em postes metálicos ou em suportes fixados
aos postes de distribuição da rede elétrica.

Figura 241: Padrão de iluminação na Rua 13 Norte, com suportes acoplados aos postes de rede
elétrica aérea.
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Figura 242: Padrão de iluminação na Rua 19 Norte, com luminárias simples em postes metálicos.

c) Iluminação de passeios para pedestres: implantada entre a faixa do metrô
e passeio ao longo do Bulevar Sul e Norte. Os postes são de concreto,
com suporte duplo para duas luminárias.

Figura 243: Padrão de iluminação no Bulevar Sul
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Figura 244: Padrão de iluminação no Bulevar Norte

d) Iluminação de espaços livres: localizado nas praças e espaços livres de
uso público, onde foram observadas diferentes tipo de estrutura.

Figura 245: Padrão de iluminação na Praça da CAESB
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Figura 246: Padrão de iluminação na Praça no Boulevard Norte (entre a rua 16 norte e a rua Buriti):
Praça Tuiuiú

Durante o caminhamentos na AID foram identificados 14 postes com luminárias
sem funcionamento, mas especificamente nas seguintes localidades:


Avenida Castanheiras entre as Ruas 13 e 14 e em frente à faixa de
pedestre da Rua 19.



Avenida Parque Águas Claras.



Avenida Bulevar Norte, no trecho entre as Ruas 12 e 14.



Avenida Bulevar Sul, no trecho entre as Ruas 12 e 13.

Segundo estudos realizados, a distância mínima necessária para uma pessoa
reconhecer qualquer sinal de hostilidade e tomar as ações evasivas apropriadas
é de 4 metros. Não foram identificados nesta AID, vias, passeios públicos ou
espaços livres cuja luminância fosse inferior a este limite de visibilidade. Mesmo
durante as obras essa condição mínima de luminância não será prejudicada.
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6.10.

Infraestrutura e Serviços Públicos

6.10.1.

Abastecimento de água

O cálculo do consumo de água do Shopping Araucárias foi divido em duas
etapas; cálculo da demanda residencial e cálculo das demais áreas comerciais:
Shopping (lojas comerciais, varejo, alimentação, garagem) e torres de uso não
residencial.

Demanda Média Residencial
De acordo com a arquitetura do Shopping Araucárias, o empreendimento possui
224 unidades habitacionais. Considerando taxa de ocupação de 3,3 hab/unidade
e consumo per capita de 155 L/s/hab, a vazão média residencial é igual a:

,

Em que,

=

×
224 × 3,3 × 155
=
∴
86400
86400

= 1,33 /

= Demanda média residencial, em L/s;



,



= População, em habitantes;



,

= Consumo per capita residencial, em L/(hab.dia).

Demanda Média Comercial
Para o cálculo da demanda média do Shopping Araucárias, foi realizada análise
estatística do consumo de água de outros shoppings de Brasília operados pela
Paulo Octávio. As tabelas a seguir mostram o consumo desses Shoppings
durantes os meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2018.
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Tabela 4 – Consumo mensal de água do Brasília Shopping
BRASÍLIA SHOPPING
Área construída (m²)

191704

Mês

Consumo Mensal (m³)

Coeficiente de Consumo (l/m²xdia)

Novembro

7610

1,323220521

Outubro

8140

1,369719177

Setembro

9492

1,650461128

Tabela 5 – Consumo mensal de água do Terraço Shopping
TERRAÇO SHOPPING
Área construída (m²)

70314

Mês

Consumo Mensal (m³)

Coeficiente de Consumo (l/m²xdia)

Novembro

3310

1,56915171

Outubro

3452

1,583679476

Setembro

3382

1,603284315

Tabela 6 – Consumo mensal de água do Taguatinga Shopping
TAGUATINGA SHOPPING
Área construída (m²)

137219,38

Mês

Consumo Mensal (m³)

Coeficiente de Consumo (l/m²xdia)

Novembro

5990

1,455090867

Outubro

7306

1,717522841

Setembro

6285

1,526752271

Tabela 7 – Consumo mensal de água do JK Shopping
JK SHOPPING
Área construída (m²)

132000

Mês

Consumo Mensal (m³)

Coeficiente de Consumo (l/m²xdia)

Novembro

1687,43

0,426118687

Outubro

5627,5

1,375244379

Setembro

4731,7

1,194873737

O estudo estatístico feito visou determinar o Coeficiente de Consumo Médio e
aplicá-lo para o Shopping Araucárias. A análise baseou-se em distribuição
normal feita com os valores de Coeficiente de Consumo das Tabelas anteriores.
Essa metodologia visa determinar média com base na amostra dos shoppings
em operação, de acordo com um intervalo de confiança determinado pelo
analisador. A área representada por 1 − α indica o intervalo de confiança
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desejado.

Figura 247: – Curva normal representativa.

Um intervalo de confiança de 95% é escrito matematicamente como:
− 1,96 ×
Em que,

, + 1,96 ×

√



= Média da amostra estudada;



= Desvio padrão da amostra estudada;



= Número de dados na amostra estudada.

√

A média, desvio padrão e o número de dados dos Coeficientes de Consumo
diário das Tabela a Tabela são iguais a:
= 1,39

²×

= 0,34

²×
= 12

O intervalo com nível de confiança e 95% está entre 1,18 e 1,61 L/m²xdia.
Assim, considerando que área não residencial do Shopping Araucárias é igual a
50465,06 m², a demanda média de água do Shopping é igual a:

,

Em que,



,

=

×
50465,06 × 1,61
=
= 0,95 /
86400
86400

= Demanda média comercial, em L/s;

= Área construída do shopping, em m²;
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= Coeficientes de consumo diário, em L/(m². dia).



Demanda Média Total
Dessa forma, a demanda média total do empreendimento será dada pelo
somatório das demandas médias residencial e comercial.
Q =Q

+Q

Em que,


= Demanda média total, em L/s;



= Demanda média residencial, em L/s;



= Demanda média comercial, em L/s.

A tabela a seguir apresenta a demanda média total calculada.

Tabela 8 – Demanda média total
(L/s)
0,95

1,33

(L/s)
2,28

Vazão Máxima Diária Com Perdas
Prevendo eventuais precariedades decorrentes da degradação do material,
operação futura ou aumento de demanda, as tubulações de distribuição da
CAESB são dimensionadas utilizando uma perda de 25 %. Considerou-se
também o coeficiente do dia de maior consumo no ano (K1). Essa será a vazão
consumida a partir da rede da CAESB quando o sistema estiver em operação
=

×
1−

=

2,28 × 1,2
∴
1 − 0,25

= 3,64 /

Em que:


= Vazão de distribuição máxima horária com perdas, em L/s;



= Vazão máxima horária sem perdas, em L/s;



= Coeficiente do dia de maior consumo, igual a 1,2;



= Índice de perdas de distribuição.
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Volume de Reservação
O volume de reservação de um empreendimento deve funcionar como volantes
da distribuição, atendendo à variação horária do consumo (volume útil), prover
uma reserva de água para combate a incêndios e manter uma reserva para
atender às condições de emergências (acidentes, reparos nas instalações,
interrupções de adução e outras).
Para atender aos pontos mencionados, a Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (SABESP) recomenda que a reservação total deva
contemplar 1/3 da vazão total. Dessa forma:

,

=

Em que,


× 86400 ×

1 3,64
1
=
× 86400 × ∴
3 1000
3

,

= 104,80

³

= Volume mínimo total de reservação, em m³;

,

= Vazão total com perdas, em L/s.



De

1000

acordo

com

a

arquitetura

do

Shopping

Araucárias,

está

prevista

Reservatórios Apoiados no nível mais baixo que lançará, por meio de bombas,
água até reservatórios elevados localizada na cobertura de cada torre. O volume
dos reservatórios elevados é igual a 1/5 da vazão total com perda. Dessa forma:

=

1000

× 86400 ×

Em que,



1 3,64
1
=
× 86400 × ∴
5 1000
5

,

= 62,88

³

= Volume mínimo do reservatório elevado, em m³;
= Vazão total com perdas, em L/s.

O volume do Reservatório Apoiado é igual à subtração dos volumes de
reservação calculados:

=

,

−

= 104,8 − 62,88 = 41,92

³
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Esgotamento Sanitário

6.10.2.

Vazão Média
A vazão média de esgoto do empreendimento pode ser determinada a partir do
produto entre a demanda hídrica média (obtida na seção Demanda de Água) e o
coeficiente de retorno, estimado em 0,8. Assim, foi obtida a vazão média de
esgotamento sanitário, conforme a tabela a seguir.

Tabela 9 – Vazão média de esgoto

Uso

QA,med - Demanda
Méd. por Água
(L/s)

QE,med – Vazão Méd.
de Esgoto
(L/s)

Residencial

1,33

1,06

Comercial

0,95

0,76

TOTAL

2,28

1,82

Vazão Máxima Horária
Para determinar a vazão máxima horária de esgoto, basta multiplicar a vazão
média calculada anteriormente pelos coeficientes adimensionais K eK . Dessa
maneira, a vazão máxima horária de esgoto é dada por:
,

,

=

,

×

×

= 1,82 × 1,2 × 1,5 ∴

,

,

= 3,28 /

Em que:
= Vazão de esgoto máxima horária, em L/s;



Q

,



Q

,



K = Coeficiente do dia de maior de consumo, adimensional.



K = Coeficiente da hora de maior de consumo, adimensional.

6.10.3.

,

= Vazão média de esgoto, em L/s;

Viabilidade e Interferências de Agua e Esgoto

A carta de viabilidade de atendimento (Anexo) dos serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário foi encaminhada para a CAESB, sendo
solicitado:

206
Estudo Preliminar de impacto de vizinhança (32185728)

SEI 00390-00003783/2018-56 / pg. 206



Manifestação da capacidade de atendimento do empreendimento, caso
existam os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário;



Manifestação de prazo de atendimento do empreendimento, caso não
existam os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário;



Manifestação quanto à responsabilidade do custeio das obras, caso exista
previsão de construção de sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário.

A CAESB se manifestou favoravelmente quanto à viabilidade de atendimento à
demanda proposta pelo empreendimento (Anexo). As redes existentes atendem
os lotes e para ligação predial deve ser realizada solicitação junto ao Escritório
de Comercialização da CAESB, com as despesas da execução serviços por
conta do interessado.
Também foi encaminhada carta de consulta (Anexo) sobre a existência de
interferências do empreendimento em tela sobre dispositivos dos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, existentes e/ou projetados,
assim como informações das respectivas faixas de servidão.
De acordo com as informações encaminhadas pela CAESB, por meio da Carta
No 2470/2019 – EPR/DE – CAESB (Anexo), não constam interferências dos lotes
do empreendimento com a rede de água existente ou projetada.
Em relação às redes de esgoto, existem interferências com os lotes 6 e 8 na Rua
17 Sul. São propostas, dessa maneira, intervenções visando o remanejamento
dos seguintes elementos:


Poço de Visita (PV) de cota 1139,29 m;



Trecho da tubulação de PVC 150 mm de comprimento 62,32 m à
montante do PV;



Trecho da tubulação de PVC 150 mm de comprimento 81,51 m à jusante
207
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do PV.
Apesar da interferência, a CAESB, neste Carta No 2470/2019 – EPR/DE, já
informa ser tecnicamente viável o remanejamento da infraestrutura instalada,
com custos estimado em R$ 35.000,00.
Foi comunicado, ainda na mesma carta encaminhada pela CAESB, a existência
de redes nas imediações, nas quais se torna necessária a adoção de medidas
de proteção durante as escavações. Incluindo também os trechos propostos a
serem remanejados da rede de esgoto, respeitando:


Recobrimento mínimo, contabilizado a partir da geratriz superior do tubo;



Faixas de servidão, para cada lado do eixo da rede.

6.10.4.

Drenagem de águas pluviais

Para destinação adequada das águas pluviais do empreendimento foram
verificados a rede de drenagem local existente e os critérios estabelecidos pela
resolução nº 9 da ADASA de 08/04/2011, visando atender a decisão da Diretoria
Colegiada - sessão extraordinária nº 4284 de 30/01/2017 NOVACAP publicada
no DODF Nº 26 em 06/02/2017.
Foi verificado o cadastro da rede de drenagem existente, cujos dados foram
fornecidos pela NOVACAP e estão ilustrados nas figuras a seguir. Os lotes 03,
05, 06 e 08 são os destinados ao empreendimento. Analisando a rede local,
verificou-se que o ponto mais adequado para o lançamento de águas pluviais é
PV 20.11.

A segunda figura mostra com mais

clareza os

lotes do

empreendimento e o PV de lançamento (20.11).
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Figura 248: - Cadastro da rede de águas pluviais.

Figura 249- Lotes do empreendimento e PV de lançamento

Em relação à drenagem pluvial, foi recebido o cadastro da rede, em que foi
possível verificar a inexistência de interferências do empreendimento com a rede
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existente.
Conforme o Artigo 6º da Resolução Nº 9 da ADASA deve-se manter a qualidade
e quantidade do corpo hídrico receptor, e para isso surge à necessidade da
implantação de reservatórios de qualidade e quantidade, visando diminuir a
concentração de poluentes e reter volumes de água que podem impactar o
corpo receptor.
Para fins de cálculo considerou-se que a área impermeável do empreendimento
corresponde a 100% da área deste, uma vez que a quantidade de áreas verdes
é muito pequena.
O reservatório de qualidade tem o objetivo de reduzir a carga poluente a ser
lançada na rede, e, conforme o Artigo 7º da Resolução Nº 9 da ADASA, seu
volume é calculado pela seguinte equação:

V

= (33,8 + 1,80 ∙ A ) ∙ A

Onde:
V

= Volume do reservatório de qualidade, em m3;

A = Percentual de área impermeabilizada;
A = Área de contribuição do terreno, em ha;

Sendo a porcentagem de área impermeabilizada 100% e a área de
contribuição tomada como a própria área do terreno (7,2 ha), obtém-se o
seguinte volume para o reservatório de qualidade:

V

= (33,8 + 1,80 ∙ 100) ∙ 7,2 = 1 539,36 m

O reservatório de quantidade tem o objetivo de reduzir vazões de pico e retardar
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o escoamento superficial através da retenção de determinado volume de água,
e, conforme o Artigo 8º da Resolução Nº 9 da ADASA, seu volume é calculado
pela seguinte equação:

V = (4,705 ∙ A ) ∙ A

Onde:
V = Volume do reservatório de qualidade, em m3;
A = Percentual de área impermeabilizada;
A = Área de contribuição do terreno, em ha;

Assim, sendo o percentual de área impermeável igual a 100% e a área de
contribuição tomada como área total do terreno (7,2 ha), tem-se que o volume
necessário para o reservatório de quantidade é:

V = (4,705 ∙ 100) ∙ 7,2 = 3387,60 m

Entretanto, o reservatório de qualidade, além de controlar a carga poluidora, já
retém parte da água que deveria ser retida no reservatório de quantidade.
Portanto, o reservatório de quantidade pode ter um volume igual à diferença
entre o volume necessário (calculado acima) e o volume do reservatório de
qualidade:

V

= V − V = 3387,60 − 1539,36 = 1828,24 m
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6.10.5.

Energia Elétrica

Através da Carta nº 257.2018 – ECOTECH (Anexo), a CEB Distribuidora foi
consultada sobre a capacidade de atendimento dos serviços de distribuição de
energia elétrica e iluminação pública para o empreendimento. Por intermédio da
Carta SEI-GDF no 905/2018-CEB-D/DD/DC/GCAC (Anexo), a CEB informou que
pode fornecer energia elétrica para o referido empreendimento imobiliário, desde
que sejam atendidas condições de fornecimento, as quais serão definidas por
meio de estudo técnico específico.
Através da Carta nº 256.2018 – ECOTECH (Anexo), a CEB Distribuidora foi
consultada sobre a existência de interferência sobre dispositivos da rede de
distribuição de energia elétrica e iluminação pública. Por intermédio da Carta
SEI-GDF no 751/2018-CEB-D/DD/DC/GCAC (Anexo), a CEB encaminha Laudo
Técnico 525 que aponta existência de interferência com iluminação pública e
rede área de distribuição de energia. No momento das obras devem ser
respeitados os limites das calçadas de no mínimo 0,2 m dos postes de
iluminação pública. No caso das redes áreas de média tensão deve-se adotar
afastamento mínimo de 1,5m das edificações, enquanto que para redes de baixa
tensão essa distancia mínima é de 1,0 metros. Caso estas exigências de
distância mínima não possam ser cumpridas, o empreendedor deverá
encaminhar à Superintendência de Engenharia da CEB projeto detalhado de
remanejamento.

6.10.6.

Resíduos sólidos

Durante a etapa de instalação, o manejo dos resíduos sólidos gerados no
canteiro de obras deve seguir as diretrizes do Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil – PGRCC. Em princípio, os RCC da classe A
devem ser destinados para o Aterro Controlado do Jóquei (antigo Lixão da
Estrutural); os RCC das classes B e C enviados para as usinas de triagem do
SLU com vistas ao aproveitamento pelas cooperativas de coleta seletiva; e os
resíduos da classe D devem receber prévio tratamento antes da disposição final
ou serem encaminhados para algum aterro de resíduos perigosos. O
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gerenciamento dos RCC é de responsabilidade do gerador.
Com a ocupação e operação do empreendimento, os resíduos sólidos
domiciliares gerados serão coletados pelo Serviço de Limpeza Urbana, que
promoverá a coleta seletiva, conforme determina a Lei Distrital nº 5.610/2016 e
demais normas complementares. Os resíduos sólidos comerciais cujo volume de
rejeitos orgânicos e indiferenciados seja inferior aos 120 litros por dia também
serão coletados pelo SLU, enquanto os volumes superiores aos 120 litros por dia
caberão ao gerador o seu gerenciamento.
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7. VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
Vazios urbanos costumam trazer sensação de insegurança à população, o que
causa impacto negativo na cidade. À medida que a cidade se consolida com
usos diversos, oferta de serviços, tratamento adequado dos espaços urbanos,
essa sensação tende a diminuir, o que propicia, naturalmente, a valorização dos
espaços adjacentes aos lotes recém-ocupados.
Em termos urbanísticos, o empreendimento está perfeitamente inserido no
contexto urbano, apresentando uso e ocupação adequada em relação ao
entorno e de acordo com a legislação vigente.
A Avenida das Araucárias, em especial, e o entorno imediato estudado é
caracterizado pela concentração de atividades, resultado da articulação do
sistema viário e eixo do metro.
A ocupação do tecido urbano nestes lotes com empreendimento proposto irá
valorizar as áreas de seu entorno, corroborando com dados fornecidos pela
Abrasce que áreas no entorno de Shopping tem valorização média 46% superior
em relação a outras áreas da cidade no Brasil. A diversidade de usos e
atividades e abre novas possibilidades de oportunidades para agregar comercio
e serviços, de diversos portes, além da moradia.
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8. ANÁLISE DOS DADOS

Os dados foram analisados com base no método SWOT. A análise SWOT (ou
Análise FOFA) é a sigla em para Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses),
Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). Ferramenta de tomadas de
decisão que utiliza o planejamento estratégico para novos projetos. Com base
nas informações do projeto pretendido (ambiente interno) e na leitura urbana,
ambiental e socioeconômica das Áreas de Influência (ambiente externo) foram
identificadas as forças e fraquezas do projeto frente às oportunidades e
ameaças do projeto na vizinhança.
Em relação ao uso e ocupação do solo, a AID é bastante diversificada. O uso
residencial predomina na área, em edifícios residenciais exclusivos e em
edifícios de uso misto, com o uso comercial nos primeiros pavimentos. Os
edifícios de uso misto (base comercial + torre residencial) têm se tornado cada
vez mais comuns na região, o que contribui para a dinamicidade do local,
fazendo com que o bairro se mantenha ativo em diversos horários e dias da
semana e contribuindo para que Águas Claras Vertical possua características
diferentes de outras Regiões Administrativas, até mais antigas, que ainda nos
dias de hoje apresentam características de cidade dormitório.
No aspecto da paisagem, a área se destaca pelo adensamento e altura das
edificações. O adensamento populacional demanda a oferta de serviços,
comércios e lazer que, quando permitidos próximos às residências propiciam a
dinamização do espaço e a constituição de cidades mais completas, alinhadas
ao conceito de morar, trabalhar e se divertir. Com isso, a área apresenta bom
nível de oferta de serviços e comércio para seus moradores, fazendo com que a
região

se

torne

praticamente

independente,

não

sendo

necessário

o

deslocamento para outras regiões para que se tenha acesso a atividades
cotidianas.
De modo geral, as AID são bem servidas de praças e equipamentos de lazer. As
praças e áreas verdes encontram-se espalhadas de modo uniforme por toda a
região e, na maioria delas, há, pelo menos, um equipamento de lazer.
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Um ponto negativo da AID é a deficiência em relação a equipamentos púbicos
de saúde e educação. Como direito social previsto na Constituição, a inserção
de novos equipamentos desta natureza é necessária não somente para
atendimento dos futuros usuários do empreendimento em análise, mas de toda
população que reside, trabalha e frequenta a região.
Outro ponto negativo é o aspecto de vazio urbano da Boulevard Águas Claras
Sul devido à sua dimensão, barreira criada pelas servidões e trilhos do metrô,
falta de conectividade e fluxo direto com o outro lado da cidade. A ocupação de
uso misto proposta para o empreendimento poderá amenizar parte dessas
características negativas, proporcionando uma área mais dinâmica e ativa para
quem circula por essa via.
O dimensionamento viário na AID tem boa relação entre largura de calçadas e
caixas de rolamento. Atualmente as principais interseções da vizinhança estão
operando com boa fluidez - Níveis de Serviço variando de “A” à “C”. Entretanto,
o cruzamento semaforizado da Avenida com a Rua Buriti promove retenções
que reduzem os Níveis de Serviço à “D” e “E”. Mantidas as condições atuais do
sistema de tráfego, a atração de veículos promovida pelo empreendimento em
horários de pico irá agravar nas condições de operação deste cruzamento.
O planejamento multimodal de transporte de Águas Claras inclui previsão de
calcadas para circulação de pedestres e ciclovias para tráfego das bicicletas. No
entanto, percebe-se, em alguns trechos, que a largura mínima exigida para o
passeio de pedestre não é respeitada, apresentando obstáculos, como postes e
placas, o que obriga os pedestres a fazerem desvios no caminho, onde, muitas
vezes são jogados para rotas não apropriadas, como canteiros e ciclovias. As
travessias de pedestre sobre os trilhos do metrô são desagradáveis ao pedestre
e limitada aos portadores de deficiência física.
Outro aspecto deficitário é o baixo índice de cobertura arbórea. No entorno dos
passeios há déficit de arborização. Assim como na maioria das praças, as
poucas árvores existentes ainda são pequenas, sem copas volumosas e não
contribuem com o sombreamento.
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No percurso, observa-se que na AID as áreas vazias já não são predominantes,
que é positivo, pois, além desses vazios trazerem sensação de insegurança para
o pedestre, nesses pontos há descontinuidade do passeio.
A implantação do empreendimento fortalece o processo de consolidação do
meio urbano, oferecendo novos espaços para desenvolvimento de atividades
econômicas e ofertando unidades residenciais menores do que as disponíveis
no mercado da região atualmente, criando oportunidade para que pessoas de
outras faixas de renda possam morar na vizinhança.
Além disso, a oferta de diferentes usos em um mesmo empreendimento contribui
para a dinamicidade do local e aumenta a circulação de pessoas nas vias
adjacentes ao lote, o que faz com que o entorno se mantenha ativo em
diferentes horas do dia, contribuindo para a segurança de quem ali transita.
Em relação aos aspectos urbanísticos, não foram identificadas ameaças diretas
relacionadas à implantação empreendimento, visto que ele atende os preceitos
legais determinados, bem como se assemelha aos padrões de ocupação e usos
da malha urbana consolidados na vizinhança.
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Análise dos fatores internos – análise com foco no projeto do empreendimento
Fatores Internos
Localização / Situação

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Proposta compatível com
legislação e zoneamento
urbano aplicável.

Situação Fundiária

em

Imóvel

situação

regular, com fusão dos
lotes

registrados

em

nome do empreendedor
em tela.
Uso e ocupação do solo

Promove

usos

atividades

e

previstas

idênticas ao praticado na
vizinhança.
Equipamentos Urbanos e

Promove o adensamento

Comunitários

populacional em região
carente de equipamentos
de saúde e educação.

Paisagem Urbana

Compõem a paisagem
urbana com morfologia
compatível

com

a

vizinhança.
Conforto ambiental

Promove

diferença

significativa,
especialmente

no

sombreamento

dos

pavimentos

inferiores

das edificações vizinhas.

218
Estudo Preliminar de impacto de vizinhança (32185728)

SEI 00390-00003783/2018-56 / pg. 218

Verde urbano

Não

contribui

significativamente com a
urbana.

arborização

O

paisagismo no interior o
lote é quantitativamente
expressivo

pouco

em

função da alta taxa de
ocupação e baixo índice
de

permeabilidade

permitida.
Socioeconômica

Promove dinamização da
economia

com

oferta

imobiliária, de empregos,
serviços e geração de
impostos.
Sistema de circulação e

Promove

transporte

em

adensamento
região

com
já

mobilidade
comprometida.
Infraestrutura urbana

Promove
impermeabilização
solos

em

região

problemas

de
com
de

escoamento superficial e
registros

de

alagamentos.
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Análise dos fatores externos – análise com foco na área de influência direta.
Fatores Externos

Ameaças

Oportunidades

Localização / Situação

Compõem

a

malha

urbana em lotes vazios.
Situação Fundiária

Bairro

Consolida

planejado, licenciado e
registrado

pela

TERRACAP.
Uso e ocupação do solo

Integra o tecido urbano
com usos e atividades
complementares

a

aquelas já praticadas na
vizinhança.
Equipamentos Urbanos e Aumento
Comunitários

por

na

demanda

equipamentos

de

saúde e educação.
Paisagem Urbana

Compõem a paisagem
urbana com volumetria
compatível

com

a

vizinhança.
Conforto ambiental

Redução dos níveis de
sombreamento

e

temperatura
vizinhança

da
na

direta

nos

pavimentos inferiores e
cota de pedestres.
Verde urbano

Redução da arborização
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urbana.
Socioeconômica

Dinamiza
socioeconomia

a
da

região.
Sistema de circulação e Aumento do tráfego nos
transporte

horários

de

pico

do

empreendimento.
Infraestrutura urbana

Sobrecarga do sistema
de drenagem da região.

221
Estudo Preliminar de impacto de vizinhança (32185728)

SEI 00390-00003783/2018-56 / pg. 221

9. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS

Para análise dos impactos, consideramos importante que seja visualizado pelos
analistas o cenário prospectivo alternativo ao Araucárias Shopping, onde os
quatro lotes objeto desta avalição de impactos fossem tratados de forma isolada.
Neste cenário, quatro empreendimentos individuais ocupariam os lotes de forma
concorrente ao projeto do empreendimento de uso misto em análise na CAP. O
resultado comparativo resultaria em potencial construtivo idêntico, com
volumetrias semelhantes, e seguintes possíveis diferenças:


Neste novo cenário, 100% do potencial poderia ser aproveitado para uso
habitacional, assim, todos os impactos relacionados à densidade
habitacional são majorados em relação ao cenário de ocupação do
Araucárias Shopping, especialmente aqueles relacionados à população
residente, onde se incluem demandas e ofertas de saneamento (água e
esgoto) maiores e maior ampliação do déficit por EPC;



A integração dos quatros lotes por meio do embasamento do Shopping
gera maior permeabilidade e mobilidade urbana em comparação a quatro
lotes sem previsão de áreas privadas de uso coletivo que integrem estes
mesmos lotes, ou seja, as áreas de circulação do Shopping funcionarão
como galerias que possibilitam os pedestres se deslocarem entre a Av.
Araucárias e Boulevard Sul.


A diversificação de uso integra origens e destinos, com menores

impactos negativos ao tráfego e circulação de veículos, quando
comparado

a

empreendimentos

exclusivamente

habitacionais

ou

comerciais.
Foram desenvolvidas análises dos componentes considerados como ameaças
provocadas pelo empreendimento nos meios frágeis das áreas de influência.
Neste sentido, considerando que: (i) A área de influência se trata do ambiente
urbano constituído de Aguas Claras Vertical – bairro criado e ocupado (taxa de
ocupação superior a 80%) com características de grande volumetria construtiva
a alta densidade populacional; (ii) cenário concorrente de ocupação promove
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ameaças de impactos superiores ao cenário do Araucárias Shopping em relação
a adensamento populacional; (iii) O empreendimento não promove usos e
morfologias distintas da vizinhança; e (iv) a densidade de população residente
do empreendimento é inferior à previsão máxima do PDOT (PDOT superior a
150 hab/ha x empreendimento 102,63 hab/ha).
Identificadas pressupostas fraquezas do projeto e sua relação como possíveis
ameaças ao conjunto urbano da vizinhança, consideraram-se os seguintes
possíveis impactos negativos significativos na vizinhança:
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1. Perda da visão panorâmica:
Na cota das calçadas e sistema viário, as fachadas verticais dos primeiros
pavimentos diminui a amplitude visual dos transeuntes. O projeto prevê
fachadas voltadas para as ruas 16 e 17 Sul, que possuem 18,5 metros de
altura e quase 9,0m de comprimento predominantemente fechados, com
apenas as aberturas de acesso e saída de veículos, o que causa efeito
semelhante a um grande muro. Atualmente os pedestres experimentam
sensação similar ao transitarem nos arredores do Shopping Águas Claras,
que

também

tem

as

mesmas

características.

A

volumetria

do

empreendimento não destoa do restante da ocupação da área, estando
perfeitamente inserido no contexto urbano.

Reconhece-se, assim, a

legalidade da proposta arquitetônica, que atende a todas as exigências
legais relativos ao lote.
A perda de visão panorâmica é inerente à consolidação da cidade, à
medida que os edifícios são construídos, de acordo com os parâmetros
edilícios ali estabelecidos. Por essa razão, entende-se que isso é uma
consequência natural e prevista para aquele espaço urbano, com aquelas
características de ocupação.
Atualmente o terreno encontra-se cercado por tapumes em todas as
divisas, o que somado à inexistência de atividades, causa aos pedestres
que por ali circulam uma sensação de vazio não desejável em espaços
urbanos ativos. Para o pedestre, em termos visuais, a área já não se
configura atualmente como um espaço livre.
Em contrapartida, a implantação do empreendimento trará benefícios
relativos às atividades geradas naquele espaço, e a edificação como
proposta permitirá a circulação e travessia interna de pedestres, o que se
fossem quatro edificações separadas não aconteceria.
O cone de visão dos transeuntes em áreas urbanas verticalizadas
concentra-se nos eixos viários e são mantidos e regulados através dos
afastamentos obrigatórios e das alturas máximas estabelecidos para cada
região, o que é respeitado pelo projeto arquitetônico em questão.
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Os vazios urbanos apesar de manterem áreas de visão ampliadas trazem
também aspectos de insegurança nos bairros urbanizados.
Considerando que os afastamentos e o dimensionamento geral das vias
que contornam o empreendimento tem uma dimensão proporcional às
alturas do embasamento e das torres recuadas, percebe-se que ele não
provocará uma sensação de opressão aos pedestres.

2. Sobrecarga nos Equipamentos Públicos e Comunitários:
A estrutura de esporte e lazer existente na região tem capacidade para
atendimento à população proveniente do empreendimento. No entanto,
alguns espaços públicos carecem de completude e/ou manutenção das
estruturas físicas (pavimentos e equipamentos de ginástica e de
esportes).
A região apresenta déficit de equipamentos públicos de educação e de
saúde. Em toda Águas Claras Vertical há somente um Centro de
Educação de Primeira Infância, uma escola particular conveniada e um
pequeno posto de saúde. Apesar de haver diversos lotes destinados a
esses usos, a grande maioria deles permanece vazia desde a sua criação,
não

sendo

esse

déficit,

então,

decorrente

da

implantação

do

empreendimento, apesar de ciente que a nova população residente
poderia amplificar o déficit.
No entanto, no diagnóstico apresentado nesse EIV, com os resultados
apontados no levantamento socioeconômico (renda e grau de instrução),
está

caracterizada

a

baixa

dependência

da

população

com

os

equipamentos públicos de saúde e educação.
Foi também identificado baixo engajamento da população local, situação
que prejudica reinvindicação em prover os serviços públicos em déficit.
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3. Alteração bioclimática:
O estudo demonstra que o edifício tende a diminuir a temperatura no
entorno, em função da ampliação do sombreamento na cota de pedestres
e primeiros pavimentos, e, consequentemente, promove redução da
incidência direta de radiação solar nos pavimentos inferiores e no térreo.
Entretanto, as análises demonstram que os índices encontrados após sua
implantação, são os mesmos hoje existentes e apresentados pelos lotes
vizinhos, visto que possuem a mesma caracterização morfológica, além
dos usos, gabaritos e densidades semelhantes.

4. Amplificação da Ocorrência e Severidade de Alagamentos:
Na ocupação dos lotes está prevista 100% de impermeabilização do solo,
ou seja, todo o volume de aguas pluviais captado no empreendimento é
conduzido ao sistema de drenagem público operado pela Novacap. O
diagnóstico da área de influencia aponta para ocorrência de áreas
alagáveis durante as chuvas de intensidade crítica.

5. Diminuição da fluidez no tráfego:
A entrada e saída de caminhões da obra irá diminuir a fluidez na
vizinhança direta. Os veículos pesados, que deverão atender a fase de
obras, trafegam em baixas velocidades e ocupam grande espaço da faixa
de rolamento, especialmente nas manobras de entrada e saída aos lotes.
Durante a fase de operação foi diagnosticado impacto negativo na fluidez
e consequente amplificação na retenção que já ocorre na travessia da
Avenida Castanheiras com a Rua Buritis.

6. Redução da área verde:
Considerando a paisagem urbana, o patrimônio natural e cultural,
considera-se que impacto é pouco significativo no interior dos lotes, se
resumindo ao desmatamento do lote, que irá prover apenas supressão de
25 indivíduos arbóreos, todos eles de espécies exóticas ao Bioma
Cerrado.
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7. Funcionamento do canteiro de obras:
O período de duração da obra está previsto para 36 meses. Neste período
os tapumes irão ocupar aproximadamente 1 metro das calçadas, com
impacto negativo na mobilidade dos pedestres. Incialmente, enquanto
durar o período de escavação (máximo de 4 meses), será necessário o
trânsito de retroescavadeiras nos limites do lotes, bem como a instalação
de escritórios, almoxarifado, refeitório, banheiros e vestiários serão
dispostos em contêineres metálicos, dispostos longitudinalmente nas ruas
16 e 17 sul, em 2 pavimentos. Neste período ainda estão previstos
impactos de ordem sonora oriundo do tráfego de caminhões e maquinário
e de ordem da poluição atmosférica e hídrica em função da movimentação
de solo.

Além

dos

impactos

supracitados,

os

demais

impactos

negativos

do

empreendimento são pouco significativos. Tal afirmação está apoiada pelo fato
de que o projeto em tela não promove alterações ao meio que não sejam
aquelas já esperadas com a consolidação e completude de tecido urbano
planejado e devidamente licenciado, à luz das condicionantes técnicas e legais
que criaram e normatizam a ocupação urbana da cidade de Águas Claras.
Em relação ao uso e ocupação do solo, o empreendimento está adequado às
atividades previstas para o lote, de uso misto, e dessa forma entende-se que
ocupação deste vazio urbano contribuirá positivamente para a vizinhança.
Quanto à valorização imobiliária, por não se tratar de uma região já com
população vulnerável, a valorização imobiliária não foi considerada um fator de
ameaça e nem tratada como um impacto negativo. Não se identifica a ameaça à
capacidade de permanência dos moradores, ou expulsão, em função de
aumento do custo de vida ou encarecimento dos imóveis neste contexto.
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10.MEDIDAS DE MITIGAÇÃO.

ADEQUAÇÃO DE PROJETO
Medida Mitigadora de Adequação de Fachadas:
Como forma de minimizar o impacto negativo relacionado à proximidade das
fachadas

laterais

e

respectivos

níveis

de

sombreamento

identificado,

recomenda-se o tratamento paisagístico ou projeto luminotécnico adequado das
fachadas voltadas para as Ruas 16 e 17 Sul. Deve ser estudada a possibilidade
de implantação de jardim vertical natural ou artificial em parte das fachadas. Esta
medida também ajudaria a evitar pichações ou outros tipos de depredação da
área.

Medida Mitigadora de Adequações do Sistema Viário:
A fim de mitigar o impacto no sistema de circulação de veículos automotores
recomenda-se a implantação de sentido único de circulação em trecho da Rua
Buriti; bem como a redistribuição dos tempos do semáforo no cruzamento da
Rua Buriti com a Av. Castanheiras. Essas mitigações estão detalhadas no RIT
anexo.
Estão previstos os seguintes serviços e quantitativos:


Pavimentação asfáltica, constando de corte e remoção de terra,
terraplanagem, imprimação, asfalto 5 cm com leito e subleito, meio fio,
totalizando 206,00 m.



Pintura de duas faixas de pedestres, no padrão DETRAN;



Fornecimento e instalação de 4 placas de indicação de travessia de
pedestres, padrão DETRAN.
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Medidas Mitigadoras na Instalação do Canteiro de Obras:
O acesso ao canteiro deverá ser realizado exclusivamente pelas ruas 16 e 17
sul. A saída do canteiro deverá estar equipada com lava rodas, com objetivo de
retirar o barro e a terra impregnados nos pneus, de modo que não suje as ruas
do entorno, não gere entupimentos no sistema de drenagem pluvial e não
contamine córregos. A lavagem deve ser feita por mangueiras e/ou lavadoras
pressurizadas, montado sobre uma estrutura vazada em forma de grelha,
permitindo que a água da lavagem escoe para reservatórios inferiores onde é
separada do material particulado antes do lançamento no sistema urbano de
drenagem. Todos os eventuais danos causados em área pública em decorrência
dos trabalhos a serem realizados deverão ser devidamente sanados (asfalto,
calçadas e meios fios, arborização, etc). Todo o entulho resultante das obras
serão dispostos em caçambas devidamente autorizadas e destinados a locais
previstos para esse fim. O projeto do canteiro de obras deverá ser previamente
aprovado e licenciado pela CAP/SEDUH, com o correspondente pagamento pela
utilização de área pública. Logo após que a estrutura para os subsolos estejam
concluída, todas as instalações acomodadas nos contêiner em área publica
deverá ser transferida para interior do lote.

Remanejamento de interferências:
Em repostas as consultas de viabilidade de atendimento às concessionárias de
serviços urbanos foram identificadas necessidade de remanejamentos de
infraestruturas de esgoto e energia elétrica.
No caso do esgoto, a carta resposta da CAESB já apresenta o cadastro das
estruturas a serem remanejadas, bem como projeta as medidas necessárias e
os custos aplicáveis para tanto.
Em relação às redes elétricas e as estruturas de iluminação pública, a CEB
solicita remessa e aprovação de projeto específico de responsabilidade do
empreendedor antes do inicio da obra.
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Recomendações ao Paisagismo:
Deve ser adotada a maior massa verde possível no projeto de paisagismo, com
preferência na utilização de espécies de arbóreas nativas. A utilização de
espécies adaptadas à sazonalidade pluvial reduz o consumo de água no período
e seco e excessivos investimentos e manutenções nos sistemas de irrigação.

PREVENÇÃO DE RISCOS
Medida Mitigadora de Prevenção de Retenções no Tráfego:
Durante a obra deverão ser sinalizados todos os acessos de caminhões aos
lotes, mantendo a acessibilidade e prioridade ao pedestre. Recomenda-se que o
acesso de caminhões seja realizado nos horários de menor intensidade de
tráfego.

Medida Mitigadora de Prevenção de Distúrbios na Circulação de Pedestres:
Durante a obra, limitar os canteiros ao interior dos tapumes. As obras e
instalações de interligação das redes deverão ser realizadas pelas empresas
cadastradas e dentro das normas das concessionárias de serviço público. Todas
as interferências em áreas públicas devem estar sinalizadas.

Medida Mitigadora de Prevenção de Alagamentos:
Para o sistema de drenagem predial deverá ser desenvolvido projeto com
volume de retenção águas pluviais, compatível à restrição de vazão imposta pela
Resolução 09 da ADASA, cuja descarga máxima não poderá superar 24,4 litros
por hectares no ponto de interligação com sistema público de drenagem operado
pela NOVACAP. Quanto ao macro sistema de Águas Claras Vertical, operado
pela NOVACAP, sugere-se a elaboração de estudo de drenagem urbana para
avaliar sua efetividade e possíveis readequações. A perfeita operação do
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sistema também depende da eficiência das vistorias e manutenção das redes
coletoras. A conscientização quanto disposição correta de resíduos sólidos
influencia fortemente na eficiência da drenagem urbana.

RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS

Medida Mitigadora de Recuperação do Sistema de Circulação de Pedestres:
O projeto do empreendimento, relativo à implantação e integração das calçadas,
propõe soluções de continuidade das travessias e obediência às normas de
acessibilidade. Neste sentido, serão necessárias adequações nas calçadas
opostas e revisão na sinalização das travessias para que com a implantação do
empreendimento se estabeleça uma rota acessível naquele espaço.
Existe ainda uma citação na Planta do Projeto de Arquitetura (Planta de
Implantação - anexo) CIRCULAR Nº133/2006 – SUCAR, onde:

"O profissional responsável pela execução da obra, juntamente com o
proprietário se comprometem a construir a calçada de sua responsabilidade,
adequando-a com as vizinhas existentes, atendendo a acessibilidade a todos,
com rampas e outros itens nos termos do Código de Edificações do Distrito
Federal"
E as seguintes informações a respeito do tratamento das calçadas:
“A calçada possui faixa de serviço, faixa livre ou passeio e a faixa de acesso
ao lote, conforme projeto urbanístico da cidade;
A calçada é contínua entre entradas e saídas de veículos e entre lotes
vizinhos;
O acesso de veículos ao lote ocorre por rebaixamento de meio-fio na faixa de
serviço;
A faixa livre ou passeio em cimentado liso possui superfície regular, firme,
contínua e antiderrapante;
A faixa livre ou passeio possui largura mínima de 1,50m e inclinação
transversal mínima de 3%;
A faixa de acesso ao lote foi gramada na calçada da avenida araucárias;
Os rebaixamentos de meio-fio para travessia de pedestres estão nas
travessias com a 16 sul e 17 sul;
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Na avenida das araucárias e boulevard não foram executados passeios pois
não existem semáforos ou faixas de pedestres adjacentes ao lote;”

Em relação à vizinha direta, na travessia proposta na Rua 17 Sul, em
continuidade com a calçada da Av. das Araucárias, deve-se verificar o local de
implantação da rampa de acessibilidade e travessia de acordo com a localização
da rampa existente no outro lado da calçada, considerando que existem
instalações de gás do empreendimento vizinho implantadas na calçada oposta.
Na travessia proposta na Rua 17 Sul, em continuidade com o Boulevard Águas
Claras, deve-se propor uma adequação na calçada oposta uma vez que a rampa
de acessibilidade existente finaliza em um gramado, que se constitui como um
obstáculo, impedindo a continuidade do percurso acessível. Além disso, o
gramado impede a continuidade da própria calçada, fazendo com que a rampa
de acessibilidade também se torne um obstáculo para os pedestres.
Em relação à AID, indetificados no RIT anexo as principais linhas de desejo de
deslacamento dos pedestres com origem ou destino no Shopping, nesses
caminhos propomos a requalificação de todas as calçadas (estimado em 4.000
metros lineares), dentro do parametros das regras de acessibilidade, inclusive
com instalação da sinalização tàctil. Foi considerada a execução de passeio
(calçada) em concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento
convencional, não armado.
Medida Compensatória para Suprir Equipamentos Públicos:
Os dados socioeconômicos demonstram que maior demanda da população
residente de Águas Claras, se tratando de EPC, estão relacionados aos espaços
públicos de lazer, esporte e convivência. Neste sentido propõe-se:


Instalação de playground e melhoria de iluminação pública na praça
localizada entre a Rua 13 e 14 Sul.



Elaboração de projeto e execução da infraestrutura da praça pública
situada entre a Rua 16 Norte e Rua Buriti, com a instalação de
playground, quadra poliesportiva, iluminação pública, bancos, calçadas e
paisagismo. A requalificação desse espaço urbano é de aproximadamente
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3.600 m2.

Medida Mitigadora do Déficit de Arborização Urbana:
Readequação e implantação de projeto de paisagismo, utilizando variedades de
espécies de árvores de sombra ao logo das ruas, para garantir o sombreamento dos
caminhos de pedestres e a própria proteção do pavimento. O benefício do
sombreamento se estende aos locais de convivência (praça) e estacionamentos. A
vegetação também absorve parte das emissões de CO2, de outros gases e coletam
partículas através de suas folhas, reduzindo o nível de poluição do ar. São também
responsáveis pela redução de ruídos, pela proteção contra radiação ultravioleta,
além de permitir a reintrodução de espécies de pássaros, insetos e pequenos
animais trazendo melhorias ao ecossistema.
Foram identificadas as seguintes localidades na AID a serem adensadas com plantio
de árvores:


Praça pública situada entre a Rua 16 Norte e Rua Buriti



Canteiro central da Rua Buriti (exclusivamente arbustivas e palmáceas)



Ao longo dos passeios públicos situados na margem da Boulevard Sul e
Norte



Praça e espaço público situado entre a Av. Parque Águas Claras e Av.
Castanheiras

Estima-se a necessidade de plantio de aproximadamente 400 mudas de árvores
para os espaços supramencionados. A realização do serviço deve seguir os
métodos e parâmetros adotados pela NOVACAP na arborização urbana das
cidades do DF.

COMPENSAÇÃO DE IMPACTOS NÃO MITIGÁVEIS:
Medida compensatória da Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT: Ato
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condicionado ao Alvará de Construção assegura a compensação urbanística da
aquisição do direito de alteração do uso do imóvel por meio da distribuição dos
benefícios e encargos do processo de urbanização, neste caso, imposta pela
aplicação do Art. 123, Incisos I e IV do Plano Diretor de Taguatinga.
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Quadro resumo das medidas compensatórias
o
N
Origem
Fase
Prazo

Caráter

1

EIV

Projeto

3 meses

Adequação

2

RIT

Instalação

6 meses

Adequação

3

EIV

Instalação

1 mês

Adequação

4

CEB

Projeto
Instalaç

1 mês

Adequação

5

CAESB

Instalação

1 mês

Adequação

6

EIV

3 anos

Adequação

7

EIV

Projeto
Instalação
Instalação

2 anos

Prevenção

8

EIV

Instalação

2 anos

Prevenção

9

NOVACAP

Instalação
/Operação

3 anos

Prevenção

10

EIV

Instalação

3 anos

Recuperação

Descrição

Responsável

Projeto

Aprovaçã
o

Ação

Termo de
Compromis
so
N/A

Fachadas com
jardim vertical
Alteração no
sistema viário
Instalação do
Canteiro de
Obras

Empreendedor

Empreendedor

CAP

RA ADM

Empreendedor

Empreendedor
Empreendedor

DETRANDF
RA ADM

SIM

Empreendedor

DETRANDF
CAP

Emanejamento
de redes e
postes de
iluminação
Emanejamento
de redes de
esgoto
Paisagismo

Empreendedor

Empreendedor

CEB

CEB

N/A

Empreendedor

CAESB

CAESB

CAESB

N/A

Empreendedor

Empreendedor

Empreendedor

Empreendedor

Empreende
dor
RA ADM

N/A

Sinalização e
orientação ao
tráfego de
veículos
pesados.
Orientação e
respeito aos
limites dos lotes
Regularização
da vazão de
águas pluviais

Empreend
edor
N/A

Empreendedor

Empreendedor

CAP

RA ADM

N/A

Empreendedor

Empreendedor

NOVACA
P

NOVACAP

N/A

Recuperação
do Sistema de
Circulação de

Empreendedor

Empreendedor

RA ADM

RA ADM

SIM
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N/A

N/A

11

EIV

Instalação

3 anos

Compensação

12

EIV

Instalação

3 anos

Mitigação

13

PDL

Emissão
do Alvará
de Obras

N/A

Compensação

Pedestres
Oferta de
Equipamentos
Públicos
Arborização
Urbana
Aplicação da
Outorga
Onerosa de
Alteração de
Uso

Empreendedor

Empreendedor

CAP

RA ADM

SIM

Empreendedor

Empreendedor

RA ADM

RA ADM

SIM

GDF Empreendedor

N/A

N/A

GDF

N/A

O cronograma Físico-financeiro das medidas em que se aplica o Termo de Compromisso com GDF encontra-se em
documento anexo.
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11.CONCLUSÃO
Em relação aos aspectos urbanísticos, o empreendimento entra no contexto de
Águas Claras Vertical para consolidar e completar a malha urbana planejada e
regular nos aspectos técnicos e legais. Em relação à população fixa do
empreendimento, a densidade habitacional está aquém do previsto pelo PDOT
para região.
Sua volumetria conversa de forma harmoniosa com a ocupação da região e as
atividades oferecidas apresentam baixo nível de incomodidade, adequados uso
residencial. Está localizado em ponto estratégico da Avenida das Araucárias,
onde, em função dos centros comerciais consolidados nas edificações vizinhas,
formou-se uma centralidade.
A implantação do empreendimento fortalece o processo de consolidação do
meio urbano e a oferta de diferentes usos em um mesmo empreendimento, o
que contribui para a dinamicidade do local, aumentando a circulação de pessoas
nas vias adjacentes ao lote e contribuindo para a segurança de quem ali transita.
O ponto de vista socioeconômico, a implantação do empreendimento dinamiza a
região. A pesquisa de campo comprova aceitação da tipologia e usos do
empreendimento pela população residente e de transeuntes na vizinhança.
Inclusive, é esperada a valorização imobiliária da vizinhança com instalação e
operação do empreendimento. Desta forma, os impactos positivos na economia
vão além da geração de empregos diretos e indiretos. A consolidação do tecido
urbano da região com a construção de empreendimento deste porte apoia o
fortalecimento da cadeia produtiva ao possibilitar ambientes corporativos e de
grandes lojistas, que formalizam os serviços e o comércio local, estimulam a
qualificação e

a profissionalização dos recursos

humanos

alocados

e

consequentemente favorecem arrecadação de impostos.
A implantação do empreendimento ocasionará alterações quanto à radiação,
sombreamento, temperatura e ventilação, no seu entorno imediato. Entretanto,
as análises demonstram que os índices encontrados após sua implantação são
os mesmos hoje existentes e apresentados pelos lotes vizinhos, visto que
possuem a mesma caracterização morfológica, além dos usos, gabaritos e
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densidades

semelhantes.

Dessa

forma,

percebe-se

que

as

alterações

provocadas após sua implantação proporcionam a homogeneização destes
mesmos aspectos, tornando o terreno com características similares as da malha
urbana analisada, do ponto de vista do conforto térmico e ambiental. O lote, que
atualmente apresenta índices superiores de temperatura e radiação solar com
relação aos seus vizinhos, passará a ter os mesmos índices hoje já
apresentados no seu entorno, com características edílicas semelhantes.
As medidas de mitigação propostas são capazes de reverter os impactos
negativos. Para aqueles impactos não mitigáveis será imposta a Outorga
Onerosa de Alteração de Uso como forma compensatória e ferramenta de
distribuição dos bônus ao adensamento urbano proposto pelo projeto em
análise.
Portanto, considerando os fatos abordados, verifica-se que a implantação do
empreendimento imobiliário é viável, bem como a continuidade do adensamento
do Bairro perante os aspectos de crescimento aqui avaliados, desde que sejam
atendidas as recomendações técnicas indicadas. Diante do exposto solicita a
aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança e continuidade do processo de
aprovação do projeto arquitetônico na Central de Aprovação de Projetos –
CAP/SEDUH.
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12.EQUIPE TÉCNICA

Alba Grilo
Marina Parada Pavoni

REGISTRO
PROFISSIONAL
Eng. Florestal e Mestre em CREA/DF 10.975/D
Conservação de Recursos
Naturais
Arquiteta e Urbanista
CAU A75909-0
Arquiteta e Urbanista
CAU A49683-9

Romulo Bonelli

Arquiteto e Urbanista

CAU A29557-4

Pedro Roberto da Silva
Neto
David Navarro
Maria Rita Fonseca

Arquiteto e Urbanista

CAU A77403-0

Engenheiro Civil
Geógrafa

CREA/DF 12.602/D
CREA/DF 12.869/D

NOME
Felipe Ponce de Leon
Soriano Lago

FORMAÇÃO

ANEXO: ART dos Profissionais supracitados
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