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• Para o desenvolvimento deste trabalho, parte-se do princípio que uma obra deste vulto,

localizada em área de incontestável importância na cidade, e que retornará à posse do

Poder Público após cessado período de concessão, necessita conduzir à justa distribuição

dos ônus e benefícios da urbanização, minimizando os possíveis impactos negativos da

implantação do empreendimento e favorecendo os impactos positivos em função da

coletividade.

• O trabalho atende às diretrizes da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e da Lei Distrital

nº 5.022/2013.

• A apresentação de um Estudo de Impacto de Vizinhança para o caso do projeto

arquitetônico do Complexo Esportivo de Brasília se justifica não somente pelo porte do

empreendimento, mas pela complexidade de atividades previstas, por sua localização

delicada em área tombada, pela provável geração e alteração de fluxo de pessoas e de

veículos.

introdução



O objetivo deste trabalho é o de analisar e descrever os impactos urbanísticos provocados pela

implantação das edificações do Complexo Esportivo de Brasília no Eixo Monumental, buscando

identificá-los enquanto positivos ou negativos, assim como a proposição de medidas para

prevenir e mitigar os efeitos negativos e garantir os resultados positivos para sua vizinhança.

objetivo
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1. Caracterização do Empreendimento

2. Caracterização da Vizinhança

3. Identificação e Avaliação dos Impactos

4. Identificação das Medidas Mitigadoras

estrutura do estudo



áreas de influência
do empreendimento



caracterização do empreendimento



Edifício de uso comercial e de serviços, a ser 

licenciado no lote do Setor de Recreação Público 

Norte (SRPN), como parte integrante do projeto de 

Requalificação do Complexo Esportivo de Brasília.

identificação



autoria

ARQBR Arquitetura e Urbanismo - André Velloso e Eder Alencar

GSR Arquitetos – Élcio Gomes, Fabiano Sobreira e Paulo Ribeiro



O projeto está inserido em lote 

de propriedade da Terracap, no 

Setor de Recreação Pública Norte 

– SRPN da Região Administrativa 

do Plano Piloto – RA I.

localização



• Área do lote: 1.652.920,52 mil m2

• Parâmetros de uso e ocupação: Lei Complementar nº 946/2018

• Parte integrante do Eixo Monumental - Escala Monumental

localização



A requalificação contribuirá na redução da setorização excessiva das atividades previstas para o SRPN, e apontada por Lúcio Costa, no Brasília

Revisitada, como algo a ser evitado no desenvolvimento da cidade:

“(...) não insistir na excessiva setorização de usos no centro urbano —

aliás, de um modo geral, nas áreas não residenciais da cidade,

excetuando o centro cívico. O que o plano propôs foi apenas a

predominância de certos usos, como ocorre naturalmente nas cidades

espontâneas.”

justificativa



Os altos custos de manutenção do Centro Esportivo de Brasília

levaram a Terracap, proprietária do lote, a estudar alternativas

para viabilizar a gestão privada desses equipamentos.

Em julho de 2019, Terracap e a empresa Concessionária Arena

BSB SPE S/A, vencedora do processo de licitação, assinaram o

contrato de concessão, por 35 anos, do Centro Esportivo de

Brasília.

contexto da concessão do lote



Além da gestão, modernização e manutenção do complexo, que

abrange o Estádio Nacional Mané Garrincha, o Ginásio Nilson

Nelson e o Complexo Aquático Cláudio Coutinho, o contrato

previa a possibilidade de novas construções visando a

implementação atividades comerciais compatíveis com as

finalidades do Centro Esportivo de Brasília.

contexto da concessão do lote



descrição da proposta edilícia



edificação 1 . bulevar

1



edificações 2 e 3 . apoio esportivo

2

3



edificações 4 a 7 . módulos de apoio

7

4

5

6



implantação



2022
• Plataforma
• Duas das alas do Bulevar
• Parte do subsolo
• Volume à Leste que abrigará o 

empório e o cinema. 

2024
• Finalização do conjunto do 

Bulevar (quatro alas)
• Restante do subsolo. 

2026
• Edifícios de apoio às atividades 

esportivas (edificações 2 e 3)
• 4 módulos de apoio 

faseamento da obra



o tratamento das áreas abertas





o caminho das águas como definidor do projeto de urbanização



estacionamentos e praças de mobilidade



FIXA             4.200 pessoas

14.000 pessoas/dia nas áreas comerciais 

510 pessoas/dia nas áreas esportivas em dias de semana

1.644 pessoas/dia nas áreas esportivas em dias de final de semana

FLUTUANTE

população fixa e flutuante



localização do lote no zoneamento do PDOT



As principais diretrizes para esta Zona estão definidas no Art. 67 do 
PDOT:

• Art. 67. São diretrizes para a Zona Urbana do Conjunto Tombado:

• I – Zelar pelo Conjunto Urbanístico de Brasília, bem tombado em
âmbito federal e distrital;

• II – Harmonizar as demandas do desenvolvimento econômico e 
social e as necessidades da população com a preservação da 
concepção urbana de Brasília; 

• III – consolidar a vocação de cultura, lazer, esporte e turismo do 
lago Paranoá, mediante criação e promoção de espaços adequados
para o cumprimento de suas funções; 

• IV – Promover e consolidar a ocupação urbana, respeitando-se as 
restrições ambientais, de saneamento e de preservação da área
tombada;

• V – Preservar as características essenciais das quatro escalas
urbanísticas em que se traduz a concepção urbana do conjunto 
tombado, a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica; 

• VI – Manter o conjunto urbanístico da área tombada como
elemento de identificação na paisagem, assegurando-se a 
permeabilidade visual com seu entorno. 

localização do lote no zoneamento do PDOT



localização do empreendimento no zoneamento ecológico-econômico



Lei Distrital nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019

O artigo 13 da referida lei dispõe que esta subzona é 

“destinada prioritariamente à promoção das atividades relacionadas à cultura e ao turismo, 

compatíveis com a preservação do Patrimônio Histórico Nacional e a proteção do Lago Paranoá, 

resguardadas a quantidade e a qualidade das suas águas e seus usos múltiplos, por meio do 

controle da impermeabilização do solo e da proteção de nascentes e corpos hídricos”;

localização do empreendimento no zoneamento ecológico-econômico



caracterização da vizinhança



dados populacionais e socioeconômicos 

• Na AIIV existem 1.773 moradores (IBGE, 2010), ocupando 753 domicílios particulares

permanentes;

• Em relação à escolaridade, verifica-se ausência de analfabetos, já que os não alfabetizados

estão na faixa etária abaixo dos 6 anos de idade;

• A renda média mensal dos moradores da AIIV é de R$5.400, valor superior à média de R$

2.481,4 do Distrito Federal (PDAD, 2018) indicando situação econômica de não

vulnerabilidade social;

• A Requalificação do Complexo Esportivo de Brasília trará maior dinamização à área, onde o

problema de falta de atividades e atrativos se faz presente;

• A implantação do empreendimento acarretará maior oferta de empregos e de serviços,

assim como maior fluxo de pessoas e geração de impostos.



Composta em grande parte por
formação campestre e um
pequeno trecho de formação
savânica.

A formação campestre é, em
grande parte, conformada pelos
extensos gramados presentes no 
Eixo Monumental.

uso e ocupação do solo
vegetação



1

5

6

uso e ocupação do solo
vegetação



8

11

13

uso e ocupação do solo
vegetação



uso e ocupação do solo
edificações



uso e ocupação do solo
edificações



uso e ocupação do solo
usos e atividades



uso e ocupação do solo
usos e atividades



uso e ocupação do solo
usos e atividades



O raciocínio de ordem e unidade, que culminou nos

dois elementos principais do projeto: um Bulevar

composto por “alas” que se estendem no sentido Sul-

Norte, e uma plataforma ordenadora do conjunto que

se estende no sentido Leste-Oeste.

paisagem urbana e patrimônio natural, histórico, artístico e cultural 



A plataforma é o elemento chave na regulação das relações do
empreendimento com a AIDV. À Oeste tem-se o afloramento da
plataforma, que conecta de forma sutil a área do Buriti ao SRPN e
convida ao percurso linear provocado pelo seu prolongamento no
sentido Leste. Quando se torna mirante, a plataforma acaba por
conectar também a área de influência indireta por meio do alcance
visual.

paisagem urbana e patrimônio natural, histórico, artístico e cultural 



À Sul, a plataforma regula a transição de Escala Monumental 

para a Escala Gregária do empreendimento.

paisagem urbana e patrimônio natural, histórico, artístico e cultural 



O partido busca criar conexões urbanas à Norte, com

a via que corta o SRPN, e consequentemente, com o

Autódromo.

paisagem urbana e patrimônio natural, histórico, artístico e cultural 





uso e ocupação do solo
conclusões

• Necessidade de integração da Escala Bucólica à 
AIDV, por meio da qualificação dos espaços abertos;

• A inserção de novas volumetrias e qualificação dos 
espaços abertos próximos ao Estádio Nacional 
podem trazer maior equilíbrio às relações
morfológicas na área;

• A presença da via Estádio-Autódromo e dos muros
do Autódromo provocam seccionamento entre duas
partes do lote, e interrupção no tecido urbano local. 



uso e ocupação do solo
conclusões

• Algumas das construções presentes no lote
SRPN apresentam aspecto de edificações
provisórias, contribuindo para a impressão de 
abandono. 



uso e ocupação do solo
conclusões

• Deficiência de atividades de esporte e lazer no 
lote do SRPN, destinado à estas atividades. 



• Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT

• Decreto nº 10.829/1987 e Portaria nº 314, de 08 de outubro de 1992 – IPHAN

• Portaria nº 166, de 11 de maio de 2016 – IPHAN

• As diretrizes geradas para o SRPN na Portaria nº 166 foram incorporadas e detalhadas com anuência do IPHAN

na Lei Complementar nº 946/2018 do Distrito Federal, sobre a qual o projeto foi inteiramente desenvolvido.

• O anteprojeto para o empreendimento obteve aprovação junto ao IPHAN no dia 2 de outubro de 2020, por

meio do parecer nº 98/2020/COTEC IPHAN-DF/IPHAN-DF.

legislação de preservação do patrimônio histórico, paisagístico e cultural 
aplicada ao empreendimento



Situação atual – controle

Solstício de inverno

Situação proposta – cenário 1

Solstício de inverno

conforto ambiental . sombreamento



Situação atual – controle (12h) Situação proposta -Cenário 1 (12h)

Situação atual – controle (15h) Situação proposta -Cenário 1 (15h)

conforto ambiental . temperatura e ilhas de calor no período seco



Situação atual – controle (12h) Situação proposta -Cenário 1 (12h)

Situação atual – controle (15h) Situação proposta -Cenário 1 (15h)

conforto ambiental . temperatura e ilhas de calor no período úmido



Situação atual – controle (21h) Situação proposta -Cenário 1 (21h)

Situação atual – controle (18h) Situação proposta -Cenário 1 (18h)

conforto ambiental . ventilação no período seco



relatório de impacto de trânsito

espaço público, circulação e transporte 



áreas de influência AIDV e AIIV

Delimitadas no Parecer Técnico nº 
07/2020 – SEDUH/GAB/CAP-EIV



Período de funcionamento (operação) – eventos apenas em finais de semana

Sexta-feira: apenas a operação de preparativos dos eventos

Sábados e domingos: Abertos ao público

Acessos Estacionamento

autódromo Nelson Piquet – RIT aprovado anteriormente para o lote



diagrama de acessos de pedestres



diagrama de acessos de veículos



rede analisada



complexo de interseções SCRN 706/707

UNICEUB

As medidas a serem 
propostas no trecho 

analisado dependem de uma 
avaliação de circulação 

transversal ao longo da Asa 
Norte. 

O trecho é um dos principais 
eixos de circulação da Asa 

Norte, e o que acontece no 
complexo de interseções não 

é reflexo do tráfego de um 
empreendimento apenas.

Sentido 
EPIA

Sentido 
UnB

ARENA BSB

UNICEUB

Sentido 
Noroeste

Sentido 
Sudoeste



resultados



Atraso Projetado Tarde

Aumento da capacidade do trecho indicado, de 02 para 
03 faixas de rolamento

1

2

3

4 5

6 7

8 9

ID Atual Projetado Mitigado

1 D D C

2 C C B

3 B B A

4 C C B

5 D D C

6 C C C

7 A B B

8 C C C

9 C C B

10 C D B

Atraso Mitigado Tarde

Atraso Atual Tarde

1

2

3

4 5

6 7

8 9

10

interseção 1



Atraso Atual Manhã Atraso Projetado Manhã

A – Implantação de 
semáforo;

B – retificação do ciclo 
semafórico.

Atraso Mitigado Manhã

A

B

ID Atual Projetado Mitigado

1 F F B

2 F F C

3 A A C

4 A A B

5 C D A

6 D D A

7 E E C

8 C C C

9 B D B

10 A B B

1
2

3 4

5 6
7

8
9

10

interseções 2 e 3



Atraso Atual Manhã Atraso Projetado Manhã Atraso Mitigado Manhã

A

B

A – Retificação do retorno existente, canalizar o 
fluxo em uma faixa de rolamento; 
B - Aumento da capacidade do trecho indicado, de 
02 para 03 faixas de rolamento.

ID Atual Projetado Mitigado

1 D E A

2 E E A

3 D E A

4 F F C

5 A A C

6 A A B

7 A A C

8 D E A

1
2

3

4

5

67

8

interseção 5



Atraso Atual Manhã

Atraso Projetado Manhã

Atraso Mitigado Manhã

A
B

C

D

A – Aumento da 
capacidade, de 02 para 03 
faixas de rolamento;

B – retificação de faixa de 
rolamento para acesso a 
interseção, de 01 para 02 
faixas de rolamento;

C – Retificação da faixa de 
rolamento, fluxo livre a 
direita, no trecho indicado;

D – retificação de faixa de 
rolamento para saída da 
interseção, de 01 para 02 
faixas de rolamento;

ID Atual Projetado Mitigado

1 F F C

2 F F D

3 A F B

4 A F A

5 A A C

6 A D A

7 A A C

1
2

3
4

5

6 7

interseção 6



Atraso Atual Tarde
Atraso Projetado Tarde

Atraso Mitigado Tarde

A

A – Remoção do 
retorno existente. 

ID Atual Projetado Mitigado

1 F F A

2 B F A

3 C F A

4 D B A

5 C F A

6 F F C

7 B B A

8 B D C

1

2
3

4

6
7

5

8

interseção 7



1. Aumento da capacidade do trecho indicado, de 02 para 03
faixas de rolamento;

2. Implantação de semáforo;

3. Retificação do ciclo semafórico;

4. Aumento da capacidade do trecho indicado, de 02 para 03
faixas de rolamento;

5. Retificação do retorno existente, canalizando o fluxo em uma
faixa de rolamento;

6. Retificação de faixa de rolamento para saída da interseção, de
01 para 02 faixas de rolamento;

7. Retificação da faixa de rolamento, no trecho indicado, com
fluxo livre a direita;

8. Retificação de faixa de rolamento para acesso a interseção, de
01 para 02 faixas de rolamento;

9. Aumento da capacidade, de 02 para 03 faixas de rolamento;

10. Remoção do retorno existente.

11. Plano de Requalificação do pavimento (pós-obra).

mitigações



mitigação período manhã



mitigação período tarde



projeto funcional para a interseção 05



acesso à garagem coberta . bulevar



projeto de recuperação e restauração de pavimentação  

Possíveis rotas de carga: 

• Setores de Oficina Norte (SOFN), de 
Armazenagem e Abastecimento Norte 
(SAAN) e de Indústria e Abastecimento 
(SIA). 

Medida mitigadora após a finalização da 
obra: 

• Plano de requalificação do pavimento.

Rota em direção ao SOFN pela rodovia EPAA

Rota em direção à rodovia EPIA pelo Eixo Monumental



Avaliou-se a existência de calçadas e 

passeios na AIIV do empreendimento, 

assim como seu estado de conservação, a 

presença de rampas e possibilidade de 

travessias.

espaço público, circulação e transporte
pedestres e ciclistas 



Rotas à Oeste do empreendimento: Palácio do Buriti, Tribunal de Contas do DF, 
Procuradoria do DF e Fórum Joaquim de Souza Neto

espaço público, circulação e transporte
pedestres e ciclistas 



Rotas à Oeste do empreendimento: Palácio do Buriti, Tribunal de Contas do DF, 
Procuradoria do DF e Fórum Joaquim de Souza Neto

espaço público, circulação e transporte
pedestres e ciclistas 



Rotas à Norte do empreendimento: Autódromo/906 norte

espaço público, circulação e transporte
pedestres e ciclistas 



espaço público, circulação e transporte
pedestres e ciclistas 



Rotas à Leste do empreendimento: Futura Quadra 901, Setor Hoteleiro Norte e Setor de 
Rádio e TV Norte

espaço público, circulação e transporte
pedestres e ciclistas 



Rotas à Leste do empreendimento: Futura Quadra 901, Setor Hoteleiro Norte e Setor de 
Rádio e TV Norte

espaço público, circulação e transporte
pedestres e ciclistas 



Rotas à Sul do empreendimento: Centro de Convenções, Torre de 
TV e Parque da Cidade

espaço público, circulação e transporte
pedestres e ciclistas 



DIAGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

espaço público, circulação e transporte
pedestres e ciclistas 



DIAGRAMA DE ARBORIZAÇÃO

espaço público, circulação e transporte
pedestres e ciclistas 



Pontos de alagamento recorrentes no Plano Piloto

infraestrutura . drenagem de águas pluviais



O lote do SRPN é altamente impermeabilizado, composto

na maior parte de sua área por calçamento ou solo

exposto, e não há dispositivos de amortecimento de

águas pluviais compatíveis com o tamanho do terreno.

infraestrutura . drenagem de águas pluviais



A NOVACAP foi consultada quanto à viabilidade de

atendimento e a eventuais interferências;

A resposta definiu os poços de visita que deverão

receber a contribuição e colocou como condicionante

apenas o atendimento à resolução nº 9 da ADASA, o

que já era previsto no estudo elaborado. Por meio

dessa resposta, conclui-se que não será necessário

remanejar redes externas ao lote em estudo.

infraestrutura . drenagem de águas pluviais



infraestrutura . drenagem de águas pluviais



• Manifestação da consulta de viabilidade por parte das concessionárias: positiva.

• Não serão necessários remanejamentos de redes fora do lote em estudo.

infraestrutura . abastecimento de água, esgoto e energia



Atualmente, verifica-se na AIIV do empreendimento:

• 4 equipamentos de saúde

• 12 equipamentos importantes de esporte e lazer

• 15 equipamentos de segurança

• 21 equipamentos educacionais.

levantamento e locação dos equipamentos públicos comunitários

Levantamento dos equipamentos de esporte e lazer na AIIV. 



• Os equipamentos existentes na AIIV são capazes de

atender às novas demandas criadas pela implantação da

nova área construída;

• Embora verifique-se a presença de uma delegacia policial

na AIDV, pode-se considerar a necessidade de

equipamento específico de segurança, como posto policial

especializado em turismo, assim como pontos de

informações e apoio a turistas.

Levantamento dos equipamentos de segurança na AIIV

levantamento e locação dos equipamentos públicos comunitários



Realizada junto a população fixa e flutuante da AIIV com 200 participantes, com a finalidade de subsidiar o

diagnóstico das áreas sob influência do empreendimento.

pesquisa de campo



• A maioria dos entrevistados consideram que o acesso à área do empreendimento é fácil (92%); 

• A prioridade nos investimentos deveria se dar nos acessos básicos para portadores de necessidades

especiais, na manutenção das calçadas, passeios e rampas e na arborização das principais rotas;

• Os serviços públicos não satisfatórios foram: iluminação, coleta de lixo, água e esgoto e

pavimentações. Os itens segurança, banheiros públicos, lixeiras e bancos para assento, foram muito

citados.

PERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA

pesquisa de campo . principais resultados



• A maioria dos entrevistados (93%) concorda com a implantação do empreendimento;

PERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

• 53% dos entrevistados já conheciam o projeto;

• Para os 7% desfavoráveis: 

- A implantação do projeto incentivaria indiretamente a segregação social;

- O estacionamento será pago;

- O tipo de empreendimento poderia ser em um local mais carente;

- Gerará mais trânsito na área;

- Diminuirá a área de estacionamento público.

pesquisa de campo . principais resultados



PERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

• 70% dos entrevistados concordam que haverá melhoria da paisagem urbana;

• 66,5% acreditam em interferência positiva no patrimônio construído da cidade;

• 89% demonstraram desejo por área bem Iluminada;

• 53,5% desejam estar em contato visual com o verde; 

pesquisa de campo . principais resultados



Urbanismo

• Dá solução a um vazio urbano considerável em área central da cidade;

• Qualificação das atividades para as quais a área é destinada, assim como a diversificação das 
atividades no setor – reduzindo a setorização excessive;

• Integração morfológica à norte, onde se localiza a via Estádio-Autódromo. Entretanto, verifica-se a 
necessidade de maior integração física da parcela do lote do empreendimento com seu entorno
imediato, principalmente por meio de travessias, rotas arborizadas e integração de ciclovias
existentes com as previstas.

identificação e avaliação dos impactos

IMPACTO 
POSITIVO



• Redução do aspecto de isolamento do Estádio Nacional em relação ao seu entorno;

• Escala Bucólica permeada no lote - redução das áreas de solo descoberto e aumento do 
sombreamento, também gerando benefícios nos aspectos relacionados ao Conforto Ambiental. 

Urbanismo

IMPACTO 
POSITIVO

identificação e avaliação dos impactos



• A afetação de áreas não edificáveis com tráfego de serviço, canteiro de obras e demolições, poderá
trazer alguns transtornos à cidade, e deverá ser contornado dentro das possibilidades previstas na
cuidadosa implantação do canteiro de obras e no Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil.

Fase de obras

identificação e avaliação dos impactos

IMPACTO 
NEGATIVO



• Aumento do sombreamento em toda área de intervenção, devido ao incremento de arborização, 
que reduzirá a impressão de aridez provocada pelo excesso de pavimentação e falta de vegetação;

• Redução do fenômeno de ilhas de calor na área de implantação da edificação e em toda a área de 
intervenção, provocados tanto pela arborização das áreas hoje pavimentadas, assim como pela 
troca dos materiais de revestimento de solo;

• Redução da velocidade do vento no nível do pedestre;

• Aumento dos índices de umidade relativa do ar.

Conforto Ambiental

IMPACTO 
POSITIVO

identificação e avaliação dos impactos



• Impacto negativo relacionado ao trânsito de pedestres e ciclistas, uma vez que o empreendimento
se apresenta como grande polo atrativo;

• Trajetos de preferência dos pedestres para a chegada ao Complexo Esportivo de Brasília não se 
encontram adequadamente qualificados, principalmente aqueles à Norte e a Leste do 
empreendimento. 

Trânsito de pedestres e ciclistas

identificação e avaliação dos impactos

IMPACTO 
NEGATIVO



• Faltam travessias sinalizadas que deem acesso seguro ao lote, e parte dos percursos não são
sombreados por vegetação;

• As ciclovias, embora existam partindo de Leste e de Sul, não se conectam entre si e nem ao lote do 
empreendimento, o que pode gerar insegurança para o ciclista. 

Trânsito de pedestres e ciclistas

identificação e avaliação dos impactos

IMPACTO 
NEGATIVO



Sistema de tráfego de veículos

• Atualmente, a região que receberá o fluxo veicular oriundo do empreendimento possui trechos e 
aproximações com níveis de serviço insatisfatórios nos horários de pico;

• A implantação do empreendimento acrescentará ao sistema viário 1.622 viagens no horário de pico
da tarde.

identificação e avaliação dos impactos

IMPACTO 
NEGATIVO



Infraestrutura urbana

• A nova proposta trará impactos positivos na infraestrutura de drenagem urbana, muito embora não
seja contabilizada como medida de mitigação por se tratar de medida necessária ao licenciamento
do projeto.

IMPACTO 
POSITIVO

identificação e avaliação dos impactos



Equipamentos comunitários

• Aumento a oferta de equipamentos que fortalecem a vocação do lote SRPN;

• É importante a implantação de posto policial especializado em turismo, assim como ponto de apoio
a turistas.

IMPACTO 
POSITIVO

identificação e avaliação dos impactos



• Maneira de viabilizar a concessão;

• Grandes áreas abertas do lote, qualificadas pelo projeto, deverão permanecer de franco acesso e 
circulação, com a inserção de tratamento paisagístico nos espaços de modo a manter e incrementar 
seu uso pela população em geral. 

Privatização dos espaços para prática esportiva

identificação e avaliação dos impactos



Privatização dos 
estacionamentos

• Maneira de viabilizar a concessão;

• Há outros estacionamentos públicos
em até 400m partindo do limite do 
lote.

identificação e avaliação dos impactos
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alterações viárias/geométricas distribuídas

em 6 interseções
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