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1.  INTRODUÇÃO

Este documento se destina a atender o Parecer Técnico nº 21/2020 – SEDUH/GAB/CPA-EIV, 
resultante da segunda análise do Estudo de Impacto de Vizinhança para o empreendimen-
to Complexo Esportivo de Brasília. As revisões realizadas estão relacionadas no Anexo 1, 
em planilha que localiza as alterações no documento.

O conteúdo apresentado neste documento baseia-se também no Parecer Técnico nº 
19/2020 – SEDUH/GAB/CPA-EIV, emitido na ocasião da primeira avaliação do Relatório Téc-
nico, e no Termo de Referência nº 2/2019, emitido pela Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Urbano e Habitação – SEDUH, por meio da Comissão Permanente de Análise de 
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança CPA/EIV,  para compreensão dos impactos urba-
nos oriundos à partir da implantação da parte edilícia do projeto arquitetônico de Requali-
ficação do Complexo Esportivo de Brasília, situado no Eixo Monumental de Brasília, de pro-
priedade da Terracap  e objeto de contrato de concessão entre esta e a Arena BSB SPE S.A.

O trabalho atende às diretrizes da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e da Lei Distrital 
nº 5.022/2013 que determina os tipos de empreendimentos sujeitos à apresentação de 
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) como forma de subsidiar as decisões do Poder 
Público para aprovação e licenciamentos de tais projetos. 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 em termos de área cons-
truída, 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, assim 
como demanda por transporte público e alterações das mais diversas na infraestrutura 
urbana. 

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 distribui-
ção dos ônus e benefícios da urbanização, minimizando os possíveis impactos negativos 
da implantação do empreendimento e favorecendo os impactos positivos em função da 
coletividade. 

1.1.Objetivo

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 Monumen-
tal, 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.

1.2 Metodologia e procedimentos

A metodologia desenvolvida para este trabalho seguiu o estabelecido no Termo de Refe-
rência 2/2019, sendo cumpridas as seguintes etapas metodológicas:

- Análise do projeto de arquitetura a ser licenciado no SRPN, assim como a contextualiza-
ção do concurso nacional de projeto de arquitetura a partir do qual foi escolhido; 
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- Análise do contexto urbano -  Áreas de Influência Direta e Indireta de Vizinhança- onde o 
projeto será implantado, incluindo dados de morfologia urbana, dados de uso de ocupa-
ção, dados populacionais, pesquisa de campo para avaliação da opinião pública sobre o 
empreendimento, condições microclimáticas da área, trânsito e circulação, e infraestrutu-
ra instalada na região;

- Levantamento do histórico de licenciamento dos equipamentos implantados no SRPN;

- Análise da legislação urbana e patrimonial vigente para o SRPN;

- Comparação do projeto em elaboração com a legislação urbana e patrimonial vigente; 

- Avaliação dos impactos gerados pelo empreendimento;

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

- Proposição de medidas preventivas e mitigadoras para cada um dos impactos identifi-
cados.

- A seguir se encontram melhor detalhadas as metodologias específicas para um dos pon-
tos exigidos para cada desenvolvimento deste EIV.

1.2.1.Metodologia para Caracterização do Empreendimento

Foram utilizados dados fornecidos diretamente pela Arena BSB, empresa concessionária 
da área onde as edificações serão construídas. O projeto a ser licenciado, e que será ana-
lisado neste EIV, é de autoria da própria equipe técnica responsável por este documento. 
Portanto, todos os dados referentes ao projeto e todas as suas características foram de-
claradas e registradas diretamente pelos arquitetos autores do projeto. 

A apresentação do empreendimento se dá primeiramente com a contextualização do 
Concurso Nacional de Projeto de Arquitetura através do qual o projeto aqui analisado foi 
escolhido. Em seguida, as principais características do empreendimento são descritas em 
função da compreensão de sua espacialidade, complexidade de funções e dimensão sim-
bólica.

Foi realizado levantamento do histórico de licenciamento urbanístico dos equipamentos 
presentes no grande lote do SRPN, por não haver registro unificado de licenciamento para 
essa área, pois todas as construções que nele existem tiveram processos de licenciamen-
to independentes. Assim, foram realizadas, junto à Administração do Plano Piloto, consul-
tas aos processos físicos e em microfilmagens referentes aos equipamentos existentes. 
Foram identificadas e selecionadas as folhas relativas aos documentos de alvará, habite-
-se, além da locação dos projetos. 

Dados referentes à população fixa e flutuante do empreendimento foram levantados junto 
à Arena BSB, diferenciando população fixa do comércio, dos escritórios, população flutu-
ante típica do Bulevar e população flutuante máxima em dias de grandes eventos na área 
do Estádio Nacional.

1.2.2. Metodologia para Caracterização da Vizinhança
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Os dados populacionais e socioeconômicos foram extraídos do banco de dados dos se-
tores censitários IBGE 2010, utilizando a plataforma ArcMap 10.6.1. O limite espacial para o 
recorte dos dados foi definido a partir da definição da AIIV.

Os dados referentes ao Uso e Ocupação do Solo foram extraídos da plataforma governa-
mental Geoportal, na qual dados georreferenciados oficiais são alimentados pelos pró-
prios órgãos do Governo Distrital.  Demais informações foram colhidas por meio de visitas 
in loco e registros fotográficos realizados pela equipe técnica desde EIV. Para complemen-
to das informações, foi realizada pesquisa bibliográfica específica para compreensão dos 
aspectos ambientais da área, assim como para embasamento dos aspectos relacionados 
ao patrimônio histórico, artístico e cultural. 

A avaliação do impacto relacionado ao Conforto Ambiental foi realizada por meio de levan-
tamento dos dados climáticos do clima de Brasília – dados oficiais do INMET e Ministério 
do Meio Ambiente – e de simulação computacional do microclima, por meio do uso do 
software Envi-met, que se baseia no prognóstico das leis fundamentais da dinâmica de 
fluidos e da termodinâmica e é capaz de representar com boa precisão as informações 
climáticas derivadas das alterações no meio. 

O estudo dos impactos relacionados ao Espaço Público, Circulação e Transporte foram re-
alizados através de estudo de tráfego específico, elaborado conforme a Instrução Norma-
tiva Conjunta nº 01, de 16 de setembro de 2013 do Departamento de Estradas e Rodagens 
do Distrito Federal, com o objetivo avaliar os impactos causados ao tráfego em decorrên-
cia da implantação do empreendimento, por meio de metodologia sequencial baseada nas 
seguintes etapas: Coleta de dados, Geração de viagens, Distribuição de viagens, Alocação 
de Viagens, Avaliação dos Cenários e Proposição de medidas mitigadoras. Além disto, fo-
ram analisados os passeios de pedestres e ciclovias, além de possíveis rotas desejo, a fim 
de compreender quais possíveis impactos gerados pela atração de pessoas na direção do 
empreendimento e com isso propor melhorias nesses trajetos.

A análise dos equipamentos públicos e comunitários foi realizada por meio de levanta-
mento in loco e pesquisa junto à plataforma GeoPortal, do GDF.

A avaliação da variação na valorização imobiliária foi realizada por meio de análise de da-
dos secundários considerando implantação de empreendimentos comerciais e de revita-
lização urbana em cidades consolidadas. 

Por fim, foi realizada pesquisa de campo com 200 participantes, conforme exigido pelo 
Termo de Referência deste EIV. O questionário aplicado teve como objetivo subsidiar o 
diagnóstico das áreas sob influência do empreendimento, abordando tanto questões so-
bre a situação atual da área - sob a ótica da qualidade do espaço púbico em geral - quanto 
questões a respeito da futura implantação do Complexo Esportivo de Brasília. 

1.2.3. Metodologia para identificação e avaliação dos impactos

Para a identificação da magnitude dos impactos promovidos pela implantação do Bulevar, 
foi realizada a consolidação de todos os estudos de caracterização do empreendimento e 
caracterização da vizinhança considerando o cenário do empreendimento já implantado 
pelos diversos profissionais envolvidos em cada um dos itens exigidos pelo Termo de Re-
ferência. 
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1.2.4. Metodologia para identificação das medidas mitigadoras

Para a identificação das medidas mitigadoras, partiu-se da avalição conjunta dos impac-
tos promovidos pelo empreendimento e da sugestão de melhores práticas para mitigação 
e prevenção. As medidas levantadas foram descritas, bem como apontados os responsá-
veis por sua execução. 

1.3. Definição da poligonal das áreas de influência 

As áreas de influência do empreendimento foram definidas levando em consideração o 
raio estipulado pelo Termo de Referência deste EIV (de 400 a 500m para Área de Influência 
Direta e de 1000 a 1500m para Área de Influência Indireta), mas ampliando a poligonal ge-
rada pela Área de Influência Direta (AIDV), por conta das características próprias do Setor 
de Recreação Público Norte – SRPN.

Por conta da dimensão do lote do SRPN, que engloba o autódromo, delimitou-se a AIDV 
como poligonal do lote em si, contemplando todo seu perímetro, já que não é possível 
considerar parte do autódromo como influência direta e outra como influência indireta. 
Entende-se que o autódromo se encontra no raio de influência direta do empreendimento, 
assim como os demais equipamentos do SRPN (Estádio Mané Garrincha, Ginásio Nilson 
Nelson e Complexo Aquático Claudio Coutinho). 

Em  carta (36433115) de 02/03/2020, no âmbito  do Processo SEI GDF nº 0039000001535/2020-
95, foi solicitada a revisão das AID e AII constantes do TR emitido.

O Parecer Técnico n.º 7/2020 - SEDUH/GAB/CPA-EIV, em resposta à solicitação, determinou 
a adoção do critério de definição da AIDV e AIIV a partir da poligonal do empreendimento, 
e não a partir do seu centroide. No caso da AIDV, além da poligonal definida pelo limite de 
500 metros, também incorporou todo o lote do SRPN. Para a AIIV, a poligonal foi definida 
pelo limite máximo de 1.500 metros a partir da poligonal do empreendimento. Além disto, 
a Comissão Permanente de Análises de Estudos de Impacto de Vizinhança definiu que a 
área do empreendimento a ser considerada, para efeito de definição da AIDV e AIIV, deveria 
incluir a Zona B (programa esportivo), além da Zona A (Bulevar), uma vez que tal espaço 
finda por compor a área de intervenção diretamente relacionada ao projeto arquitetônico 
a ser licenciado. A seguir, a Figura 1 ilustra as áreas de influência determinadas pelo pare-
cer da CPA:

Figura 1: Áreas de Influência Direta e 
Indireta de Vizinhança
(AIDV e AIIV). 
Fonte: Parecer Técnico n.º 7/2020 - 
SEDUH/GAB/CPA-EIV

zona a

legenda

zona b

AIDV 500m

AIIV 1000m

AIIV 1500m
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Assim, a Área de Influência Direta (AIDV) engloba:

- Todo o lote do SRPN, englobando os equipamentos nele contidos;

- Trecho na Via N1 (Eixo Monumental);

- Quadra SGAN 901;

- Colégio Militar, localizado no Setores de Grandes Áreas - SGAN 902.

- Trecho da Via W5 Norte englobando o Centro Empresarial Norte e o PO 700.

- Praça do Buriti e trecho do Setor de Administração Municipal - SAM.

A Área de Influência Indireta do empreendimento (AIIV) contempla, por sua vez, a área con-
formada pela distância de 1000/1500m a partir dos limites perimetrais das zonas de inter-
venção, e engloba: 

- À Norte: o Estacionamento do Detran localizado no SGAN 907 e a Associação dos Pilo-
tos de Ultraleve de Brasília, com possibilidade de avanço até o trecho sul do Parque Burle 
Marx, no Noroeste e trecho da Asa Norte que compreende o estacionamento do Uniceub 
(908 norte).

- À Leste: a 5ª Delegacia de Polícia Civil, as quadras 904 a 906 do Setores de Grandes Áreas 
Norte (SGAN), as quadras residenciais 702 à 705 do SHCGN, SQS 302 a 304, Setor de Rádio 
e TV Norte (SRTN), parte do Setor Hospitalar Norte (podendo chegar até o HRAN), e parte 
do Setor Hoteleiro Norte (SHN), podendo se estender até o Setor de Diversão Norte. 

- À Sul: Torre de TV e o Setor de Divulgação Cultural (SDC), englobando o Centro de Con-
venções Ulisses Guimarães e demais equipamentos, podendo chegar até o Setor de In-
dústrias Gráficas, trechos do Setor Hoteleiro Sul e do Setor Comercial Sul.

- À Oeste, engloba o Setor de Administração Municipal, podendo chegar até um trecho do 
Setor Militar.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1 Identificação

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

2.2 Autoria

ARQBR Arquitetura e Urbanismo - André Velloso e Eder Alencar

GSR Arquitetos – Élcio Gomes, Fabiano Sobreira e Paulo Ribeiro

2.3. Localização

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 (figura 2).

Área do projeto

legenda

EPIA

Via N1, Eixo Monumental

Figura 2: Localização da área do pro-
jeto em relação à cidade de Brasília 
e sua relação com a Estrada Parque 
Indústria e Abastecimento (EPIA)
Fonte: QGIS alterado pelos autores

O SRPN situa-se na parte noroeste do Plano Piloto, ao lado da Via N1 – Eixo Monumental, 
confrontando-se a oeste com o Setor de Administração Municipal – SAM; ao norte com o 
Parque Burle Marx – PQEN; a leste com o Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN; e ao sul 
com o Setor de Divulgação Cultural – SDC. Trata-se de área situada nas proximidades do 
Setor Hoteleiro Norte e do Setor de Administração Municipal (figura 3).

A privilegiada posição geográfica, situada entre a área central da cidade e a Estrada Par-
que de Indústria e Abastecimento – EPIA (DF 003) confere ao empreendimento um caráter 
regional metropolitano, em função do acesso fácil e do rápido reconhecimento na paisa-
gem (GDF, 2018).
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Figura 3: Localização dos setores adjacentes ao 
SRPN

Parque Burle Marx

legenda

SDC - Setor de Divulgação Cultural

SRPN - Setor de Recreação Pública Norte

SAM - Setor de Administração Municipal

SGAM - Setor de Grandes Áreas Norte

Via N1, Eixo Monumental

A área total do lote, com 1.652.920,52 mil m², integra o Setor de Recreação Pública Norte 
– SRPN da Região Administrativa do Plano Piloto – RA I, cujos parâmetros de uso e ocupa-
ção são regulamentados pela Lei Complementar nº 946/2018. O setor é parte integrante 
do Eixo Monumental e, portanto, integrante da Escala Monumental, conforme legislação. 
A figura 4 ilustra a poligonal referente ao lote único, com indicação da área destinada ao 
empreendimento.

SRPN

área b

Figura 4: Perímetro do lote registrado referente ao SRPN, com atenção à área B do lote. 

Fonte: Geoportal, GDF.

2.4 Objetivos e justificativas

O projeto a ser licenciado se refere a um complexo de esportes, serviços, comércio e lazer, 
com usos e atividades diversas, conforme classificações e percentuais estabelecidos na 
Lei Complementar nº 946/2018, a partir da Tabela de Classificação de Usos e Atividades Ur-
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banas e Rurais do Distrito Federal – CNAE - Decreto nº 37.966/2017, de 20/01/2017, e é parte 
integrante do projeto arquitetônico de Requalificação do Complexo Esportivo de Brasília.

O projeto foi selecionado por meio de Concurso Público de Arquitetura, sendo o Bulevar 
elemento integrante e organizador da proposta vencedora, que aqui se apresenta.

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 pro-
pôs foi apenas a predominância de certos usos, como ocorre naturalmente nas cidades 
espontâneas.”

No Bulevar se concentram restaurantes, academias, cinema, empório, lojas de varejo e sa-
las comerciais, atividades que se justificam pela necessidade de trazer vida cotidiana ao 
complexo, garantindo movimentação em todos os dias do ano, ao passo que também con-
tribui para a viabilidade financeira da Concessão, como parte do contrato firmado entre a 
Arena BSB e o GDF. 

2.5. Contexto da concessão do lote para a Arena BSB

Os altos custos de manutenção do Centro Esportivo de Brasília levaram a Terracap, pro-
prietária do lote, a estudar alternativas para viabilizar a gestão privada desses equipamen-
tos.

Em julho de 2019, a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e a empresa 
Concessionária Arena BSB SPE S/A, vencedora do processo de licitação, assinaram o con-
trato de concessão, por 35 anos, do Centro Esportivo de Brasília. Além da gestão, moder-
nização 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 possi-
bilidade de novas construções visando a implementação atividades comerciais compatí-
veis com as finalidades do Centro Esportivo de Brasília. É previsto pelo contrato que toda e 
qualquer benfeitoria será incorporada ao imóvel e será revertida ao patrimônio do Governo 
do Distrito Federal ao término do contrato.

Como resultado da Licitação, a Concessionária obrigou-se a pagar, a título de outorga da 
licitação, o valor anual de R$ 5.050.000,00 (cinco milhões e cinquenta mil reais), a partir do 
quinto ano da exploração, além de compartilhar, numa proporção de 5% (cinco por cento) 
com a Terracap, os ganhos econômicos no caso de faturamento líquido excedente previs-
to no Plano de Negócio apresentado. 

2.6. Contexto do concurso de projeto para o complexo Esportivo de Brasília

O projeto das novas áreas a serem construídas foi definido por meio de concurso público 
de arquitetura - exigência já presente no contrato de concessão - abrangendo também o 
projeto de paisagismo e urbanização de toda área do lote onde os equipamentos citados 
estão inseridos. 

O concurso público de arquitetura foi promovido pela Arena BSB e organizado pelo Ins-
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tituto de Arquitetos do Brasil – IAB, processo que se iniciou em setembro de 2019 com a 
aberturas das inscrições para os profissionais habilitados e teve seu desfecho em 20 de 
dezembro com a homologação do resultado final do concurso, após finalização da segun-
da etapa de seleção, do qual o projeto aqui apresentado se sagrou vencedor. 

O fato de um projeto desse porte e importância ter sido realizado por meio de concurso 
público de arquitetura foi de grande relevância prática e simbólica. Prática, porque o con-
curso público de arquitetura permite a escolha do projeto que melhor atenda à demanda 
do contratante diante de uma gama significativa de propostas enviadas por profissionais 
extremamente qualificados. Relevância simbólica pelo fato de Brasília ter tido seu projeto 
definido por meio de concurso público, diante de 25 outras propostas apresentadas. Por-
tanto, esta forma de licitação, por sua natureza democrática, foi extremamente adequada 
ao contexto da intervenção.    

Foi disponibilizado aos concorrentes Termo de Referência que integrava as bases do con-
curso, documento que estabelecia as diretrizes e orientações aos concorrentes para de-
senvolvimento do Estudo Preliminar, e cujo conteúdo frisava a importância de o projeto em 
questão ser desenvolvido levando-se em conta a complexidade de Brasília como cidade 
tombada e cidade metrópole, com destaque específico à “Arquitetura integrada à paisa-
gem e ao urbanismo, em zona central, às margens do Eixo Monumental e ao lado do Poder 
Público Local”.

Há que se destacar que todos os projetos foram avaliados por um júri especializado, com-
posto por profissionais reconhecidamente qualificados, incluindo representantes da Se-
cretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) e do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), além de arquitetos reconhecidos nacio-
nalmente. 

Ao todo, foram apresentadas 32 propostas na primeira etapa de seleção, das quais três 
delas foram selecionadas para a segunda etapa do concurso. Nesta segunda etapa do 
concurso, além de uma entrega mais detalhada do projeto preliminar, as equipes expuse-
ram suas ideias ao júri, presencialmente. 

Segundo o júri, na ocasião da escolha da proposta vencedora, o projeto destacou-se pela 
“força e sensibilidade da ideia da construção de uma nova paisagem que resgata o am-
biente originário do cerrado, aliando infraestrutura, desenho urbano, arquitetônico e pai-
sagístico de modo sintético e sistêmico, condensando as diferentes escalas de Brasília de 
modo unificado (...)”.

Após o processo decisório do concurso e o início da fase de desenvolvimento dos projetos 
para aprovação legal, algumas alterações foram necessárias, como usualmente ocorre no 
avanço sucessivo das etapas de projeto. Obviamente, tais alterações não descaracterizam 
o estudo preliminar apresentado em concurso e visam a melhor adequação da proposta a 
demandas de naturezas diversas, tais como: o ajuste a demandas dos futuros ocupantes; 
os desdobramentos das definições mais precisas nas soluções técnicas; e a adequação a 
questões de legislação.

2.7. Descrição da proposta edilícia

As novas edificações que integram o projeto arquitetônico para requalificação do Com-
plexo Esportivo de Brasília seguem os parâmetros urbanísticos estabelecidos na Lei Com-
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plementar nº 946/2018, apresentam um total estimado de área construída de 188.047m2 
e área computável de 139.148m2. As novas edificações previstas estão listadas abaixo e 
dispostas conforme o diagrama da figura 5, articuladas pelas soluções de paisagismo e 
urbanização:

- Edificação 01 - Conjunto Bulevar 

- Edificação 02 - Apoio às Atividades Esportivas 

- Edificação 03 - Apoio às Atividades Esportivas 

- Edificação 04 - Módulo de Apoio 

- Edificação 05 - Módulo de Apoio 

- Edificação 06 - Módulo de Apoio 

- Edificação 07 - Módulo de Apoio 

- Caixa d´água 
Figura 5: Diagrama das áreas edificadas 

1

2 3

7

4

6

5

 

O conjunto do Bulevar (edificação 1) se desenvolve em três pavimentos e seminíveis, con-
forme indicado nas pranchas técnicas (anexo 2), que se ajustam à topografia em diversos 
pontos do complexo. De maneira sintética, no Conjunto Bulevar estão previstas as seguin-
tes atividades: lojas, serviços, academias, restaurantes, bares e praça de alimentação, la-
jes corporativas, empório e cinema. No subsolo, além da garagem, estão previstas áreas 
de carga e descarga e espaços reservados para áreas técnicas. 

Complementam ainda o conjunto as edificações de apoio às atividades esportivas (Edifi-
cações 02 e 03), inseridas na porção oeste, com a função de abrigar atividades relaciona-
das ao complexo esportivo e previstas na legislação específica.

A fim de oferecer suporte às atividades realizadas nos espaços livres, foram inseridos qua-
tro Módulos de Apoio em pontos estratégicos do complexo. Os Módulos são edificações 
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térreas, configuradas como marquises lineares que abrigam, a depender da localização, 
infraestrutura sanitária, espaços de comércio e serviço e elementos de mobiliário urba-
no diversos. Os módulos também cumprem função de apoio à mobilidade, pois além de 
abrigarem paraciclos, podem ser utilizados como abrigo coberto para a espera de taxi, 
veículos de aplicativo e outros modais, devido a sua localização, seja nas proximidades 
das praças de acesso ou dos estacionamentos externos. Serão instalados os seguintes 
módulos de apoio:

Edificação 04 - Módulo de Apoio: contempla sanitários, vestiários, paraciclos, bebedouros, 
espaço de comércio, bancos e lixeiras e serve como portal de acesso à Alameda Norte-Sul 
a partir do Eixo Monumental.

Edificação 05 - Módulo de Apoio: abriga sanitários, vestiários, paraciclos, bebedouros, 
bancos e lixeiras e foi implantado de maneira a ser utilizado também como apoio coberto 
para o controle de acesso ao estádio.

Edificação 06 - Módulo de Apoio: Implantado no principal acesso de pedestres para os dias 
de grandes eventos no estádio. Contempla sanitários, vestiários, paraciclos, bebedouros, 
espaço de comércio, bancos e lixeiras.

Edificação 07 - Módulo de Apoio: Situado nas proximidades do DEFER e do complexo es-
portivo, abriga sanitários, vestiários, paraciclos, bebedouros, bancos e lixeiras.

Além das edificações descritas, está prevista a execução de torre de caixa d’água, com 
altura (12 metros) adequada aos parâmetros da legislação e cuja implantação foi definida 
de maneira a atender os requisitos técnicos das instalações e gerar o mínimo de impacto 
sobre a área do Eixo Monumental.

O Bulevar é composto por seis alas - ou faixas de ocupação – que se conectam a uma 
plataforma e ao volume destinado ao cinema, de forma a compor um único edifício. As 
cinco alas principais se desenvolvem em dois pavimentos e comunicam com uma sexta 
ala, mais baixa, próxima ao Complexo Cláudio Coutinho, de um pavimento. Esse conjunto 
é sobreposto ao embasamento, que abriga a garagem e demais funções técnicas e de 
logística e se conectam aos demais equipamentos do complexo pelo nível do subsolo. A 
plataforma – principal eixo regulador da proposta – nasce à Oeste do lote, se estendendo à 
Leste, conformando um passeio em sua cobertura e locais para atividades comerciais nos 
níveis inferiores, que se estruturam no sentido da declividade. À Leste, juntamente com o 
final da plataforma, tem-se um volume destinado a abrigar um cinema e um empório cuja 
cobertura pode ser acessada da plataforma, configurando um dos possíveis espaços para 
atividades culturais. 

A imagem a seguir ilustra a implantação do complexo conforme o projeto legal protoco-
lado na CAP. É possível identificar a coberturas das alas do bulevar e a integração com os 
equipamentos da área esportiva, que se desenvolve à Oeste.
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- Edificação 01 - Conjunto Bulevar 

- Edificação 02 - Apoio às Atividades Esportivas 

- Edificação 03 - Apoio às Atividades Esportivas 

- Edificação 04 - Módulo de Apoio 

- Edificação 05 - Módulo de Apoio 

- Edificação 06 - Módulo de Apoio 

- Edificação 07 - Módulo de Apoio 

1

2 3

7

4
6

5

Figura 6: Implantação do empreendimento na 
Área “B” do lote SRPN

As faixas do Bulevar são intercaladas por vazios, que definem as ruas, praças e becos cul-
turais, a fim de criar atmosferas adequadas à escala das pessoas, como é possível verificar 
pela figura 7.

Figura 7: Visual a partir da via Autódromo-Estádio em direção ao Bulevar

Diante da demanda do programa de necessidades colocado pelo Concurso, de se pensar 
uma estrutura para um varejo até então desconhecido – pois cada locatário trará consi-
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go exigências espaciais específicas – o projeto cuidou de acolher a diversidade e a im-
previsibilidade sem perder a perspectiva de um conjunto coeso. A proposta buscou coe-
rência com o espírito do Plano Piloto revisto segundo as demandas contemporâneas de 
acessibilidade, sustentabilidade, flexibilidade do espaço construído. Para esse fim, foram 
utilizados elementos ordenadores (de arquitetura, urbanismo e paisagismo), que buscam 
integrar, em escala e linguagem, as diversas funções do complexo.

Um dos principais desafios do projeto foi o de equilibrar a escala dos espaços para duas 
situações extremas: por um lado, o complexo precisa receber as milhares de pessoas que 
frequentam os grandes eventos esportivos e culturais; por outro, precisa garantir o acolhi-
mento confortável, individualmente ou em pequenos grupos, que irão frequentar o espaço 
em atividades cotidianas. A solução para o equilíbrio entre as escalas é a utilização de um 
eixo de articulação e ordenamento (aqui denominado “plataforma”, cujo eixo está indicado 
na figura 8) que, além de abrigar atividades diversas, funciona como elemento de indu-
ção e acolhimento, que integra os diversos níveis e usos, entre os extremos leste e oeste 
do complexo, ao mesmo tempo em que permite a transição equilibrada entre os grandes 
eventos (porção sul) e o cotidiano do Bulevar (porção norte).

legenda

Eixo da Plataforma

Figura 08: Vista aérea com indicação da plataforma e 
da alameda

A plataforma é uma edificação linear, que conduz as pessoas no sentido longitudinal, entre 
os extremos leste e oeste do complexo e, no sentido transversal, permite o acesso abri-
gado ao Bulevar e aos demais equipamentos. Além de elemento de transição e conexão, a 
“plataforma” é também infraestrutura urbana e elemento de composição arquitetônica e 
paisagística. Será utilizada como passeio público descoberto (figura 9), passarela abriga-
da e espaço de acolhimento para atividades comerciais e de lazer. A plataforma, portanto, 
ao mesmo tempo que se apresenta como extensão do Bulevar, é o elemento que confere 
unidade e integração a todo o programa.



+Relatório Técnico para Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
Complexo Esportivo de Brasília

26

Figura 09: Vista a partir do início da plataforma - Sentido Oeste Leste

As coberturas das edificações representam um incremento expressivo no total de áreas 
verdes do Complexo Esportivo de Brasília. São cerca de 70.000m² de coberturas com ve-
getação.

A construção do bulevar será faseada, provavelmente realizada em 3 etapas. Os espaços 
e equipamentos não construídos na primeira etapa serão ocupados por praças e áreas de 
convívio e lazer em níveis diversos, integradas ao restante do conjunto, até que oportuna-
mente recebam novas construções e usos, sem que se altere o conceito geral do projeto.

A proposta de faseamento, com relação ao estudo apresentado na ocasião do concurso 
público de arquitetura, foi alterada em função de adequações do projeto a demandas da 
Arena BSB.

Os diagramas da figura 10 ilustram a proposta de faseamento construtivo, onde é possível 
identificar na primeira etapa – com implantação prevista para até 2022- a construção da 
plataforma, de duas das alas do Bulevar, de parte do subsolo e do volume à Leste que abri-
gará o empório e o cinema. Na segunda etapa, prevê-se a complementação do conjunto 
do Bulevar com a construção das últimas quatro alas e do restante do subsolo. A segunda 
etapa tem previsão de início de operação em 2024.  Por fim, a terceira etapa prevê a cons-
trução dos edifícios de apoio às atividades esportivas (edificações 2 e 3), previstas para 
2026, assim como a construção dos 4 módulos de apoio.

Figura 10: Diagrama de faseamento da obra

2.7.1. Preparo do terreno, canteiro e limpeza de obra 

Estão previstas escavações no terreno para construção dos subsolos e definição dos ní-
veis previsto em projeto, e parte da terra retirada será destinada à implantação dos jardins. 
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As plantas do Cerrado se adaptam muito bem a solos mais pobres e ácidos – muitas espé-
cies, de fato, preferem essas condições. Por essa razão, os quase 60 mil metros quadrados 
de Savanas e Campos deverão ser plantados e semeados sobre camadas de terra de sub-
solo obtida nas escavações para construção das edificações do complexo. 

O volume excedente de terra retirada, assim como todo tipo de entulho ou rejeito de obra, 
incluindo material oriundo de demolições, terá destinação definida pelo Plano de Geren-
ciamento de Resíduos da Construção Civil, de responsabilidade da empresa construtora 
do empreendimento, conforme Lei nº 5.418/2014 (Política Distrital de Resíduos Sólidos).

O canteiro de obras deverá ser edificado considerando as 3 fases de construção previstas, 
conforme ilustram as figuras 11, 12 e 13. Para os tapumes, serão utilizadas telhas metálicas 
trapezoidais, colocada com as ondas na posição vertical.

A entrada e a saída do canteiro das duas primeiras fases de obra deverão acontecer na Via 
Estádio-Autódromo. Na terceira etapa, a entrada acontecerá pela via Oeste do empreendi-
mento. Antes da saída de carros e caminhões deverá ser indicado a instalação de lava – ro-
das. O canteiro contará com controle de acessos com vigilância, com entrada separada de 
veículos e pedestres. O estacionamento de veículos de colaboradores da obra será interno 
ao canteiro de obras, evitando transtornos de veículos indevidamente estacionados nas 
vias do entorno. Está prevista a construção de barracão de obra, utilizando-se o máximo 
de material reciclável possível, como chapas / painel de OSB, telhas ecológicas, pinus de 
reflorestamento, etc. 

Figura 11: Esquema de implantação do 
canteiro de obras na Fase 1 de obras. 
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Figura 12: Esquema de implantação 
do canteiro de obras na Fase 2 de 
obras.

Figura 13: Esquema de implantação 
do canteiro de obras na Fase 3 de 
obras. 

2.8. O tratamento das áreas abertas

Apesar do projeto das áreas abertas não ser objeto de licenciamento edilício, entende-se 
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que é importante tê-lo explicado neste documento pois, além de complementarem o con-
texto do projeto como um todo, as soluções pensadas para a urbanização e paisagismo 
deste trecho do lote foram concebidas para mitigar problemas ambientais relevantes na 
AIDV.

O tratamento da área com as características de um parque urbano associado ao complexo 
multiusos contribui para a configuração do “pulmão verde” que emoldura todo o períme-
tro oeste do Plano Piloto e que tem o Parque da Cidade como seu equivalente, no lado sul 
do Eixo Monumental.

No projeto de paisagismo e de urbanização das áreas externas ao perímetro do empreen-
dimento, os equipamentos, edificações e espaços são permeados por elementos paisa-
gísticos, traçados segundo o caminho natural das águas e configurado de acordo com a 
escala das pessoas. 

O Cerrado - bioma que ocupa quase 25% do território brasileiro, considerado a savana 
mais rica em biodiversidade do mundo e responsável pelo abastecimento das nascentes 
que formam as três principais bacias hidrográficas do país - é inserido neste projeto como 
forma de apresentar respostas sustentáveis de paisagismo e de maneira a contribuir para 
a consolidação do bioma no imaginário nacional e da capital federal, não somente pelo 
uso de árvores nativas, mas pela valorização das plantas rasteiras e de menor porte que 
caracterizam a base de suas paisagens naturais (capins, ervas e arbustos nativos).

Os jardins do projeto apresentam alta capacidade de drenagem no período da chuva e 
grande resiliência no período da seca. As áreas de campo e savanas, implantadas em su-
perfícies ligeiramente côncavas, permitirão a infiltração da água no solo de forma muito 
superior à desempenhada por gramados – em razão do processo evolutivo das plantas 
nativas que permitem menor perda de água por evapotranspiração e raízes profundas que 
conduzem a chuva para as profundezas da terra. Assim, espera-se descongestionar redes 
de drenagem urbana, contribuir para a recarga do lençol freático e evidenciar uma das 
mais importantes qualidades do Cerrado. Além disto, por se tratar de espécies adapta-
das às condições climáticas, podem dispensar ou, ao menos, diminuir consideravelmente 
os investimentos em irrigação. Com isso, é celebrada sazonalidade, expressa na variação 
cromática ao longo do ano: na estação chuvosa predominam os tons de verde e, na seca, 
os tons dourados e ocres (figuras 14 e 15).
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Figura 14: Imagem da alameda durante o período de chuvoso – tons verdes

Figura 15: Imagem da alameda no período de seca – tons ocre

O empreendimento contribuirá para a articulação entre o Parque Ecológico Burle Marx, 
contíguo à Asa Norte, e o Parque Sarah Kubitschek (Parque da Cidade), contíguo à Asa Sul. 
Com isso, assumirá, em escala metropolitana, o papel de trampolim ecológico (parte de 
uma sequência de pequenos habitats desconectados usados pela fauna para encontrar 
abrigo, alimento, ou para descansar) e irá aumentar a permeabilidade ecológica do Plano 
Piloto, melhorando a qualidade dos espaços urbanos que conectam parques e unidades 
de conservação.

Para a integração entre o desenho da paisagem e a implantação do conjunto edificado, a 
principal estratégia foi seguir o “caminho das águas”, que também define o caminho na-
tural das pessoas (figura 16). O traçado geral do paisagismo e do desenho urbano propos-
to procurou evitar a criação de barreiras indesejáveis, tanto para o percurso das pessoas 
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quanto para a drenagem natural. As áreas de savana implantadas em diversos pontos do 
conjunto, ligeiramente côncavas e complementadas com a vegetação nativa de grande 
porte, formam bacias naturais de retenção e estão situadas em pontos estratégicos do 
complexo, a fim de reduzir a velocidade das águas e contribuir para sua infiltração no solo. 
Evita-se, com isso, que as águas transbordem para a cidade. Tanto nos períodos de chu-
va (escoamento natural) quanto na seca (córregos artificiais e esguichos) a coincidência 
entre os caminhos das águas e das pessoas permite criar atmosferas de acolhimento e 
experiências lúdicas, em que o paisagismo e a arquitetura se completam.

Figura 16: diagramas do “caminho das águas” no projeto de paisagismo e de urbanização

Para fins de análise da drenagem, o projeto foi dividido em macroáreas, de acordo com a 
topografia do terreno e as condições de ocupação. Para cada área foram avaliados os vo-
lumes de armazenamento ou de retenção disponíveis em relação ao volume demandado. 
A partir do diagnóstico realizado, foram adotadas as seguintes soluções integradas aos 
projetos de arquitetura, paisagismo e urbanização: (1) elementos de urbanização de baixo 
impacto; (2) áreas alagáveis.

         (1)  Elementos de urbanização de baixo impacto: são soluções artificiais que repli-
cam processos naturais de retenção temporária, infiltração, evapotranspiração ou reuso 
de águas pluviais. Serão utilizados os seguintes elementos: (a) coberturas verdes; (b) trin-
cheiras de infiltração; (c) jardins de chuva e (d) pavimentações permeáveis. No caso deste 
projeto, tais elementos foram em geral dimensionados para retenção temporária média de 
8 cm de lâmina d´água.

        (2)  Áreas alagáveis: como recurso complementar de retenção do volume de águas plu-
viais, serão implantados equipamentos de esporte e lazer – Praça das Águas, conjunto de 
“Skate Parks” e anfiteatro - cujas características tipológicas permitem a criação de áreas 
alagáveis, que permitem acumular grandes volumes de água em curto espaço de tempo. 
Quando não alagados, tais elementos serão utilizados para suas funções específicas.

O projeto de urbanização do Complexo ArenaBSB segue as diretrizes da legislação federal 
e distrital e do Guia de Urbanização de Brasília, documento publicado em 2017 pelo Gover-
no do Distrito Federal, que apresenta orientações sobre os diversos aspectos da urbaniza-
ção e sua relação com a mobilidade, a acessibilidade e o paisagismo. A principal premissa 
deste projeto é priorizar as pessoas e a mobilidade ativa. Os espaços, portanto, sempre 
orientados pela premissa da acessibilidade universal, foram desenhados de maneira a ga-
rantir a prioridade de pedestres sobre os ciclistas, destes sobre os veículos motorizados 
e, nesse universo, do transporte público e coletivo sobre o motorizado e individual. A partir 
de tal premissa foram definidas as soluções das praças, calçadas, travessias, estrutura 
cicloviária, estacionamentos, acessos, mobiliário urbano e equipamentos de apoio e lazer.

As soluções de urbanização estão associadas diretamente às de paisagismo, drenagem 
e arquitetura, como estratégias integradas de qualificação da paisagem natural e urbana, 



+Relatório Técnico para Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
Complexo Esportivo de Brasília

32

em respeito às escalas e à linguagem de Brasília enquanto Patrimônio Histórico da Huma-
nidade.

Ainda estão previstos para esta área externa 5 estacionamentos que, juntamente com a 
garagem coberta no subsolo, somam 6.108 vagas. A tabela a seguir demonstra o cálculo de 
vagas para o lote do SRPN, conforme consta no processo de aprovação. 

Tabela 1: Vagas de estacionamento no lote
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Tabela 2: Vagas de estacionamento no lote por bolsão

A maioria dos estacionamentos será densamente arborizado, de forma a garantir o máxi-
mo conforto dos usuários e o máximo aproveitamento do potencial de plantio do comple-
xo. Será plantada uma árvore a cada 75m² nos estacionamentos, a fim de que tais áreas 
sejam qualificadas como AVEB (área verde estruturante da escala bucólica), nos termos 
da legislação.

A única exceção será o estacionamento Leste 2 (identificado com contorno vermelho na 
figura 17), que não receberá o plantio de árvores, para ser utilizado como espaço de even-
tos. Mesmo assim, haverá canteiros lineares gramados com trincheiras de infiltração nas 
faixas entre os conjuntos de vagas.

A figura 17 ilustra a localização dos bolsões de estacionamento (sendo que o retângulo em 
vermelho demarca o bolsão que não receberá vegetação) e a localização das praças de 
mobilidade (círculos pretos).
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Figura 17: Identificação dos estacionamentos, com atenção ao estacionamento Leste 2 e às praças de mobilidade

As praças de mobilidade constituem espaços de convergência intermodal, com o objetivo 
de articular as estratégias de transporte. Nelas, haverá locais destinados a abrigar serviços 
ligados à mobilidade ativa, como serviço de guarda de bicicleta, e, futuramente, espaços 
destinados à locação de pequenos veículos, como patinetes ou similares. Além disto, são 
pontos de organização de embarque e desembarque do transporte terrestre oferecido por 
aplicativos de transporte, como Uber e 99. Se encontram estrategicamente próximos às 
paradas de ônibus.

Tais praças já estavam previstas em projeto desde a ocasião do Concurso Público de Ar-
quitetura, e constam no processo de aprovação junto à CAP.

A seguir, as figuras de 18 a 21 ilustram o funcionamento básico de cada umas dessas pra-
ças. A Praça Monumental (ponto 1 da figura 17), ilustrada com maior detalhe na figura 18, se 
localiza junto ao Eixo Monumental, próxima a uma parada de ônibus, integrando passeios 
de pedestres, ciclovia, acesso e vagas voltadas para embarque e desembarque de veículos 
de aplicativos. Também se encontra próxima a um dos módulos de apoio com paraciclo. A 
praça de mobilidade que dá acesso à Alameda Sul (ponto 2 da figura 17 e detalhe na figura 
19) também se localiza no Eixo Monumental e conta com as mesmas infraestruturas da 
Praça Monumental. 

A Praça do Complexo Esportivo (ponto 3 da figura 17 e detalhe na figura 20) se difere das 
demais por não contar com acesso e vagas para veículos de aplicativos, pois se trata de 
uma praça menor em um trecho onde o fluxo de veículos poderia se tornar problemático. 
No entanto, a Praça do Complexo Esportivo se encontra bastante próxima da Praça de 
acesso à Alameda Norte (ponto 4 da figura 17 e detalhe na figura 21), que segue o mesmo 
padrão de infraestrutura das praças 1 e 2. 

A Praça de acesso ao Bulevar (número 5 da figura 17) apresenta parada de ônibus, local 
para embarque e desembarque de veículos de aplicativos, vagas para taxis e paraciclos.

Uma das Praças de Mobilidade prevista inicialmente para o lado Leste do empreendimento 
foi suprimida em projeto em função da necessidade de locação de bacias de drenagem e 
de vagas de estacionamento, para atendimento ao número mínimo de vagas. Entretanto, 
foram previstas vagas para embarque e desembarque de veículos de aplicativos no esta-
cionamento indicado pelo número 6 na figura 17. 
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Figura 18: Detalhe esquemático do funcionamento da Praça de Mobilidade 1: Praça Monumental
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Figura 19: Detalhe esquemático do funcionamento da Praça de Mobilidade 2: Acesso à Alameda Sul
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Figura 20: Detalhe esquemático do funcionamento da Praça de Mobilidade 3: Praça do Complexo Esportivo
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Figura 21: Detalhe esquemático do funcionamento da Praça de Mobilidade 4: Acesso à Alameda Norte
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Paralelamente, está sendo desenvolvido projeto de mobiliário para toda a área. A prin-
cipal premissa para a definição do mobiliário urbano é a de que os espaços abertos do 
Complexo Esportivo de Brasília devem ser tratados como uma extensão da cidade, e não 
como um espaço isolado do contexto. Nesse sentido, a intenção é trazer para o complexo, 
sempre que possível e onde apropriado, a linguagem adotada em espaços públicos de 
referência, como o Parque da Cidade, a Praça dos Três Poderes, as Superquadras do Plano 
Piloto, entre outros, que integram o conjunto urbanístico tombado de Brasília. Além das 
pesquisas realizadas sobre as tipologias de mobiliário urbano existentes, foram adotadas 
algumas das sugestões do Guia de Urbanização de Brasília. Quando foi o caso de propor 
novas tipologias, estas utilizaram como referência a linguagem de elementos existentes, 
de qualidade reconhecida e funcionalidade comprovada, e cujo desenho esteja associado 
à memória de Brasília como Patrimônio Moderno.

2.9. Inserção do empreendimento em seu entorno imediato, sobre base planialtimétri-
ca

A área objeto deste projeto se refere à porção sul da poligonal indicada na Lei Complemen-
tar nº 946/2018, que abriga o Estádio Nacional, Ginásio Nilson Nelson, o Complexo Aquático 
Cláudio Coutinho (DEFER). O Ginásio Cláudio Coutinho, integrante desse complexo, devido 
a problemas estruturais, está interditado e com indicação para demolição emitida pela 
Defesa Civil do DF. Não integra este projeto a área hoje ocupada pelo Autódromo.

O empreendimento está situado na Zona A e Zona B do zoneamento previsto no Termo de 
Referência do Concurso Público de Arquitetura (figura 22). Estas Zonas estão designadas 
para receber o Bulevar (Zona A) e o programa esportivo do complexo (Zona B). As demais 
zonas tratam de área não edificável (Zona C) e de estacionamento e acessos aos equipa-
mentos (Zona D).

Zona A

legenda

Zona B

Zona D

Zona C

Áreas excluídas

Estacionamento a ser mantido

Figura 22: Zoneamento previsto no TR do Concurso Público de 
Arquitetura.
Fonte: Parecer Técnico nº 7/2020 - SEDUH/GAB/CPA-EIV
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A figura 23 ilustra a inserção do empreendimento na área destinada a ele, onde é possível 
notar a geometria do bulevar, com suas 5 alas principais voltadas para a Via Autódromo- 
Estádio, que se conecta a uma ala adjacente ao Complexo Aquático Cláudio Coutinho e ao 
volume à Leste por meio da plataforma horizontal Oeste-Leste.

AIDV

legenda

AIIV (1000m)

AIIV (1500m)

Figura 23: Inserção do empreendi-
mento em base planialtimétrica 

2.10 Memorial descritivo deferido na viabilidade legal pela CAP

O projeto foi qualificado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Dis-
trito Federal (SEDUH/DF) como objeto de interesse público e, desta forma, tem seguido 
rito especial de Análise Conjunta de Habilitação junto à Central de Aprovação de Projetos 
(CAP). Por esta razão não foi exigido Memorial Descritivo para Viabilidade Legal. 
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2.11 Estudo preliminar protocolado na fase de estudo prévio pela CAP

O Estudo Preliminar atualizado está apresentado em anexo (Anexo 2). 

2.12 Apresentação do histórico de licenciamento urbanístico e ambiental do empreen-
dimento 

Atualmente a norma de ocupação do solo definidas para o Setor de Recreação Pública 
Norte – SRPN é dada pela Lei Complementar nº 946/2018.

Para o lote SRPN o que se tem registro é apresentado a seguir:

- Decreto nº 596, de 8 de março de 1967: indicava para a área apenas o uso esportivo e de 
recreação. A Lei complementar nº 946/2018 usos mais precisos para o Setor, confirman-
do o uso predominante e permitindo atividades de característica complementar (para até 
22% da área edificada). 

- URB 89/89: De acordo com o Plano de Uso e Ocupação para o SRPN (SEDUH, 2018), a 
URB 89/89, planta de setorização do Plano Piloto, ainda vigente, indica que o SRPN é con-
substanciado em duas poligonais (figura 24). No entanto, esta setorização já sofreu altera-
ções por ocasião da criação da poligonal do Setor Habitacional Noroeste e do Parque Burle 
Marx. O que restou do SRPN foi apenas a poligonal junto ao Eixo Monumental.

Figura 24: Planta de setorização URB 89/89. 

Fonte: Plano de Uso e Ocupação para o SRPN (Seduh, 2018) 

- PR 64/1: projeto de parcelamento que cria a unidade imobiliária registrada em car-
tório em 20/6/72 (processo administrativo n° 76.884/70, Secretaria de Viação e 
Obras, aprovada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, reunião 30/6/71 
e Conselho de Administração, 688ª sessão de 12/1/72). De acordo com os estu-
dos para o Plano de Ocupação do SRPN (Seduh, 2018), a área de registro cartorial é 
de 1.908.300.000 m², que diverge da área obtida a partir dos limites indicados na PR 
64/1, que é de aproximadamente 1.334.351,00 m². A planta registrada PR 64/1 indica 
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que o SRPN praticamente corresponde apenas ao lote único, dividido informalmen-
te em duas porções por via urbana existente, indicada na própria URB 89/89 (figura 25).

Figura 25: Trecho da PR 64/1
Fonte: Plano de Uso e Ocupação para o 
SRPN (Seduh, 2018) 

Parte do lote foi cedida à CEB para instalação Subestação Transformadora de Energia Elé-
trica. 

- Decreto nº 596/1967: aprovou o Código de Edificações de Brasília, estabeleceu a Zona 
Verde, que continha áreas especiais de proteção paisagística, com baixa densidade de 
construção e uso relacionado à recreação e ao lazer da população. Uma das áreas inte-
grantes dessa zona era o Setor de Estádios Nacionais, que compreendia o conjunto de áre-
as e estádio para a prática de esporte e realização de espetáculos esportivos (art. 51 e 53). 

- MDE 57/89:  Cita a via que corta o lote, referente ao Projeto Planimétrico – PLN 57/89 que, 
ao criar rótula na via N2-W, menciona e indica a citada via, denominando-a Via de Contorno 
do Centro Esportivo Presidente Médici – CEPM. A mesma via é desenhada na URB 89/89 e 
no MDE 54/98.

- MDE 128/10: elaborado para possibilitar a ampliação do Estádio Nacional Mané Garrincha 
para a Copa de 2014. Traça o histórico do Setor, dá diretrizes urbanísticas para a área de 
entorno e define parâmetros urbanísticos para o estádio. Reforça a necessidade de imple-
mentação do cinturão verde ligando os parques da Cidade e o Burle Marx e a arborização 
dos estacionamentos e complementa: “Além do benefício da continuidade de um espaço 
verde, tal superfície promoverá melhoria bioclimática com a diminuição da ilha de calor e 
contribuirá para a manutenção das baixas taxas de ocupações e de edificação do Centro 
Esportivo de Brasília”. 

- Projeto Urbanístico composto de URB e MDE 02/2014: de autoria do NUARQ/GEPRO/
DITEC/TERRACAP e datado de maio 2017, atualmente em análise no IPHAN. Este projeto 
urbanístico propõe ajuste da poligonal, a alteração do parcelamento do SRPN de uma para 
três unidades imobiliárias distintas (Autódromo, Complexo Esportivo de Brasília e Subes-
tação da CEB), e afetação da área referente ao sistema viário para bem de uso comum do 
povo. 

Há uma série de licenças independentes para os equipamentos que estão implantados no 
SRPN. Foi realizada compilação do histórico de tais licenças, para as quais apresenta-se o 
resumo.

Associação dos Pilotos de Ultraleves de Brasília – APUB
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PROCESSO DIGITAL INFORMADO PELA CAP: 0141-010921/1998 (interno 28728)

Área Total: 7.192, 21m²

Alvará de Construção nº194/2006

Estádio Mané Garrincha / Estádio Nacional de Brasília

PROCESSO DIGITAL INFORMADO PELA CAP: 0141-003303/2007 (interno 448)

Carta de Habite-se – Área 10.504,32m²

Memória de Cálculo: 

- Área Construída: 215.299,35m²

- Área não Computável: 13.187,17m²

- Computável: 202.112,18m²

Alvará de Construção nº 103/2010 – Área: 215.299,35m²

Alvará de Construção nº 005/2014 – Área Construída: 218.470,48m²

Memória de Cálculo - Área Construída: 218.470,48m²

Carta de Habite-se nº 020/2014 – Área de Construção: 218.470,48m²

Centro Esportivo Presidente Medici (Atual Ginásio Nilson Nelson)

PROCESSO DIGITAL INFORMADO PELA CAP: 0141-002752 (interno 28809)

Informativo para Aprovação de Projeto nº 328/2002

Área Anterior – 4.460,66m²

Área Acrescida – 957,78m²

Área Total – 5.418,44m²

PROCESSOS FÍSICOS INFORMADO PELA RA: 308134/71 e 5445/82 - 

Rolo: 2157 - fotogramas: 454 a 1002

Complexo Aquático Cláudio Coutinho

PROCESSO FÍSICO COM MICROFILMAGEM RECEBIDA DO ARENA BSB: 58334/74

Informativo para Aprovação de Projeto nº 250/74 – Área: 4.736,55 m²

Alvará de Construção n° 259/74 – Área: 4.736,55 m²

Carta de Habite-se nº 141/78 – Área: 4.736,55 m²
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Piscina Olímpica Presidente Médici (DEFER): PROCESSO FÍSICO: 64024/75

Rolo: 2211 - fotogramas: 219 a 461

Rolo: 1507 - fotogramas: 001 a 606

Rolo: 1508 - fotogramas: 001 a 563

Autódromo de Brasília 

PROCESSO FÍSICO: 540/89

Rolo: 2430 - fotogramas: 170 a 284 

Não foram encontrados, pelo GDF, documentos oficiais referentes à aprovação ou ao li-
cenciamento de edificações no Autódromo (aprovações de projeto, alvará de construção 
e habite-se). A administração de Brasília identificou que não havia processos referentes ao 
Autódromo em seus arquivos.

O Relatório de Impacto de Trânsito do Autódromo, utilizado no RIST do presente estudo, foi 
elaborado pela empresa Prisma Consultoria e foi fornecido pela Terracap.

Estacionamento do Nilson Nelson

PROCESSO DIGITAL: 0110-003805/2009

2.13 População fixa e flutuante do empreendimento

A população fixa esperada na ocupação do bulevar é de cerca de 4.200 pessoas, sendo 
1.200 funcionários nas lojas e 3.000 funcionários na área coorporativa das salas comer-
ciais. 

Espera-se um público flutuante de 14.000 pessoas por dia nas áreas comerciais do bulevar.

As áreas esportivas, segundo estimativa da Arena BSB, apresentarão utilização mais rare-
feita de segunda a sexta-feira e mais intensa aos finais de semana, gerando previsão de 
público de 510 pessoas durante dias de semana e de cerca de 1.644 aos sábados e domin-
gos. A tabela 3 resume a previsão de públicos para as áreas esportivas. Nesta previsão não 
estão incluídos os frequentadores do Complexo Cláudio Coutinho, por se tratar de uma 
atividade já em operação. 
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Tabela 3: Previsão de público nas áreas esportivas do complexo.

O grande impacto adicional em termos de usuários se refere aos eventos de maior por-
te que acontecem esporadicamente no Estádio Nacional Mané Garrincha. Nos casos de 
jogos de futebol importantes, por exemplo, o número de pessoas no lote pode chegar a 
65-70 mil, e certamente parte deste público se dirigirá ao bulevar. Grandes eventos acon-
tecem, no máximo, 20 vezes ao ano. 

2.14 Localização do empreendimento no zoneamento do PDOT

De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, o empreen-
dimento e suas respectivas áreas de influência se localizam na Zona Urbana do Conjunto 
Tombado (figura 26).

A Zona Urbana do Conjunto Tombado é composta por áreas predominantemente habi-
tacionais de média densidade demográfica, correspondendo à área do conjunto urbano 
construído em decorrência do Plano Piloto de Brasília e às demais áreas incorporadas em 
função de complementações ao núcleo original. Nesta zona, o uso e a ocupação do solo 
devem respeitar as normas que tratam das definições, critérios e restrições estabelecidos 
para preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, tombado como Patrimônio Histó-
rico Nacional e reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO.
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Figura 26: Localização do lote no Zoneamento do PDOT - Zona Urbana do Conjunto Tombado.
Fonte: Geoportal - GDF

Macrozona de Proteção Integral

legenda

Zona Rural de Uso Controlado Zona Urbana do Conjunto Tombado

Zona de Contenção Urbana

Zona de Expansão e Qualificação

Zona Urbana de Uso Controlado I

Zona Urbana Consolidada

Zona Rural de Uso Diversificado

Zona Urbana de Uso Consolidado II

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 cria-
ção 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 pai-
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sagem, assegurando-se a permeabilidade visual com seu entorno. 

2.15 Localização do empreendimento no zoneamento ecológico-econômico

O lote do SRPN, bem como toda a poligonal da área de influência indireta e direta, está in-
serido em Zona Ecológica-Econômica de Dinamização Produtiva com Equidade – ZEEDPE, 
subzona 4, segundo Lei Distrital nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019 (figura 27).

Figura 27: mapa de zoneamento ecológico-econômico do DF. Subzonas da Zona de Dinamização Produtiva com Equida-
de - ZEEDPE
Fonte: Lei nº 6269/2019, Mapa 1 do anexo único.

SZDPE 1

legenda

SZDPE 2

SZDPE 4

SZDPE 6

SZDPE 3

SZDPE 5

SZDPE 7

O artigo 13 da referida lei dispõe que esta subzona é “destinada prioritariamente à promo-
ção 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”;
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3. CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA

3.1. Dados populacionais e socioeconômicos 

Para o levantamento dos dados populacionais e socioeconômicos da Área de Influência 
Indireta de Vizinhança (AIIV) do empreendimento, considerou-se os setores censitários 
do IBGE (2010), os quais são dados confiáveis para todo o território nacional, e apresentam 
dados do universo estudado e contemplam as variáveis solicitadas pelo Termo de Refe-
rência deste EIV e do Parecer Técnico n.º 7/2020 - SEDUH/GAB/CPA-EIV.

Foram extraídos do banco de dados dos setores censitários IBGE 2010 as variáveis rela-
cionadas aos aspectos socioeconômicos, utilizando a plataforma ArcMap 10.6.1. O limite 
espacial para o recorte dos dados foi a AIIV definida previamente. As variáveis utilizadas na 
pesquisa estão na tabela 4. Foram considerados para este estudo os setores censitários 
que estão contidos mais de 50% dentro da AIIV. (figura 28).

Figura 28: Setores censitários usados no estudo
Fonte: plataforma ArcMap 10.6.1
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Tabela 4 – Variáveis dos setores censitários utilizados para caracterizar a população residente na AIIV. 
Fonte: IBGE, 2010

A AIIV apresenta 753 domicílios particulares permanentes, com 2 moradores por domicílio, 
em média. A renda média nominal destes moradores é de aproximadamente R$ 5.400,00. 
E em relação ao sexo, 54% mulheres e 46% homens.

A faixa etária com o maior número de responsáveis pelo domicílio é entre 25 e 54 anos de 
idade (511 responsáveis), apesar da faixa entre 15 a 24 anos já ser considerada economi-
camente ativa, representada por 71 responsáveis, seguida pela faixa entre 55 a 64 anos de 
idade.
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Tabela 5 – Número de responsáveis por domicílio por classe etária.

Tabela 6 - Número de pessoas alfabetizadas, por classe etária.

Figura 29: Gráfico do percentual de moradores alfabetizados por classes, em anos de idade

O gráfico da figura 29 indica que o maior número de pessoas alfabetizadas está entre 15 
a 24 anos (19,2%), seguido de 13,2% na classe entre 25 e 29 anos de idade. O total de mo-
radores alfabetizados são 96,7%, o outros 3,3% são moradores abaixo de 5 anos de idade 
(58 crianças).
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Tabela 7: Arranjos familiares dos domicílios.

Figura 30: Gráfico do percentual de conviveres em relação ao responsável pelo domicílio.

Outro aspecto socioeconômico na AIIV são os empregos públicos. Localizam-se nesta 
área uma parte do serviço público administrativo do Distrito Federal, como o Palácio do 
Buriti e Anexo, e o Tribunal de Contas do DF.

Na porção oeste da AIIV há pontos comerciais, como feiras de frutas, banca de revista e 
uma diversidade de ambulantes. Eventualmente há shows e eventos esportivos no Estádio 
Mané Garrincha, bem como outros tipos de eventos no Ginásio Nilson Nelson.

Já no sentido leste, existe o Setor de Rádio e Televisão Sul, Shopping ID, pequena parte do 
Setor Hoteleiro Norte, e alguns Colégios. À Norte encontra-se o Autódromo e Cine Drive-in 
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e à sul parte da Feira da Torre de TV e o Centro de Convenções Ulisses Guimarães.

Conclui-se que na AIIV existem 1.773 moradores (IBGE, 2010), ocupando 753 domicílios 
particulares permanentes (próprios, alugados ou cedidos). Proporcionalmente existem 
mais mulheres que homens residentes. Em relação à escolaridade - importante indicador 
de desenvolvimento social – verifica-se a ausência de analfabetos, já que os não alfabeti-
zados estão na faixa etária abaixo dos 6 anos de idade. A renda média mensal dos mora-
dores 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 AIIV do empreendimento compreende dinâmica socioeconômica diversa, que pode ser 
melhor compreendida no item de “uso e ocupação do solo”, item 3.2.7. Em consonância 
com as demais análises, percebe-se execução do projeto arquitetônico para requalifica-
ção do Complexo Esportivo de Brasília trará maior dinamização à área, principalmente na 
AIDV, onde o problema de falta de atividades e atrativos se faz presente com maior in-
tensidade. A implantação do empreendimento acarretará maior oferta de empregos e de 
serviços, assim como maior fluxo de pessoas e geração de impostos.

3.2 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

3.2.1. Cursos d´água e áreas úmidas 

Não há na área de influência direta ou indireta cursos d’água ou áreas úmidas, entretanto, o 
escoamento superficial da grande área impermeabilizada provoca alagamento e erosões 
a jusante, como será tratado em maior detalhe no tópico sobre infraestrutura deste EIV. 

3.2.2. Vegetação

A partir da figura 31, nota-se que a vegetação existente na AIIV é composta em grande par-
te por formação campestre e um pequeno trecho de formação savânica.

A formação campestre a que a imagem se refere é, em grande parte, conformada pelos 
extensos gramados presentes no Eixo Monumental, e por alguns outros trechos gramados 
presentes na região próxima ao lote, chegando ao Parque da Cidade, onde essa formação 
se apresenta em toda sua extensão.
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Figura 31: Mapa de cobertura vegetal na AIIV
Fonte: Geoportal, GDF.

Área construída

legenda

Formação campestre

Solo exposto

5

 

Na AIDV, verifica-se grande extensão de solo exposto e área construída – incluindo nesta 
as grandes áreas asfaltadas que servem como estacionamento de ônibus – que embora 
dentro do lote SRPN Parte B, não compõem área do empreendimento, e sim área de influ-
ência direta. 

A vegetação e a cobertura do solo presentes na AIIV podem ser compreendidas através 
dos 15 pontos representativos inseridos no mapa acima (figura 31), e caracterizados a se-
guir.
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Figura 32: Área corresponden-
te à Quadra 901 Norte. Extenso 
gramado com baixa densida-
de de espécies arbóreas.

Figura 33: Vegetação no en-
torno do Autódromo. Preva-
lência de gramado e árvores 
concentradas em trechos 
específicos. Trechos de solo 
exposto 

Figura 34: Área do empreendi-
mento. Mangueiras próximas 
ao Ginásio Cláudio Coutinho. 

Figura 35: Área do empreendi-
mento. Mangueiras próximas 
à Via Autódromo-Estádio

Figura 36: Extenso gramado 
com baixa densidade de espé-
cies arbóreas
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Figura 37: Área de vegetação 
densa

Figura 38: Vegetação à beira do 
Eixo Monumental. Extenso gra-
mado com espécies arbóreas 
espaçadas. Solução típica do 
Eixo Monumental Oeste, visan-
do o contraste com as áreas 
edificadas centrais e especial-
mente para a culminância no 
Eixo Monumental Leste

Figura 39: Vegetação entre o 
Memorial dos Povos Indígenas 
e a Praça do Buriti. Árvores de 
maior porte.

Figura 40: Vegetação da Via 
SAM, que separa o SPRN do Pa-
lácio do Buriti. Canteiros grama-
dos e concentração de árvores 
de médio porte ao longo da via 
de distribuição não uniforme.

Figura 41: Grande canteiro cen-
tral entre a Praça do Buriti e o 
Centro de Convenções Ulisses 
Guimarães. Extenso gramado 
com diversidade de espécies 
arbóreas.
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Figura 42: Vegetação do SDC. 
Vasto gramado com espécies 
arbóreas rarefeitas

Figura 43: Área interna ao lote, 
mas parte da AIDV do empreen-
dimento. Excesso de área asfal-
tada e escassez de vegetação.

Figura 44: Vista do Parque Burla 
Marx visto da Via W7. contribui 
para a manutenção de um cin-
turão verde em torno do Plano 
Piloto. poucas manchas de ve-
getação nativa podem ser en-
contradas, além de exemplares 
de árvores e arbustos dispersos 
em meio às áreas degradadas

Figura 45: Extenso gramado 
com baixa densidade de espé-
cies arbóreas

Figura 46: Extenso gramado 
com baixa densidade de espé-
cies arbóreas, com concentra-
ção localizada de espécies de 
maior porte

Em linhas gerais, verifica-se que problemas relacionados à escassez de vegetação e ex-
cesso de áreas asfaltadas sem tratamento paisagístico se dão mais precisamente dentro 
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do lote SRPN Parte B – não na área do Bulevar, mas em sua área de influência direta. 

Embora saibamos que os espaços livres apresentem grande importância na configuração 
da Escala Monumental, isto não pode ser confundido com falta de tratamento paisagístico, 
justamente o que ocorre nas áreas próximas ao empreendimento. A escassez de vegeta-
ção, principalmente na AIDV, faz com que a escala bucólica de Brasília, que deveria perme-
ar as demais escalas da cidade, não seja percebida nessa região. Fato este que, além de 
gerar sensação de aridez para aquele que transita na área, provoca descontinuidade das 
áreas verde da cidade e por consequência, descontinuidade da percepção deste verde 
como elemento estruturante da paisagem. 

Para fora do lote, tanto na AIDV quanto na AIIV, grande parte das áreas vegetadas são aque-
las típicas da escala monumental da cidade: extensos gramados que conferem a impres-
são de que as edificações “surgem” do verde. Tais áreas gramadas apresentam conjunto 
de espécies arbóreas dispersas, e, geralmente, dissociadas dos caminhos dos pedestres. 

Naturalmente os extensos gramados da área central da cidade devem ser preservados, 
pois fazem parte da concepção urbanística de Lúcio Costa. Entretanto, é importante con-
siderar a melhora na disposição das árvores no intuito de tornar o passeio pedonal mais 
confortável em determinados locais, buscando inserir, na ocasião de novos plantios de 
mudas, que estas sejam plantadas mais próximas às calçadas e aos caminhos orgânicos 
existentes.

3.2.3. Áreas de Preservação Permanente

Não existe Área de Preservação Permanente na AIIV. Verifica-se, entretanto, a presença de 
uma Unidade de Conservação próxima ao Setor Sudoeste (Parque Ecológico das Sucupi-
ras), localizada no limite Oeste da AIIV. Não se verifica impacto da implantação do empre-
endimento neste trecho do parque, o que é reforçado pelo fato deste estar em processo 
de cercamento por conta de mitigação de impacto de outro empreendimento.

 
Figura 47: Identificação do limite Oeste da AIIV em relação à área de conservação mais próxima
Fonte: Googlemaps adaptado pelos autores 



+Relatório Técnico para Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
Complexo Esportivo de Brasília

57

3.2.4. Faixas não parceláveis

Conceito não se aplicável no contexto desta AIIV.

3.2.5. Susceptibilidade à erosão

De acordo com o Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (Lei 6.269, de 29 
de janeiro de 2019), a área onde se encontra o empreendimento é caracterizada pelo baixo 
risco de perda de solo por erosão (figura 29), também por conta da urbanização já conso-
lidada por toda a área. Entretanto, é importante observar o já exposto no item 3.2.1 a res-
peito do escoamento superficial que ocorre na grande área impermeabilizada na região 
do empreendimento, e que provoca alagamentos e erosões no percurso dessas águas em 
direção ao Lago Paranoá. 

1 - Muito baixo (3,9% do território do DF)

legenda

2 - Baixo (58,8% do território do DF)

4 - Alto (0,5% do território do DF)

3 - Médio (4,4% do território do DF)

5 - Muito Alto (31,2% do território do DF)
Figura 48: Mapa de risco Ecológico de perda de Solo por Erosão no DF.
Fonte: Lei nº 6269/2019, mapa 6 do anexo único.

Figura 49: localização do empreendimento no mapa de risco.
Fonte: Lei nº 6269/2019, mapa 6 do anexo único.
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3.2.6. Caracterização da Volumetria dos Imóveis na AIIV

Os equipamentos inseridos na AIDV são aqueles cuja volumetria, espaço e superfície inte-
grarão a paisagem imediata ao empreendimento. Os imóveis localizados na AIIV compõem 
a paisagem de fundo e se tornam elementos marcantes no skyline apreciado pelo obser-
vador, a depender de sua localização. 

A imagem a seguir ilustra os imóveis existentes na área de influência direta e indireta, per-
mitindo a visualização dos cheios e vazios que compõem a região analisada.

Figura 50: edificações existentes
Fonte: Geoportal adaptado pelos autores

Certamente o volume hierarquicamente predominante em toda área de influência é o Es-
tádio Nacional Mané Garrincha. Sua forma é circular, com cerca de 60m altura e cerca de 
300m de diâmetro, com superfície externa composta por pilares circulares equidistantes, 
que delimitam uma primeira superfície vazada que difere de uma segunda superfície, de 
fundo, formado pelas arquibancadas. O Estádio Nacional, em termos de ocupação espa-
cial, corresponde a uma superquadra inteira de Brasília (incluindo as comerciais). Sua altu-
ra é comparável aos edifícios mais altos da AIIV (como por exemplo as edificações do Setor 
Hoteleiro Norte), entretanto, seu porte diametral passa a impressão de se tratar de um 
edifício maior do que todos os demais, o que vem reforçado pela verticalidade dos pilares 
que compõem sua superfície. 

Notadamente há uma grande diferença de proporção entre o Estádio Nacional e demais 
equipamentos localizados no SRPN. Não à toa, as recomendações para futuras constru-
ções na área não permitem equipamentos com altura superior a 9m (12 m em casos ex-
cepcionais). Tal diretriz impede a criação de novos marcos visuais em altura no Eixo Mo-
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numental, o que garante que ao menos entre os demais equipamentos se verifique maior 
equilíbrio de escala. Atualmente, verifica-se certo isolamento do Estádio Nacional com 
relação a seu entorno imediato, provocado pela ausência de tratamento urbanístico/pai-
sagístico, pela ausência de conexão com os equipamentos existentes, assim como pela 
presença de grandes espaços vazios que servem como estacionamento de ônibus ou se 
mostram somente como espaços intersticiais sem utilidade. As novas edificações previs-
tas para o local, alvo deste estudo, podem, de fato, conferir maior unidade ao Setor.

Embora o autódromo faça parte da AIDV, a sua relação com a cidade é nitidamente com-
prometida pelos muros, que nesse contexto, configuram elementos volumétricos (figura 
51). Os pequenos volumes construídos no interior do autódromo são visíveis por aquele 
que transita por este ponto da cidade, entretanto, passam a impressão de elementos efê-
meros ou emergenciais, sem qualquer intenção de valoração arquitetônica (figura 52).

Figura 51: Muros que circundam o Autódromo
 

Figura 52: Muros que circundam o Autódromo e construções 
em seu interior

Os muros que circundam o autódromo apresentam superfície inteiramente opaca, o que, 
juntamente à existência de uma via que separa as duas porções do lote (chamada popu-
larmente de Via Autódromo-Estádio), causa nítida impressão de separação entre as duas 
partes do lote. Tal conformação torna impossível que o observador entenda esta área como 
sendo parte de um mesmo todo, o que reforça a ideia de fragmentação urbana na região. 

Tem-se, ainda na AIDV, um volume discreto referente ao Colégio Militar de Brasília, que 
pode ser observado da via do Autódromo-Estádio, conforme ilustra a figura 53. Da via W5 
não se vê volume de construções, mas somente o talude que configura o platô onde o co-
légio se implanta (figura 54).   
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Figura 53: Vista do Colégio Militar pela via autódromo Figura 54: Vista do talude do Colégio Militar da via W5 

A volumetria dos imóveis presentes na AIIV é diversificada, sendo possível, porém, perce-
ber certo padrão em termos de altura e delimitações dos volumes em cada um dos seto-
res que conformam a área analisada. As exceções perceptíveis se referem ao volume da 
5ª Delegacia de Polícia Civil e da subestação da CEB. Esses dois volumes se diferem dos 
demais por apresentarem pouca altura – a Delegacia com dois pavimentos e a Subestação 
com apenas 1.
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1 a 3 pavimentos

legenda

4 a 6 pavimentos 10 a 12 pavimentos

7 a 9 pavimentos 13 a 15 pavimentos

16 ou mais pavimentos

Figura 55: Mapa de gabarito da AIIV 

Figura 56: Relação volumétrica entre o edifício da 5ª Delegacia de Polícia e o SRTVN

É possível verificar que há certo padrão volumétrico no Setores Hoteleiro Norte (figura 57), 
e maior variação de volumetria no Setor de Rádio e TV Norte e no Setor Comercial Norte, 
onde percebem-se volumes que buscam se destacar do entorno, com pouco diálogo for-
mal com Brasília, típicas do “pós-moderno” na cidade (figura 58).
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Figura 57: Vista do Setor Hoteleiro Norte Figura 58: Vista do Setor Comercial Norte

À Oeste do lote está presente o Setor de Administração Municipal (figura 59), cuja carac-
terística volumétrica das edificações é marcada por maior uniformidade e simplicidade, e 
implantações que configuram espaços mais abertos entres as edificações.

Figura 59: Vista do Setor de Administração Municipal

3.2.7. Caracterização dos Usos e das Atividades 

Para a caracterização das atividades na área, optou-se por separar a identificação das ati-
vidades na AIDV das atividades que acontecem na AIIV, a fim de tornar a avaliação mais 
específica para a área de influência direta.

3.2.7.1 Usos e Atividades na AIDV

Na AIDV do empreendimento as atividades estão ligadas à serviços, atividade educacional 
e atividades de esporte e lazer. 

Especificamente tratando-se do lote do SRPN, atualmente a área é conhecida como com-
plexo esportivo Ayrton Senna, e apresenta uso esportivo e de lazer, abrigando, na Parte “A” 
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do lote, o Autódromo Internacional, o cinema drive-in, pista de moto Cross e de Kart e, na 
Parte “B” do lote, o Estádio Mané Garrincha (com capacidade para 71 mil pessoas), o Giná-
sio Esportivo Nilson Nelson (com capacidade para 12 mil pessoas), o Complexo Aquático 
Cláudio Coutinho (com piscina olímpica, tanque de saltos ornamentais e arquibancada 
para 5 mil pessoas – figura 60), o Ginásio Cláudio Coutinho (com capacidade para 2,4 mil 
pessoas, atualmente interditado por problemas estruturais – figura 61), o Centro de Atle-
tismo do Distrito Federal (figura 62), e o conjunto de quadras polivalentes, de tênis e pista 
de atletismo, em estado de abandono (figura 63). 

Figura 60: Complexo Aquático Cláudio Coutinho 
visto da Via Autódromo

Figura 61: Ginásio Cláudio Coutinho

Figura 62: Federacão de atletismo do Distrito Federal Figura 63: quadras poliesportivas abandonadas. 

      

Ainda dentro do lote, à Nordeste, existe uma subestação da CEB, que fornece energia para 
o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha e parte da área central da cidade (figura 64 
e 65).

Figura 64: Subestação da CEB vista externamente Figura 65: Subestção da CEB em vista superior
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Parte A
1 - Autódromo Nelson Piquet
2 - Motocross e kart
3 - Cine Drive-in

legenda

Parte B
4 - Complexo Aquático Cláudio 
Coutinho
5 - Ginásio Nilson Nelson
6 - Federação do Atletismo do DF
7 - Estádio Mané Garrincha

Figura 66: Atividades presentes no lote do SRPN
Fonte: Googlemaps adaptado pelos autores

1

2
3

4

5
76

 

Para fora do grande lote do SRPN, mas ainda dentro da área de influência direta, encon-
tra-se à Leste, o Colégio Militar de Brasília, o edifício comercial PO 700, o Centro Comer-
cial Norte e a 5ª Delegacia de Polícia; e à Oeste encontra-se uma estação de tratamento 
de água da CAESB e diversos edifícios destinados à atividades administrativas do Distrito 
Federal - Departamento de Segurança Pública, Secretaria de Estado de Segurança Públi-
ca do DF, Detran, Fórum Joaquim de Souza Neto, Terracap, Companhia de Planejamento 
do Distrito Federal, Procuradoria do DF, Palácio dos Buritis com seu anexo e o Tribunal de 
Contas do DF (figura 67).
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AIDV
1 - Estação de tratamento CAESB
2 - Departamento de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Segurança 
Pública do Distrito Federal / DETRAN
3 - Fórum
4 - Terracap
5 - Companhia de Planejamento do Distrito Federal / Procuradoria do DF
6 - Palácio do Buritis e Anexo
7 - TC DF
8 - Colégio Militar
9 - Ed. Comercial POE 700
10 - Ed. Centro Empresarial Norte
11- 5ª Delegacia de Polícia

legenda

Figura 67: Atividades presentes na AIDV - fora do lote do SRPN
Fonte: Googlemaps adaptado pelos autores
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3.2.7.2 Usos e Atividades na AIIV

A imagem a seguir ilustra a variedade de usos e atividades presentes na área de influência 
indireta do empreendimento.
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Esporte e lazer

Institucional

legenda

Residencial

Lazer

Comercial

Parques

Misto

Praças

Templo

Hospital

Escola

Figura 68: mapa de uso da AIIV. Corrigir legenda do SRPN (esporte e lazer)
Fonte: autores

3.2.8. Construções existentes 

Na AIIV do empreendimento verifica-se situações distintas de cheios e vazios, derivados 
da ocupação por edificações. A AIDV é marcada por vazios que configuram, em grande 
parte, a Escala Monumental e a Escala Bucólica, característica da região. Entretanto, há 
vazio desqualificado do ponto de vista urbano, incluindo a própria área de intervenção do 
empreendimento aqui tratado. As áreas mais densamente ocupadas se localizam de fato 
na AIIV, englobando parte do Setor Hoteleiro, Rádio e TV Norte e Setor Comercial Norte, 
assim como algum trecho de Superquadras à Leste e os edifícios institucionais à Oeste. 

Conclui-se, no aspecto “uso e ocupação do solo”, que os principais aspectos diagnosti-
cados dizem respeito à falta de tratamento urbanístico e paisagístico adequado na AIDV, 
mais especificamente de áreas internas ao lote do SRPN e áreas lindeiras. Não foram ve-
rificados impactos relacionados à presença de áreas úmidas ou cursos d’água, nem em 
relação à presença de áreas de preservação permanente ou susceptibilidade à processos 
erosivos. 

Com relação ao contexto morfológico da AIIV, os principais pontos levantados se referem à 
necessidade de integração da Escala Bucólica à AIDV, por meio da qualificação dos espa-
ços abertos e à observação dos aspectos relacionados à Escala Monumental. Percebe-se 
a a inserção de novas volumetrias e qualificação dos espaços abertos próximos ao Estádio 
Nacional podem trazer maior equilíbrio e proporcionalidade às relações morfológicas na 
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Esporte e lazer

Institucional

legenda

Residencial

Lazer

Comercial

Parques

Misto

Praças

Templo

Hospital

Escola

Figura 68: mapa de uso da AIIV. Corrigir legenda do SRPN (esporte e lazer)
Fonte: autores

3.2.8. Construções existentes 

Na AIIV do empreendimento verifica-se situações distintas de cheios e vazios, derivados 
da ocupação por edificações. A AIDV é marcada por vazios que configuram, em grande 
parte, a Escala Monumental e a Escala Bucólica, característica da região. Entretanto, há 
vazio desqualificado do ponto de vista urbano, incluindo a própria área de intervenção do 
empreendimento aqui tratado. As áreas mais densamente ocupadas se localizam de fato 
na AIIV, englobando parte do Setor Hoteleiro, Rádio e TV Norte e Setor Comercial Norte, 
assim como algum trecho de Superquadras à Leste e os edifícios institucionais à Oeste. 

Conclui-se, no aspecto “uso e ocupação do solo”, que os principais aspectos diagnosti-
cados dizem respeito à falta de tratamento urbanístico e paisagístico adequado na AIDV, 
mais especificamente de áreas internas ao lote do SRPN e áreas lindeiras. Não foram ve-
rificados impactos relacionados à presença de áreas úmidas ou cursos d’água, nem em 
relação à presença de áreas de preservação permanente ou susceptibilidade à processos 
erosivos. 

Com relação ao contexto morfológico da AIIV, os principais pontos levantados se referem à 
necessidade de integração da Escala Bucólica à AIDV, por meio da qualificação dos espa-
ços abertos e à observação dos aspectos relacionados à Escala Monumental. Percebe-se 
a a inserção de novas volumetrias e qualificação dos espaços abertos próximos ao Estádio 
Nacional podem trazer maior equilíbrio e proporcionalidade às relações morfológicas na 

área, reduzindo a impressão de isolamento no qual o Estádio se encontra atualmente. À 
Norte, presença da via Estádio-Autódromo e dos muros que circundam o Autódromo pro-
vocam seccionamento entre duas partes do mesmo lote, e por consequência, importan-
te interrupção no tecido urbano local. Ainda sobre aspectos morfológicos, algumas das 
construções presentes no lote SRPN apresentam aspecto de edificações provisórias, con-
tribuindo para a impressão de abandono do local. Verifica-se grande diversidade de usos 
e atividades, entretanto, há deficiência de atividades de esporte e lazer no lote do SRPN, 
destinado à estas atividades. 

3.3 Paisagem Urbana e Patrimônio Natural, Histórico, Artístico e Cultural  

3.3.1. Relações morfológicas do empreendimento com o entorno na AIDV 

Tal como apresentado no memorial descritivo do Concurso Público Nacional de Arquite-
tura no qual foi escolhido o Estudo Preliminar que deu origem a este projeto, parte-se da 
consideração que a escala gregária imaginada para o Plano Original de 500 mil habitantes 
e descrita em “Brasília Revisitada”, é aqui reinterpretada - em seus elementos arquitetô-
nicos, urbanísticos e paisagísticos, para a escala gregária da metrópole e seus mais de 
três milhões de habitantes. Propõe-se, nesse sentido, um espaço vivo, aberto, inclusivo e 
integrado, que promova a apropriação coletiva, como extensão da cidade e não como um 
fragmento isolado ou fechado em relação ao contexto urbano.

O partido do projeto teve como princípio a promoção da unidade e da integração do con-
junto, evitando a dispersão dos volumes no terreno. 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 es-
tende no sentido Leste-Oeste. 

O partido busca criar conexões urbanas na AIDV. À Norte, o bulevar cria uma conexão com 
a via que corta o SRPN, e consequentemente, com o autódromo. Esta via caracteriza a 
interrupção abrupta do Setor, fortalecida pelos muros do autódromo, e que causam a im-
pressão de área em desuso, abandonada ou subutilizada, como um “fundo” para a cidade. 
Portanto, é possível perceber que o partido do projeto objetiva a criação de uma nova fa-
chada urbana, integrando este trecho do lote à cidade de maneira mais efetiva (ver figura 
69).
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Figura 69: Vista do Bulevar a partir do passeio de pedestres voltados para o Autódromo

À Leste, Sul e à Oeste, o partido busca a integração da AIDV tanto por meio das conexões 
criadas pelos passeios e novos acessos, quanto pela criação de novas visuais que poderão 
ser experimentadas pelo usuário. Nessas direções, 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 line-
ar provocado pelo seu prolongamento no sentido Leste. Quando se torna mirante, a plata-
forma acaba por conectar também a área de influência indireta por meio do alcance visual.

À Sul, a plataforma regula a transição de Escala Monumental para a Escala Gregária do 
empreendimento.

Além de ordenar os volumes edificados - transformando-os em um objeto arquitetônico 
unificado – a plataforma oferece percepção do terreno ao observador. À princípio, o ter-
reno aparenta apresentar uma declividade pequena, quase irrelevante. Entretanto, com a 
inserção da plataforma é possível perceber seu real caimento. Isto porque a plataforma 
“nasce” de um dos pontos mais altos do terreno e se estende por 800m no sentido Leste, 
onde, em seu ponto final, apresenta altura suficiente para configurar um mirante para a 
cidade. Esse mirante traz à tona a apreensão da paisagem como elemento incorporado ao 
projeto, característica bem observada pelo júri quando da escolha deste projeto na oca-
sião do concurso:

“o projeto se destaca por criar uma esplanada mirante no sentido Leste-Oeste, de obser-
vação da cidade-parque, que permite ao usuário a fruição das diversas Escalas de concep-
ção da Cidade em uma mesma mirada (...)”
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Figura 70: Vista da Praça das Águas - espaço entre o Estádio e a Plataforma

O projeto, no Conjunto Bulevar (Edificação 01), incorpora, em escala e estratégia de ocupa-
ção, as principais qualidades das ruas ativas contemporâneas, que em Brasília encontram 
paralelo em algumas características das “comerciais” do Plano Piloto. Das comerciais da 
Asa Norte as referências são a diversidade de uso; a ocupação em três pavimentos; as 
galerias sombreadas no térreo; os usos voltados para todas as fachadas e a possibilidade 
de execução em etapas. As comerciais da Asa Sul estão presentes na continuidade do 
passeio; na unidade do conjunto e sua horizontalidade; no ajuste à topografia; na integra-
ção com o entorno e na acessibilidade. A principal diferença está na apropriação da rua: 
enquanto as comerciais do Plano Piloto são cortadas pelo fluxo intenso de veículos, as 
comerciais do Bulevar serão calçadões, praças e passeios dedicados aos pedestres.

A relação de escala aproximada entre o Bulevar e as comerciais de Brasília estabelece uma 
relação morfológica singular entre o empreendimento e as áreas consolidadas da cidade, 
remetendo ao conhecimento prévio de cidade mantida na memória de referência da po-
pulação local.  

No projeto, o céu foi considerado como importante elemento da paisagem. As referên-
cias estéticas e ecológicas da paisagem natural do Cerrado, bem fundamentadas no pro-
jeto, não se resumem ao seu componente vegetal e destaca outro elemento expressivo e 
singular do Brasil Central: o céu. Ao não cobrir todas as áreas verdes com árvores - indo 
além de deixá-las simplesmente gramadas -, procura-se valorizar aquilo que Lúcio Costa 
definiu como “o mar de Brasília”, bem como o vazio que qualifica e articula o edificado e o 
não-edificado, o que torna a cidade excepcional.



+Relatório Técnico para Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
Complexo Esportivo de Brasília

70

3.3.2. Legislação de Preservação do Patrimônio Histórico, Paisagístico e Cultural apli-
cada ao empreendimento

3.3.2.1. Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT

Embora o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal não se apresente 
como documento legal sobre preservação do patrimônio, nele encontramos diretrizes a 
respeito das áreas tombadas da cidade de Brasília, a iniciar-se pelos princípios que o re-
gem. Neste aspecto, podemos observar consonâncias importantes do projeto aqui anali-
sado com tais princípios, como pode-se contatar na leitura do trecho:

CAPÍTULO II: dos princípios do plano

Art. 7º O PDOT rege-se pelos seguintes princípios:

I – Reconhecimento dos atributos fundamentais de Brasília como capital federal, centro regio-
nal e área metropolitana em formação; 

II – Fortalecimento do Conjunto Urbanístico do Plano Piloto de Brasília como Patrimônio Cul-
tural da Humanidade; 

III – Garantia do cumprimento da função social e ambiental da propriedade urbana e rural;

 IV – Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de desenvolvimento ur-
bano e rural; 

V – Promoção da sustentabilidade do território, a partir da convergência das dimensões social, 
econômica e ambiental, com reconhecimento do direito de todos à cidade sustentável; 

VI – Distribuição justa e equilibrada das oportunidades de emprego e renda no Distrito Federal; 

VII – Visão sistêmica e integrada do processo de desenvolvimento urbano e rural, considerando 
as dimensões social, econômica, ambiental, cultural e espacial; 

VIII – Participação da sociedade no planejamento, gestão e controle do território; 

IX – Reconhecimento da necessidade de gestão compartilhada entre os setores públicos, priva-
dos e a sociedade civil, envolvendo os municípios limítrofes ao Distrito Federal

CAPÍTULO V: do desenvolvimento econômico

Art. 33. São diretrizes setoriais para o desenvolvimento econômico:

IV – Promover a diversificação de atividades econômicas em áreas já instituídas, como forma 
de ampliar a geração de trabalho e renda;

X – Qualificar as áreas que exercem o papel de centralidades urbanas como polos de geração 
de trabalho e renda;

Por tratar-se de um projeto cujo objetivo é fornecer atividades de esporte, lazer e serviços 
em escala metropolitana na área central de Brasília, entende-se que existe a possibilidade 
de, por meio dele, fortalecer os atributos de Brasília como Capital Federal, centro regional e 
área metropolitana em formação, assim como fortalecer o Conjunto Urbanístico do Plano 
Piloto como Patrimônio Cultural da Humanidade, por meio de intervenção de valorização 
de parte integrante do Eixo Monumental. Não menos importante, trata-se de intervenção 
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que apresenta potencial de promover a sustentabilidade do território, a partir da conver-
gência das dimensões social, econômica e ambiental. Por meio deste Estudo de Impacto 
de Vizinhança, igualmente pretende-se a justa distribuição dos benefícios e ônus decor-
rentes do processo de desenvolvimento urbano.

As diretrizes presentes no PDOT/DF para a Zona Urbana do Conjunto Tombado são res-
peitadas e priorizadas no projeto. Por princípio, o objetivo do empreendimento foi carac-
terizado por parceria entre o Governo e iniciativa privada para o desenvolvimento de uma 
região em reconhecida situação de degradação de suas qualidades urbanas.

No que tange aos aspectos projetuais do complexo, este foi concebido em consonância 
com os princípios de preservação do urbanismo de Brasília, não somente nos aspectos 
relacionados pelo PDOT, mas também cumprindo as exigências presentes no Decreto 
10.829/1987 e nas Portarias do IPHAN, que podemos afirmar, tratam de maneira mais apro-
fundada as questões apontadas pelo PDOT quanto aos aspectos de preservação do urba-
nismo e das escalas da cidade, como poder-se-á observar no próximo item. 

De acordo com a classificação de zoneamento do PDOT, o lote no qual o projeto se encon-
tra está inserido na Macrozona Urbana, e dentro desta, subclassificado como Zona Urbana 
do Conjunto Tombado.

Sobre os aspectos de Uso e Ocupação do Solo, o PDOT dispõe:

CAPÍTULO VI: da urbanização, do uso e da ocupação do solo 

Art. 42. Os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento na macro-
zona urbana, nos termos do que determinam o art. 28, § 3º, da Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001, e o art. 317, § 2º, V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, com a redação da Emenda nº 
49, de 2007, ficam assim definidos: 

I – Na Zona Urbana do Conjunto Tombado, o limite máximo a ser atingido pelos coeficientes 
de aproveitamento será definido no Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, 
observado o disposto no art. 40, § 5º; II – na Zona Urbana de Uso Controlado I, o limite máxi-
mo a ser atingido pelos coeficientes de aproveitamento é 4,5 (quatro inteiros e cinco décimos); 
III – na Zona Urbana de Uso Controlado II, o limite máximo a ser atingido pelos coeficientes de 
aproveitamento é 4 (quatro); 

Até o momento de redação deste EIV ainda não havia sido aprovado o Plano de Preserva-
ção do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), muito embora a regra sobre uso e ocu-
pação do lote respeita a ordem da lei mais específica para a mais genérica. Assim, o coe-
ficiente de aproveitamento aplicado ao lote foi calculado por base na Lei Complementar 
nº 946/2018 que dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo no SRPN, já comentada em item 
anterior, e que estabelece Coeficiente de aproveitamento máximo de 0,26. 

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

O Decreto nº 10.829/1987 regulamenta o artigo 38 da Lei 3.751 /1960, preserva o Plano Pilo-
to de Brasília nas suas características essenciais de quatro escalas distintas: monumental, 
residencial, gregária e bucólica. A Portaria nº 314 do IPHAN trata as mesmas indicações 
para preservação do Conjunto Urbanístico da cidade. 

CAPÍTULO I - Do Plano Piloto e sua concepção urbanística
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Art. 2° — A manutenção do Plano Piloto de Brasília será assegurada pela preservação das 
características essenciais de quatro escalas distintas em que se traduz a concepção urbana da 
cidade: a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica.

CAPÍTULO II - Da escala monumental

Art. 3° — A escala monumental, concebida para conferir à cidade a marca de efetiva capital 
do País, está configurada no Eixo Monumental, desde a Praça dos Três Poderes até a Praça do 
Buriti e para a sua preservação serão obedecidas as seguintes disposições:

(...)

III - Os terrenos do canteiro central verde são considerados non-aedificandi nos trechos com-
preendidos entre o Congresso Nacional e a Plataforma Rodoviária e, entre esta e a Torre de 
Televisão e, no Trecho entre a Torre de Televisão e a Praça do Buriti, excetuada as áreas desti-
nadas ao Setor de Divulgação Cultural, descritas no Memorial arquivado no Cartório de Regis-
tro de Imóveis. 

(...)

CAPÍTULO V - Da Escala Bucólica

Art. 9° — A escala bucólica, que confere à Brasília o caráter de cidade-parque, configurada 
em todas as áreas livres, contíguas a terrenos atualmente edificados ou institucionalmente 
previstos para edificação e destinadas à preservação paisagística e ao lazer, será preservada 
observando-se as disposições dos artigos subsequentes.

Art. 10 — São consideradas áreas non-aedifícandi todos os terrenos contidos no perímetro 
descrito nos parágrafos 1° e 2° do artigo 1° deste Decreto que não estejam edificados ou insti-
tucionalmente destinados à edificação, nos termos da legislação vigente, à exceção daqueles 
onde é prevista expansão predominantemente residencial em Brasília Revisitada.

§ 1° - Nas áreas referidas no caput deste artigo onde prevalece a cobertura vegetal do cerrado 
nativo, esta será preservada e as demais serão arborizadas na forma de bosques, com parti-
cular ênfase ao plantio de massas de araucária, no entorno direto da Praça dos Três Poderes. 

(...)

CAPÍTULO VI - Das áreas já ocupadas no entorno direto dos dois eixos 

Art. 12 — Com o objetivo de assegurar a permanência, no tempo, da presença urbana conjun-
ta, das quatro escalas referidas nos Capítulos II, III, IV e V deste Decreto, em todas as áreas já 
ocupadas no entorno dos dois eixos e contidas no perímetro delimitado nos Parágrafos 1° e 2° 
do art. 1° deste Decreto, ficam mantidos os critérios de ocupação aplicados pela administra-
ção nesta data, sendo que nos terrenos destinados a recreação e esporte nenhuma edificação 
poderá ultrapassar a cota máxima do coroamento de 7,00m (sete metros), à exceção dos giná-
sios cobertos, e nos terrenos destinados a hotéis de turismo, onde nenhuma edificação poderá 
ultrapassar a cota máxima de coroamento de 12,00m (doze metros)

(...)

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

A partir dessa concepção e do clareamento do estatuto das escalas, a portaria 166/16 es-
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tabelece um macrozoneamento estabelecido em duas macroáreas de proteção (A e B), 
sem hierarquia legal oficial, mas com clara hierarquia conceitual e de valoração do bem 
tombado.

Art. 2º São objetivos desta Portaria: 

I. Garantir para a presente e futuras gerações a preservação dos valores históricos do Conjunto 
Urbanístico de Brasília, que ensejam seu tombamento como Patrimônio Cultural Brasileiro; e, 

II. Complementar e detalhar os critérios para as intervenções de natureza urbana, arquitetôni-
ca e paisagística no Conjunto Urbanístico de Brasília estabelecidos na Portaria nº 314/1992, de 
forma a orientar o processo de gestão, preservação e fiscalização do bem tombado.

SEÇÃO I Dos Valores Reconhecidos

Art. 4º O valor histórico do Conjunto Urbanístico de Brasília reconhecido por força do tom-
bamento federal e da inscrição na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco, se expressa nos 
seguintes fatos: 

I. constitui obra-prima do gênio criador humano, ilustrativa de um estágio significativo da his-
tória da humanidade;

 II. constitui o principal artefato urbano produzido no século 20, em consonância com os prin-
cípios urbanísticos e arquitetônicos do Movimento Moderno; 

III. constitui exemplar urbanístico excepcional e de impacto para a história do urbanismo;

IV. constitui acervo arquitetônico excepcional e de impacto para a história da arquitetura; 

V. constitui fenômeno geopolítico e social de grande desdobramento para a história brasileira; 

VI. constitui o marco da concretização do processo secular de interiorização do país; e, 

VII. constitui ação grandiosa da sociedade brasileira integrada a uma estratégia de desenvol-
vimento e autoafirmação nacional para o mundo.

CAPÍTULO II - Da gestão, preservação e fiscalização

Art. 15. Para efeito de gestão, preservação e fiscalização do Conjunto Urbanístico de Brasília 
ficam estabelecidas 2 (duas) Macroáreas de Proteção denominadas A e B, conforme mapa de 
delimitação no Anexo 2. 

§ 1º As Macroáreas de Proteção são porções territoriais definidas conforme a simbologia his-
tórica e urbanística que representam na composição do Conjunto Urbanístico de Brasília. 

§ 2º As Macroáreas de Proteção são compostas por Zonas de Preservação (ZP), que possuem 
parâmetros e critérios específicos de preservação.
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Figura 71: Conjunto Urbanístico de Brasília com delimitação das 
Macroáreas de Proteção A e B e respectivas Zonas de Preserva-
ção. Fonte: Portaria 166/2016 IPHAN – Anexo 3

ZP1A

Macroárea A Macroárea B

legenda

ZP2A

ZP4A

ZP2B

ZP3A

ZP1B

ZP3B

É na macroárea A, Zona de Preservação 4A e Área de Preservação 3 que está inserido o lote 
do Setor de Recreação Pública Norte, conforme descrevem os Artigos 57 e 58 da Portaria.

SEÇÃO IV Zona de Preservação 4 – ZP4A 

Art. 57. A Zona de Preservação 4 da Macroárea A– ZP4A corresponde à porção territorial do 
CUB situada a oeste da ZP3A, que possui grandes áreas verdes e ocupação rarefeita, o que lhe 
confere o papel de zona de amortecimento entre a Macroárea A e a Macroárea B. 

Art. 58. A ZP4A é composta de 4 (quatro) Áreas de Preservação, conforme mapa no Anexo 7: 

I. Área de Preservação 1 – Parque da Cidade D. Sarah Kubitschek – Setor de Recreação Pública 
Sul-SRPS;

II. Área de Preservação 2 – Parque Burle Marx; (Redação dada pela Portaria nº 421, de 31 de 
outubro de 2018) 

III. Área de Preservação 3 – Setor de Recreação Pública Norte – SRPN; 

IV. Área de Preservação 4 – Cemitério Campo da Esperança – CES.

SUBSEÇÃO III - Área de Preservação 3 da ZP4A

Art. 63. Para a Área de Preservação 3 da ZP4A - Setor de Recreação Pública Norte-SRPN, ficam 
estabelecidos os seguintes critérios: 

I. uso predominante para atividades recreativas e esportivas; 

II. taxa máxima de ocupação de 15% (quinze por cento) do setor; 

III. altura máxima das edificações em até 12m (doze metros), à exceção de estádios, ginásios, 
pavilhões e quadras cobertas. 

Parágrafo único. Será admitido o reparcelamento do setor, desde que sejam mantidos a altura 
máxima, o uso predominante e a taxa máxima de ocupação fixados neste artigo. 

Art. 64. Fica vedado na Área de Preservação 3 da ZP4A: 
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I. o cercamento de qualquer natureza das áreas adjacentes ao Ginásio de Esportes Nilson Nel-
son e ao Estádio Nacional Mané Garrincha; 

II. uso de rede de distribuição aérea para implantação de infraestrutura e serviços públicos.

As diretrizes geradas para o SRPN nesta Portaria, 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.

Segundo ata de avaliação do júri, que escolheu este projeto como vencedor do concurso, 
“o projeto se destaca pela força e sensibilidade da ideia da construção de uma nova paisa-
gem que resgata o ambiente originário do cerrado, aliando infraestrutura, desenho urba-
no, arquitetônico e paisagístico de modo sintético e sistêmico, condensando as diferentes 
escalas de Brasília de modo unificado (...). 

Tal afirmação, contribui para o entendimento do projeto como inserção consciente dos 
valores da cidade de Brasília.

Conclui-se que o projeto aqui avaliado atende às condicionantes de preservação do patri-
mônio nas questões objetivas colocadas pelos decretos e portarias do IPHAN, assim como 
se coloca de maneira harmônica em relação ao conjunto urbano da cidade e demonstra 
compreensão das preexistências, especialmente no que diz respeito à intersecção das 
escalas. 

O anteprojeto para o empreendimento obteve aprovação junto ao IPHAN no dia 2 de outu-
bro de 2020, por meio do parecer nº 98/2020/COTEC IPHAN-DF/IPHAN-DF.

3.4 Conforto Ambiental

Para a caracterização do conforto ambiental urbano na AIDV, apresenta-se a caracteriza-
ção climática de Brasília seguida das avaliações feitas no intuito de compreender o impac-
to causado pelo empreendimento na AIDV quanto às alterações provocadas pela radiação 
incidente (com especial atenção ao sombreamento e à formação de ilhas de calor), venti-
lação, umidade e aspectos ligados à arborização da área, por meio de simulação compu-
tacional. 

3.4.1. Caracterização Climática de Brasília

Brasília apresenta clima tropical de altitude, no qual é comum a sensação de desconforto 
no homem por causa de temperaturas elevadas durante o dia e temperaturas que decaem 
para abaixo dos limites da sensação de conforto durante a noite. Este clima apresenta 
duas estações bem definidas: inverno seco e verão quente-úmido. Constata-se grande 
perda de temperatura noturna no inverno seco, assim como radiação mais direta nesse 
mesmo período. A radiação no verão é mais difusa, por conta do aumento das nuvens na 
abóboda celeste.  

Segundo Romero (2001), para o controle do microclima na cidade de Brasília deve-se tratar 
o espaço aberto de forma a reduzir a produção de calor na época seca diurna, principal-
mente pela promoção de espaços sombreados; incrementar o movimento do ar no período 
úmido e no período seco sem pó; e aumentar a umidade na época seca diurna e noturna. 
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As medições das Normais Climatológicas para Brasília, disponibilizadas pelo INMET (1961 a 
1990), apontam para duas estações bem definidas quanto ao regime pluviométrico (Figura 
72), uma seca mais fria - de abril a outubro, e outra chuvosa e mais quente - de novembro 
a março.

 
                               Figura 72: Gráfico de precipitação x temperatura media anual em Brasília
                               Fonte: Viana, 2017

Entretanto, mudanças climáticas importantes vêm sendo observadas e acompanhadas no 
Distrito Federal. Em 2016, o Governo do Distrito Federal lançou a “Nota Técnica Mudanças 
Climáticas no DF e RIDE”, documento que teve por objetivo compilar os últimos achados 
científicos quanto à detecção e projeções das mudanças climáticas para a região. É bas-
tante relevante que, nos aspectos relacionados à conforto ambiental, se tenha dados de 
projeções do comportamento futuro do clima para que se tente, dentro do possível, bus-
car a adequação dos projetos não somente para a condição atual, mas também para uma 
condição futura.

A seguir, caracteriza-se aspectos específicos do clima na cidade de Brasília, assim como 
informações retiradas da Nota Técnica Mudanças Climáticas no DF e RIDE que comple-
mentam cada um desses itens.

3.4.1.1. Radiação Solar

Com relação à insolação, Brasília apresenta cerca de 2.600 horas mensais de radiação, 
sendo a média no verão (chuvoso) de 160 horas mensais e no inverno (período seco) de 
290 horas mensais. A radiação solar apresenta valores elevados durante quase o ano todo. 
A radiação difusa é mais intensa no verão. Já a radiação direta é mais acentuada no inver-
no, que são meses secos com baixíssima nebulosidade.

3.4.1.2. Precipitações

De acordo com a CODEPLAN e com os dados das Normais Climatológicas de 1960-1990 
(Instituto Nacional de Meteorologia - INMET), o período mais chuvoso corresponde aos 
meses de novembro a janeiro (média mensal de 242,67mm), e o período seco ocorre no 
inverno (média mensal de 11,13mm), especialmente nos meses de junho a agosto. 
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Na região oriental de Goiás, da qual o Distrito Federal 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). Observa-se que 
o regime pluviométrico anual é de 1552 mm e dezembro é o mês mais chuvoso com cerca 
de 248mm.

Entretanto, observa-se que nos últimos anos o regime de chuvas vem se apresentando 
instável, conforme demostra o gráfico a seguir.

Segundo o Relatório de Mudanças Climáticas no DF e RIDE (GDF, 2016), uma das anomalias 
de precipitação detectadas nos últimos anos foi o aumento de dias consecutivos secos 
(CDD). 

3.4.1.3. Temperatura do Ar

Em Brasília, a temperatura média situa-se entre 19°C e 26°C durante o dia, ocorrendo uma 
forte perda noturna por radiação. As amplitudes térmicas diárias podem alcançar valores 
consideráveis, principalmente na época da seca. É comum a sensação de desconforto de-
corrente da temperatura elevada durante o dia e que diminui abaixo dos limites de confor-
to à noite. Ainda assim, a cidade apresenta boa parte do tempo com valores de temperatu-
ra dentro dos limites de conforto.

No gráfico a seguir, nota-se que as temperaturas máximas e mínimas mensais (barras 
verticais) se relacionam com uma faixa azul clara (zona de conforto). É possível concluir 
que as temperaturas máximas nas médias mensais estão dentro da zona de conforto (à 
exceção do mês de setembro, que ultrapassa ligeiramente). Entretanto, o que nos chama 
a atenção é que as temperaturas médias mínimas ficam bem abaixo da zona de confor-
to, principalmente entre os meses de maio a agosto. Conclui-se, portanto, que para áreas 
abertas em Brasília, o frio noturno também é uma grande preocupação. Desta forma, duas 
estratégias são essenciais: garantia de sombra durante o dia e bloqueio do vento predo-
minante à noite.   

                       Figura 73: Gráfico de temperatura x zona de conforto para a cidade de Brasília         
                       Fonte: Projeteee – MMA



+Relatório Técnico para Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
Complexo Esportivo de Brasília

78

Vianna (2017) em tese de doutorado desenvolvida na Universidade de Brasília sobre ilhas 
de calor na cidade, organizou dados obtidos no Banco de Dados Meteorológicos para En-
sino e Pesquisa - BDMEP – do INMET, a fim de verificar a variação de comportamento das 
temperaturas máximas e mínimas registradas entre 1990 e 2015. A pesquisadora verificou 
um acréscimo de cerca de 2,7 C° nas temperaturas máximas e aumento de 0,5 C° nas tem-
peraturas mínimas.

3.4.1.4. Umidade do Ar

A umidade média anual em Brasília é de 67%. De abril a setembro a umidade relativa do ar 
sofre uma diminuição considerável, alcançando níveis inferiores a 25%. O mês mais seco é 
o mês de agosto, com 56% de umidade relativa média. A umidade relativa mínima absoluta 
registrada é de 8% no mês de setembro

Segundo o Relatório de Mudanças Climáticas no DF e RIDE (GDF, 2016), verificou-se au-
mento do número de dias com umidade relativa do ar abaixo de 30% (de 24 dias/ano em 
1960, para mais de 50 dias/ano em 2010), indicando tendência a aumento de picos de se-
cura no inverno.

desconfortável

legenda

pouco confortável

confortável

Figura 74: Limites de umidade para 
o conforto

3.4.1.4. Ventos Predominantes

A cidade está situada em um sítio convexo e de acordo com a Companhia de desenvolvi-
mento do Distrito Federal - CODEPLAN (1984), o sítio onde Brasília se localiza caracteriza-
-se por estar aberto a toda influência dos ventos predominantes, e durante os períodos 
de calmaria, tem uma topografia ideal para promover a drenagem do ar através do sítio da 
cidade, o que tende a reduzir a umidade local.

A velocidade média dos ventos em Brasília fica em torno de 2 e 3 m/s predominantemente, 
sendo que as maiores velocidades são registradas normalmente durante o período diur-
no. Quanto às rajadas de vento, estas são registradas com velocidade máxima de 13,5m/s. 
Para melhor entendimento do impacto da velocidade do vento em terra, em anexo está a 
Escala de Beaufort.  

A direção dos ventos predominantes parte do quadrante Leste na maior parte do ano, 
como mostram os gráficos abaixo. Entretanto, no período chuvoso, há aumento da venti-
lação vinda de Noroeste.   
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Figura 75: Velocidade média mensal do vento em Brasília (m/s) e direções predominantes – Série  2001-
2013.
Fonte: Zanoni, 2015, p.53.

No parâmetro de velocidade dos ventos (m/s), considera-se a seguinte escala de conforto:

desconfortável

legenda

pouco confortável

confortável

 Figura 76: Escalas de ventilação

Para avaliação de projeto visando o conforto térmico, é necessário identificar quais seriam 
as zonas mais suscetíveis a problemas relacionados à ventilação, por excesso ou falta. 

3.4.2. Simulação microclimática do empreendimento

Os avanços significativos em recursos computacionais nas últimas décadas vêm propor-
cionando a aplicação de abordagens de simulação numérica envolvendo a dinâmica dos 
fluidos, temperatura do ar, temperatura de superfície e balanço energético (Mirzaei, 2015). 
A base de criação de modelos numéricos em microescala depende de interações comple-
xas entre o tecido urbano (edifícios, vegetação, água e superfícies) e parâmetros meteoro-
lógicos do clima local, destacando: radiação solar (incluindo radiação direta, difusa e refle-
tida), velocidade e direção do vento, umidade relativa e absoluta e as formas transferência 
de calor entre superfícies urbanas e o ar.

O programa ENVI-met é um dos mais empregados como ferramenta de simulação micro-
climática e, frente a isso, foi selecionado para este estudo. O objetivo é a avaliação dos 
resultados da simulação microclimática indicando o potencial de resfriamento proporcio-
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nado pela intervenção arquitetônica na área de Requalificação do Complexo Esportivo de 
Brasília, por meio da análise da vegetação urbana, implantação de edificações e aplicação 
de materiais em relação à temperatura do ar, umidade relativa do ar, radiação solar direta/
difusa/refletida e fluxo de CO2. 

3.4.2.1. O programa de simulação

O programa ENVI-met¹ foi desenvolvido para análises urbanas microclimáticas a partir de 
uma modelagem holística tridimensional. O seu prognóstico é baseado nas leis da termo-
dinâmica e dinâmica dos fluidos promovendo simulações das interações entre o edifício 
isolado, superfícies e vegetação abrangendo:

- Fluxos de radiação de onda curta e onda longa, incluindo o sombreamento, reflexões dos 
edifícios e da vegetação;

- Transpiração, evaporação e fluxo de calor sensível das áreas vegetadas;

- Temperatura de superfície;

- Geometria solar: horas de sombreamento e insolação; 

- Trocas de calor e umidade com o solo;

A mesa de simulação corresponde ao espaço para criação do modelo correspondendo ao 
tamanho real da malha a ser simulada através da configuração do tamanho da grade que 
contém informações de largura x comprimento x altura. 

A estrutura básica de um modelo no ENVI-met possui duas dimensões horizontais (x e y) e 
uma dimensão vertical (z). Dentro do modelo são inseridos os elementos que representam 
a área real como edificações, vegetação e demais superfícies de acordo com os valores 
numéricos atribuídos à grade que compõe a mesa de simulação. Quanto menor a grade, 
maior resolução terá o modelo. Por exemplo uma área de 100 x 100 metros pode ser confi-
gurada para uma mesa de simulação de 100 x 100 x 40 (mesa disponível na versão gratuita) 
com cada grade valendo 1 x 1 x 1 metro (x, y e z). 

De forma geral, o modelo gerado pelo ENVI-met consiste em um modelo que inclui perfis 
verticais de diferentes parâmetros meteorológicos até uma altura de 2500 metros (apro-
ximadamente a altura da camada limite planetária) e um núcleo tridimensional que inclui 
dados de atmosfera, solo, vegetação e construções. Uma área chamada “nesting” envolve 
esse núcleo e sua finalidade é criar condições estáveis de contorno. 

3.4.2.2. Metodologia de avaliação 

Foi criado um modelo tridimensional correspondente ao local selecionado com proporção 
da grade para os três eixos (x, y e z) de 5 m x 5 m x 3 m. O tamanho real da área simulada é 
1.368.000 m² (1200 m x 1140 m), que engloba a parte mais importante da AIDV para a análi-
se. É importante esclarecer que este software é um dos mais adequados para a avaliação 
de alterações microclimáticas no contexto urbano, mas que apresenta limitações quando 
parte-se para análise urbana em maior escala. Por esta razão, decidiu-se por manter a ava-
liação por meio do Envi-met, reduzindo a área de análise na simulação (com foco na parte 
“B” do lote do SRPN com trechos do entorno formando o quadrante), e processando as in-
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formações de alterações nos elementos climáticos locais gerados à partir da comparação 
entre os cenários (cenário atual e cenário de operação do empreendimento), de forma a 
compreende-las também no contexto da AIIV.  

Figura 77: Geometria da AIDV inserida na malha do programa Envi-met

Para o processo de modelagem no Envi-met, foram identificadas as áreas ocupadas por 
edificações, características dos materiais das superfícies e vegetação. A definição dos va-
lores de albedo para as paredes e cobertura dos edifícios foi por aproximação das proprie-
dades térmicas compatíveis com as observações no local. Na tabela abaixo estão sumari-
zados os dados de entrada no ENVI-met.
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Tabela 8: Configuração no ENVI-met dos dados correspondentes à caracterização original das áreas de 
estudo

A tabela 9 e 10 apresentam a síntese dos dados de entrada calibrados utilizados para a si-
mulação referentes ao período quente-seco e quente-úmido, respectivamente (Werneck, 
2017). Os valores de temperatura do ar e umidade relativa são provenientes da estação 
meteorológica do INMET localizada no Plano Piloto, assim como a direção do vento e a ve-
locidade, para qual foi assumido o valor médio para Brasília de acordo com o mesmo insti-
tuto. Os dados de temperatura e umidade do solo do período quente-seco foram extraídos 
da pesquisa de Silva et al. (2015) que realizaram experimentos de medições no Campus da 
Universidade de Brasília. 

Para a primeira rodada de simulações, foi escolhido o dia 3 de setembro, como data repre-
sentante do período crítico de altas temperaturas conjugada com seca intensa. 

Primeiramente as simulações buscaram compreender a situação atual da AIDV, sem a in-
fluência do empreendimento. Esta situação é denominada no trabalho como “Cenário 0”.
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Tabela 9: Configuração no ENVI-met dos dados climáticos

estação quente-seca

Tabela 10: Configuração no ENVI-met dos dados climáticos para estação quente-umida

3.4.3. Resultados

Os resultados foram extraídos no plug in Leonardo do conjunto Envi-met. Os mapas foram 
configurados com altura de corte igual a 1,50 m (nível do pedestre). Os resultados estão 
expostos nas tabelas abaixo, sendo a área correspondente ao Complexo Esportivo de Bra-
sília e vias circundantes. A tabela síntese abaixo destaca os valores absolutos simulados 
para as principais variáveis microclimáticas seguindo horários sinóticos de observação. 
Os mapas são demonstrados nos subitens seguintes.

A tabela síntese (Tabela 11) destaca os valores absolutos simulados (mínimo e máximo) 
para as principais variáveis microclimáticas, seguindo horários sinóticos de observação. 
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Os mapas são apresentados na sequência.

Tabela 11: Resultados simulados para temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do vento. Altura 
de referência = 1,50 m. Estação quente-seca e estação quente-úmida.

3.4.3.1. Sombreamento

Os mapas de sombreamento foram elaborados para os cenários 0 (controle, ou situação 
atual) e 1 (proposta, ou implantação do empreendimento). São apresentados de acordo 
com os períodos dos equinócios de primavera e outono, e solstícios de verão e inverno. 
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Quando se compara as manchas de sombra do cenário 0 com o cenário 1 (implantação 
do empreendimento), verifica-se aumento considerável no sombreamento em toda área 
de intervenção, tanto nas zonas adjacentes ao empreendimento quanto em toda área ex-
terna, devido ao incremento de arborização. No caso desta área urbana, o sombreamento 
aumentado é considerado impacto positivo, uma vez que, atualmente, um dos grandes 
problemas diagnosticados na área diz respeito à aridez provocada pelo excesso de pavi-
mentação e falta de vegetação. 

3.4.3.2. Temperatura do ar e Ilhas de Calor na estação quente-seca
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3.4.3.3. Temperatura do ar e Ilhas de Calor na estação quente-úmida
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Os resultados do cenário 1 mostram uma redução na temperatura do ar no nível do pedes-
tre nas condições de forma e estrutura urbana avaliadas, tanto no período quente-seco 
quanto no período quente-úmido. Pesquisas apontam benefícios da estratégia de arbo-
rização na redução do ganho térmico da edificação e, por conseguinte, menor consumo 
de energia para condicionamento de ar ativo (Gartland, 2010). A arborização, no caso des-
te projeto, atuou como um filtro para a radiação solar sombreando os pavimentos. Outro 
mecanismo de resfriamento passivo associado à vegetação acontece pela evapotrans-
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piração, facilitando as trocas térmicas e aumentando a umidade do ar. Outros benefícios 
podem ser relacionados com a sensação térmica e o ganho estético, valor relacionado 
diretamente ao conforto visual. 

Verifica-se que a tendência a formação de ilhas de calor se dá nas áreas densamente pa-
vimentadas e pouco sombreadas. As imagens auxiliam na identificação desse fenômeno, 
e permitem observar que a implantação do projeto de urbanismo e paisagismo nas áreas 
externas ao empreendimento serão bem sucedidas neste aspecto climático. 

É possível concluir que há redução de temperatura na área de implantação da edificação 
devido principalmente ao sombreamento causado por ela. Entretanto, o impacto da arbo-
rização das áreas hoje pavimentadas, assim como a troca dos materiais de revestimento 
de solo foram fundamentais para o impacto positivo verificado neste quesito consideran-
do-se a grande área de intervenção. Com a redução das temperaturas, reduz-se o fenôme-
no de ilha de calor, bastante acentuado na região atualmente. Verifica-se impacto positivo 
no entorno imediato, pois alterações microclimáticas causadas localmente apresentam 
efeitos também fora da área de intervenção. Nota-se redução do efeito ilha de calor prin-
cipalmente na direção Sul e Nordeste.

3.4.3.4. Ventilação na estação quente-seca
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3.4.3.5. Ventilação na estação quente-úmida
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Os resultados da simulação indicam redução da velocidade do vento no nível do pedestre 
(referência 1,50 m de altura) provavelmente devido à adição de árvores em grande parte 
da área externa ao empreendimento. É destacada na literatura (OKE, 1987; ROMERO, 2011) 
a alteração da velocidade do vento pela rugosidade das árvores e novas edificações.

A velocidade do vento é bastante reduzida próximo às edificações devido à “sombra de 
vento” causada por qualquer barreira que se oponha ao fluxo do vento predominante, e, 
portanto, considerada normal no contexto de elementos construídos.

Em áreas abertas de clima tropical de altitude, a redução da velocidade do vento - prin-
cipalmente nas horas noturnas - é impacto positivo quando reduz tais velocidades aos 
índices desejáveis. Ventilação excessiva tende a reduzir a umidade local e provocar des-
conforto por reduzir a sensação térmica nas horas frias do ano – o que se verifica de forma 
importante na cidade nas noites do período seco. 

Verificando-se a tabela resumo dos resultados (tabela 11) e as imagens geradas pelas si-
mulações, vê-se que com a implantação do projeto, as velocidades máximas previstas no 
cenário atual foram reduzidas à velocidade próxima à velocidade de conforto (cerca de 
2,5m/s), na maioria dos horários, o que configura impacto positivo.

Nota-se redução da velocidade dos ventos fora da área do lote, dentro dos limites de con-
forto, principalmente à Sul e à Nordeste

3.4.3.6. Umidade Relativa do Ar na estação quente-seca
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3.4.3.7. Umidade Relativa do Ar na estação quente-úmida
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Os resultados para o cenário de implantação do empreendimento mostram um acréscimo 
na umidade relativa do ar no nível do pedestre nas condições de forma e estrutura urbana 
avaliadas, tanto na estação quente-seca quanto na estação quente-úmida, traduzido em 
impacto positivo para a AIDV. 

No período quente-seco, devido características climáticas próprias da cidade, mesmo 
diante do incremento da umidade provocado pelo empreendimento, ainda se verifica, em 
determinados horários, trechos onde a umidade relativa fica abaixo dos índices de confor-
to. Entretanto, em horários críticos, como às 15 horas do dia típico quente-seco, a implan-
tação do projeto de urbanismo e paisagismo provoca, na maior parte da área de interven-
ção, aumento de umidade suficiente para alcançar a zona de conforto mínima (acima de 
30%).

O impacto da alteração da umidade ao redor do empreendimento não estabelece padrão 
de comportamento. No período úmido percebe-se tendência a aumento da umidade à Sul 
do SRPN, em direção ao Eixo Monumental. No período seco percebe-se redução nesse 
mesmo local. Entretanto, o que se percebe com maior clareza é o aumento de umidade na 
direção Leste-Oeste, no sentido do vento predominante. 

3.4.3.8. Arborização do lote e do espaço público

Um dos pontos fortes do projeto de requalificação para esta área foi o projeto paisagístico, 
que buscou incorporar noções práticas e simbólicas do Cerrado, como bioma original da 
cidade, explorando diversas vantagens da flora adaptada ao clima. 

O projeto de paisagismo é composto por três principais tipos de tratamentos vegetais: 
áreas arborizadas, áreas gramadas e áreas com savanas e campos, que receberão capins, 
ervas e arbustos nativos do Cerrado. As árvores estão presentes em espaços de várias 
naturezas, como praças, estacionamentos e extensas áreas gramadas com porções ar-
borizadas. As plantas nativas do Cerrado cobrem as áreas livres centrais do projeto e as 
coberturas das edificações, e serão responsáveis pela marca singular que o paisagismo 
do Complexo Esportivo de Brasília irá imprimir na Capital Federal.

Ao todo estão previstos o plantio de 3.454 árvores, 274 palmeiras, 155 árvores de savana, 
2.259 arbustos, 126.298 mudas de capins e ervas, 158.951m2 de gramados e 3.388m2 de 
forrações. 

Demais explicações sobre o projeto paisagístico na área de intervenção do lote foram fei-
tas no item 2.8, sobre o tratamento das áreas abertas. 

A figura 78 ilustra a proposta paisagística para a área onde é possível identificar a arboriza-
ção dos passeios, das áreas verdes e de grande parte dos estacionamentos e pavimentos.
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Figura 78: Imagem da implantação do projeto de urbanismo e paisagismo. 

Como ilustraram os resultados das simulações, o aumento da densidade arbórea foi um 
dos quesitos que elevaram a qualidade ambiental na área, contribuindo para a redução 
das ilhas de calor por meio do sombreamento e evapotranspiração, tornando a velocidade 
dos ventos mais confortáveis e aumentando os índices de umidade relativa.

Conclui-se que a implantação do projeto edilício, juntamente com a implantação do proje-
to de urbanismo e paisagismo para as áreas externas ao mesmo, gera, na AIDV, impactos 
positivos em todos os indicadores relativos ao conforto ambiental urbano. 

É importante considerar que as melhorias em termos de microclima não se limitam ao lote 
em si, mesmo que o software utilizado não consiga abarcar com precisão toda a AIDV do 
empreendimento. 

3.5 Espaço público, circulação e transporte

Neste trecho do Relatório, descreve-se o item 3.5.4. do Termo de Referência. O conteúdo 
completo do item 3.5 se encontra no Relatório de Impacto de Sistema de Tráfego (Anexo 
3).

3.5.1. Avaliação das condições de calçadas, passeios, rampas, travessias e ciclovias

A figura 79 ilustra a existência das calçadas e passeios na AIIV do empreendimento. O 
levantamento das condições de conservação, assim como a presença de rampas e possi-
bilidade de travessias está mais bem detalhado no decorrer da análise, para a qual foram 
selecionados trechos com maior aproximação para uma melhor compreensão. Pela visão 



+Relatório Técnico para Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
Complexo Esportivo de Brasília

97

do mapa, é possível perceber claramente a ausência de passeios de pedestres à Norte 
do empreendimento. Há um projeto da SEMOB de mobilidade urbana, que prevê novas 
calçadas para a via entre o Autódromo e o Detran, no extremo Norte da AIDV do empreen-
dimento.

calçada existente

calçada prevista em projeto da SEMOB

Figura 79: Mapa geral de presença de 
passeios calçados para pedestres.
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3.5.1.1. Rotas à Oeste do empreendimento: Palácio do Buriti, Tribunal de Contas do DF, 
Procuradoria do DF e Fórum Joaquim de Souza Neto

Figura 80: Diagrama de calçamentos e travessias entre o SAM e o SRPN

Apesar da proximidade entre as edificações existentes no Setor de Administração Munici-
pal e o lote do SRPN, verifica-se, atualmente, escassez de conexões entre os dois setores. 
Há somente uma travessia por faixa de pedestre ligando os dois lados (1), que acontece 
ligando mais diretamente o passeio do Palácio do Buriti ao bolsão de estacionamento do 
SRPN (ver também figura 81).

Figura 81: Via PMU/SAM. Ponto 1 do mapa 80

Além de nova travessia, é importante melhorar os calçamentos que a elas se conectam. A 
calçada externa mais próxima ao Tribunal de Contas do DF se encontra em estado de con-
servação razoável (2), mas piora seu estado conforme avança na direção Norte. Apresenta 
rampa para a travessia em faixa de pedestre já existente no local, e se conecta efetivamen-
te com a calçada que atravessa o SAM, em estado razoável de conservação, atrás do Anexo 
do Buriti (3). A nova travessia para pedestres poderia acontecer aproveitando o semáforo 
já existente, indicado pelo ponto 5 do diagrama da figura 80.
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Figura 82: Estado de conservação da calçada. 
Ponto 2 do mapa da figura 72

Figura 83: Estado de conservação da calçada. 
Ponto 3 do mapa da figura 72

Não se observa sequência na conexão dos trechos de calçadas 2 e 3 identificados no mapa 
acima com outras calçadas. O trecho 4 se apresenta calçamento descontínuo, prejudica-
do pelos tapumes de uma obra que parece ocorrer no edifício da Procuradoria Geral do DF. 
O mesmo ocorre no início do trecho de calçamento 6, onde a passagem é estrangulada 
pelos tapumes da obra e o pedestre não tem calçadas para passeio. 

Figura 84: Descontinuidade da calçada. Ponto 4 do 
mapa da figura 72

Figura 85: Ausência de calçada e tapumes de 
obra. Ponto 5 do mapa da figura 72

3.5.1.2. Rotas à Norte do empreendimento: Autódromo/906 norte

A relação entre as duas partes do lote do SRPN vem bastante prejudicada pelo fechamento 
dos muros que contornam o Autódromo (marcação 1 do diagrama da figura 86). Verifica-se 
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apenas uma entrada possível na face Sul do Autódromo (ponto 2 do diagrama da figura 
86), referente ao acesso ao Cine Drive-In. Não há calçadas nesta face do equipamento, 
nem travessias de pedestres que liguem as duas partes.

Para este trecho da região, acredita-se ser bastante difícil criar travessias e calçadas sem 
o conhecimento prévio do que ocorrerá no Autódromo, pois, da maneira como esse equi-
pamento se encontra atualmente, qualquer travessia em sua direção não teria função efe-
tiva.

Entretanto, há previsão de acesso de pedestres pela face Norte do empreendimento (mar-
cação 3 do diagrama da figura 86), o que enseja a necessidade de travessia na via Autó-
dromo-Estádio. 

Figura 86: Diagrama demonstrando fechamentos e acesso único da face Sul do Autódromo, assim como o 
acesso de pedestres à Norte do empreendimento 

Não foram verificadas rotas de desejo na face Leste do Autódromo e nem junto aos muros, 
na via Autódromo-Estádio. No limite da via que separa o Autódromo do Colégio Militar não 
foram identificados caminhos orgânicos.

No lado Oeste do Autódromo, apesar da dificuldade de trânsito do pedestre, foram iden-
tificados caminhos orgânicos que denunciam uso frequente do trecho, como ilustram as 
figuras 87 e 88, o que reforça a necessidade de conexão desta parte da cidade com a área 
central. 
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Figura 87: Localização dos caminhos orgânicos loca-
lizados à Norte do empreendimento 

Figura 88: Aproximação dos caminhos orgânicos 
localizados à Norte do empreendimento 

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

Nas conexões à Leste, foram identificadas necessidades de melhoria para tornar o trajeto 
do pedestre e do ciclista mais agradável e seguro. Verificam-se nesse trecho graves in-
terrupções e falta de infraestrutura adequada para a chegada até o SRPN, como mostra o 
diagrama a seguir. 

Figura 89: Diagrama das calçadas e trajetos à Leste do empreendimento 

Legenda: 
1 - Necessidade de travessia de pedestres.
2 - Rota desejo em barro. Identifica-se sinais importantes de trânsito de pessoas. Percurso bastante utiliza-
do por pedestres em dias de eventos no SRPN. 
3 - Necessidade de travessia direta na via W5.
4 - Necessidade de travessia direta na via W5.
5 - Calçada e ciclovia existentes em volta e atravessando a futura quadra 901 Norte. Calçadas novas, com 
iluminação, com pouco paisagismo implantado. O trecho Norte desta volta é somente ciclovia, faltando cal-
çada.
6 - Embora este ponto enseje uma travessia de pedestres, por razões de segurança e para evitar o trânsito 
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de pessoas sobre a futura bacia de drenagem, não seria adequada a travessia nesse ponto. Quem caminha 
em direção ao Complexo Esportivo de Brasília por esta rota poderá atravessar no ponto 1. Em dias de grandes 
eventos, quando esse ponto é mais demandado, a travessia é controlada pela Polícia Militar/Detran.
7 - Travessia de pedestre existente.
8 - Calçadas que ligam o Setor de Rádio e TV Norte e o Setor Comercial Norte ao SRPN. Calçadas com varia-
ção nas condições de conservação com muitas interrupções no trajeto do pedestre por conta dos acessos 
aos empreendimentos, que não contemplam a mobilidade ativa e privilegiam o acesso dos automóveis.
9 - Calçada Oeste do Setor Comercial Norte. Bom estado de conservação.
10 - Travessia existente entre o Setor Comercial Norte e o Setor Hoteleiro Norte. 
11 - Calçadas da via N2. Calçadas em boas condições de conservação, mas com muitas interrupções no 
trajeto do pedestre por conta dos acessos aos empreendimentos e por falta de um projeto de mobilidade 
unificador.
12 - Travessia de pedestre/ciclista com rampa e sinalização tátil existente. Sem sinalização horizontal. 
13 - Calçada existente, aparentemente recém executada. 
14 - Travessia necessária para direcionar o fluxo da calçada do Eixo Monumental – principalmente na cone-
xão com a Torre de Tv - e do Setor Hoteleiro Norte para o SRPN. Na calçada recém executada há uma rampa 
com sinalização tátil já executada neste ponto.
15 - Travessia de pedestre/ciclista existente. Com rampa e sem sinalização.
16 - Calçada à beira do Eixo Monumental. Bom estado de conservação.
17 - Rota desejo identificada na grama do canteiro. Identifica-se sinais importantes de trânsito de pessoas.

As imagens a seguir ilustram as condições das calçadas levantadas diagramaticamente 
na figura 89.

Figura 90: Necessidade de travessia de pedes-
tres. Ponto 1

Figura 91: Rota de desejo em barro, próxima à 
ciclovia existente. Ponto 2

Figura 92: Necessidade de travessia de pedes-
tres. Ponto 4

Figura 93: Vista da calçada que passa pela 901 
Norte. Ponto 5
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Figura 94: Vista da calçada que contorna a 901 
Norte. Ponto 5

Figura 95: : Travessia de pedestres controlada pelo 
Detran/PM em dias específicos. Ponto 6.

Figura 96: Travessia existente entre a 901 Norte e 
o SCN. Ponto 7.

Figura 97: calçadas do SCN, vista na direção 
Oeste-Leste. Ponto 8.

Figura 98: Calçadas do SCN, vistas no sentido 
Sul-Norte. Ponto 9.

Figura 99: Travessia existente entre o SCN e o 
SHN. Ponto 10. 

Figura 100: Calçadas do SHN, vistas no sentido 
Leste-Oeste. Ponto 11.

Figura 101: Travessia de pedestre/ciclista não 
sinalizada. Ponto 12.
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Figura 102: Calçada nova vista do sentido Leste-
-Oeste. Ponto 13.

Figura 103: Identificação de rotas orgânicas no 
canteiro. Ponto 14.

Figura 104: Travessia de pedestre/ciclista não 
sinalizada. Ponto 15.
 

Figura 105: Calçada externa do canteiro que faz 
limite com o Eixo Monumental. Ponto 16.

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

Provavelmente haverá fluxo importante de pessoas para acesso  pelo lado Sul, por onde 
o lote se comunica com o Eixo Monumental, e, portanto, possivelmente receberá público 
vindo da Torre de TV, do Setor de Divulgação Cultural, do Centro de Convenções e, possi-
velmente, de ciclistas vindos do Parque da Cidade.

As calçadas que comunicam tais equipamentos de interesse ao SRPN estão identificadas 
na figura 106. Em geral, as calçadas desse trecho se encontram em bom estado de con-
servação, mas, para o caso desse conjunto de passeios, são as travessias de pedestres os 
itens que merecem maior atenção. As travessias existentes no Eixo Monumental se en-
contram à Oeste da Feira da Torre (ponto 13 e ponto 22 da figura 106) e à Oeste do Centro 
de Convenções (ponto 1 e ponto 4 da figura 106), oferecem boa qualidade de percurso 
e apresentam sinalização de passagem de ciclistas, embora estas estejam desgastadas. 
Verifica-se que a sinalização das ciclovias não é contínua (especialmente nos trechos à 
Sul do Eixo Monumental, itens 19, 20 e 21 da figura 106). Há variações na qualidade das 
rampas por toda a região, sendo que nos trechos de calçadas mais novas elas estão sem-
pre presentes, algumas delas sem sinalização tátil.

O ponto 15, demarcado na figura abaixo, impacta fortemente na fluidez do percurso do 
pedestre e do ciclista que se deslocam a partir da Torre de TV ou do Setor Hoteleiro Norte, 
pois, nesse ponto, não há possibilidade de travessia segura.
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Figura 106: Diagrama das saídas do Parque da Cidade, trajetos a partir de equipamentos á Sul em direção à 
Arena BSB

Legenda:
1- Travessia semaforizada, com sinalização de travessia de ciclistas. Não acessível (calçada que vem do Par-
que da Cidade não apresenta rampa).
2- Calçadas em boas condições. Trajeto pelo canteiro central bem sombreado (mas sem acessibilidade) e 
presença de ciclovias nas laterais do canteiro à Oeste. 
3- Calçadas novas, acessíveis e escassamente arborizadas. 
4- Travessia semaforizada, com sinalização de travessia de ciclistas. Acessibilidade comprometida pela qua-
lidade das rampas.
5- Calçada externa do canteiro central do Eixo Monumental. Bom estado de conservação. 
6- Calçada novas e acessível, escassamente arborizadas, ligando a Torre de TV ao Planetário.
7- Via compartilhada em bloquete. Bom estado de conservação do piso. Tratamento do entorno imediato 
ruim.
8- Calçada nova. Bom estado de conservação.
9- Trajeto feito em parte sob a sombra da marquise do Complexo Funarte.
10- Calçada em bom estado de conservação.
11- Calçada em bom estado de conservação.
12- Travessia de ciclista sinalizada, sem travessia de pedestre sinalizada, mas com rampa já implantada.
13- Travessia semaforizada com sinalização de travessia de ciclistas. Presença de rampas.
14- Percurso orgânico identificado.
15- Identificação de dificuldade na travessia de pedestre.
16- Travessia de ciclista sinalizada, sem travessia de pedestre sinalizada, mas com rampa já implantada.
17- Calçada nova.
18- Calçada externa do canteiro central do Eixo Monumental. Bom estado de conservação. 
19- Calçada externa do Eixo Monumental (S1). Bom estado de conservação. Interrupção próxima à saída 1 do 
Parque da Cidade.
20- Travessia de pedestres e ciclista que parte do Parque da Cidade permite travessia diretamente sobre o 
Eixo Monumental. Bom estado de conservação, mas sem sinalização horizontal de travessia.
21- Calçadas que contornam o canteiro, com percurso orgânico identificado no centro.
22- Travessia semaforizada do Eixo Monumental, com sinalização de travessia de ciclistas desgastada.

As figuras a seguir (de 107 a 130) ilustram os pontos demarcados no mapa diagramático 
da figura 106.
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Figura 107: Travessia Sul próxima ao Centro e Convenções. 
Ponto 1

Figura 108: Calçada em frente ao Centro de Convenções. 
Ponto 2

Figura 109: Ciclovia próxima ao Centro de Convenções. 
Ponto 2.

Figura 110: Calçada acessível vista no sentido Leste-Oeste. 
Ponto 3

Figura 111: Travessia Norte próxima ao Centro de Conven-
ções. Ponto 4.

Figura 112: Calçada externa, próxima ao SDC. Ponto 5.

Figura 113: Calçada de ligação entre a Torre e o Planetário. 
Ponto 6.

Figura 114: Via compartilhada entre o Centro de Conven-
ções e o Planetário. Ponto 7.
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Figura 115: Calçada entre o Planetário e lotes desocupa-
dos do SDC. Ponto 8.

Figura 116: Marquise do Complexo Funarte. Ponto 7.

Figura 117: calçada nova entre a Feira da Torre e o SDC 
(lado SDC). Ponto 10.

Figura 118: calçada nova entre a Feira da Torre e o SDC 
(lado Torre). Ponto 11.

Figura 119: Travessia Norte de ciclistas próxima à Feira da 
Torre. Ponto 12.

Figura 120: Travessia semaforizada próxima à Feira da 
Torre. Ponto 13.

Figura 121: Caminhos orgânicos no canteiro. Ponto 14. Figura 122: Ponto de dificuldade de travessia do pedestre. 
Ponto 15.
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Figura 123: Travessia Sul de ciclistas próxima à Feira da 
Torre. Ponto 16.

Figura 124: Calçada nova de ligação entre a calçada nova e 
a calçada da Funarte. Ponto 17.

Figura 125: calçada externa do canteiro do Eixo Monu-
mental. Ponto 18.

Figura 126: Calçada externa do Eixo Monumental S1. Ponto 
19.

Figura 127: Travessia de pedestres e ciclistas Parque- Eixo 
Monumental. Ponto 20.

Figura 128: travessia da Saída 4 do Parque da Cidade, que 
leva à calçada 21.

Figura 129: Calçada em volta do canteiro do lado Sul do 
Eixo Monumental. Ponto 21.

Figura 130: travessia do Eixo Monumental, próximo à Torre 
de TV. Ponto 22.
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3.5.2. Mobiliário Urbano e Iluminação Pública

Verifica-se carência generalizada de mobiliário urbano na AIDV. Em toda a região avaliada 
foi identificada apenas a presença de uma lixeira, na calçada entre o SRPN e o SAM, em 
frente ao Tribunal de Contas do DF. 

Embora a maioria das calçadas da AIDV estejam iluminadas, o tipo de poste utilizado não 
confere iluminância adequada no nível de caminhada do pedestre, o que gera sensação de 
esses espaços estarem escuros, causando insegurança. 

O mapa a seguir (figura 131) ilustra a presença de posteamento para iluminação das vias da 
AIDV do empreendimento, e não incluem as calçadas e espaços dentro do lote SRPN. Em 
vermelho são trechos sem iluminação ou com necessidade de melhoria do nível de ilumi-
nação, principalmente no nível do pedestre. Em azul estão os trechos iluminados (embora 
mesmo neste caso, a iluminação no nível do pedestre possa melhorar). 

luminação ausente 

iluminação existente

Figura 131: Diagrama da presença de posteamento 
para iluminação das vias da AIDV do empreendimen-
to.

3.5.3. Pontos de parada e embarque e desembarque para o empreendimento

As paradas de ônibus estão identificadas no mapa diagramático da figura 132, com distin-
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ção entre as existentes (em verde) e aquelas que estão sendo propostas adicionalmente 
para melhoria do acesso ao empreendimento (em vermelho).

Além dos pontos de ônibus, o projeto contempla pontos de embarque e desembarque vol-
tados para táxis e veículos de aplicativos, conforme descrito anteriormente (página 34).

pontos de embarque e desembarque 

paradas de ônibus existes

paradas de ônibus previstas 

Figura 132: Diagrama das paradas de ônibus existes, 
paradas de ônibus previstas e demais pontos de em-
barque e desembarque 

3.5.4. Rotas de acessibilidade

O mapa a seguir ilustra a rota acessível já mapeada, existente na AIDV do empreendimen-
to. Esta marcação, ilustrada na figura 133, é fruto de um projeto para turismo acessível, 
formado por um grupo de trabalho composto por técnicos da Empresa Brasileira de Tu-
rismo (Embratur), da Secretaria de Turismo (Setur) e da Unidade Nacional de Acessibilida-
de (UNA). Esta rota acessível conecta seis atrativos do eixo central de Brasília: Memorial 
JK, Planetário, Torre de TV, Museu Nacional Honestino Guimarães, Catedral Metropolitana 
Nossa Senhora Aparecida e Praça dos Três Poderes.

As calçadas desse trecho se encontram executadas e constam do levantamento realizado 
pela técnica deste relatório, como ilustram as figuras 106 (com destaque para pontos 3, 5 
e 6), 110, 113 e 131.
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Figura 133: Rota acessível mapeada

Figura 134: Rota acessível mapeada

3.5.5. Acessos ao empreendimento

O mapa da figura 135 ilustra os acessos de veículos ao empreendimento, assim como os 
acessos às Praças de Mobilidade. 
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ACESSO DE AUTORIDADES - SAÍDA
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Figura 135: Diagrama de acesso de veículos motorizados ao empreendimento.

A ampliação 1 (figura 135) ilustra com maior detalhe o acesso ao estacionamento Norte 
(EN), com indicação da cancela de controle e do percentual (2%) de retenção de veículos. 
A entrada de veículos para esse bolsão foi remanejada em função do parecer 21/2020 da 
CPA, a fim de conferir maior segurança ao tráfego neste ponto.

A ampliação 2 (figura 136) ilustra o acesso ao estacionamento do DEFER, com indicação de 
cancela de controle e área de acúmulo de automóveis (2% das vagas do bolsão). 

A ampliação 3 (figura 137) ilustra o acesso ao estacionamento subterrâneo do Bulevar, com 
indicação da cancela e do percentual (2%) de retenção de veículos assim como a proposta 
para funcionamento da rotatória à Leste do empreendimento.
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Figura 136: Acesso ao estacionamento Norte - EN

Figura 137: Acesso estacionamento do DEFER
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Figura 138: Acesso ao estacionamento do Bulevar e rotatória Leste

A ampliação 4 (figura 138) ilustra o acesso ao estacionamento Leste 1 (EL-01) e a ampliação 
5 (figura 139) ilustra o acesso ao estacionamento Leste 2 (EL-02). Para esses acessos, não 
será permitia a conversão à esquerda com cruzamento na via. Assim, o motorista que vem 
da direção Sul deverá seguir em direção à rotatória e contorná-la para acessar os bolsões 
Leste. As áreas de acesso que antecedem às cancelas foram redesenhadas a fim de res-
ponder à exigência de dimensão máxima de 7 metros de largura.



+Relatório Técnico para Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
Complexo Esportivo de Brasília

115

Figura 139: Acesso ao estacionamento Leste 01 EL01
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Figura 140: Acesso estacionamento Leste 2 (EL-02)

A ampliação 6 (figura 141) ilustra o acesso ao estacionamento Sul, e a ampliação 7 (figura 
142) ilustra o acesso ao estacionamento Central, ambos com acesso realizado a partir do 
Eixo Monumental.
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Figura 141: Acesso ao estacionamento Sul (ES)
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Figura 142: Acesso ao estacionamento central (EC)

Por fim, a ampliação 8 ilustra o acesso ao estacionamento Oeste (EO), que aconte-
ce na via SAM, sem possibilidade de conversão à esquerda com cruzamento na via.



+Relatório Técnico para Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
Complexo Esportivo de Brasília

119

Figura 143: Acesso ao estacionamento Oeste (E-O)



+Relatório Técnico para Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
Complexo Esportivo de Brasília

120

O mapa da figura 144 ilustra os principais acessos de pedestres e percursos possíveis no 
interior do lote.

Figura 144: Diagrama de acesso de pedestres ao empreendimento.

3.5.6. Arborização das principais rotas

O mapa a seguir ilustra a presença, escassez ou ausência de arborização nas principais 
rotas avaliadas, e não inclui a avaliação dos passeios ao redor e dentro do lote SRPN As 
rotas em vermelho foram identificadas como apresentando arborização ausente no per-
curso do pedestre – seja este percurso calçado ou orgânico. As rotas em azul são aquelas 
identificadas como escassamente arborizadas, e as rotas em amarelo foram aquelas iden-
tificadas como bem arborizadas.
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Figura 145: Diagrama de arborização de rotasrotas com arborização ausente 

rotas escassamente arborizadas 

rotas bem arborizadas

De maneira geral, as rotas mais arborizadas se encontram junto ao Eixo Monumental, mais 
precisamente no canteiro central, sendo que em alguns trechos verifica-se ausência de 
total de arborização junto ao passeio. 

Nota-se que na maior parte dos percursos que contornam o grande lote do SRPN há au-
sência de calçamento, verificando-se na maior parte desses trechos somente caminhos 
orgânicos, para os quais não há arborização. Na via Autódromo-Estádio, não há arboriza-
ção junto ao muro do Autódromo. 

Nos percursos calçados que passam pela futura quadra 901 Norte, pode-se afirmar que 
não há arborização. 

3.6 Infraestrutura e Serviços Públicos

3.6.1 Caracterização dos sistemas de infraestrutura urbana na AIIV 

Para a caracterização da infraestrutura e serviços públicos na AIDV, apresentam-se diag-
nósticos das situações atuais de cada disciplina, as possíveis interferências decorrentes 
da implantação do projeto do “Bulevar”, bem como seus impactos mais relevantes, e as 
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exigências de medidas mitigadoras esperadas por parte das concessionárias.

a) Abastecimento de Água

O sistema de abastecimento de água existente na AIIV utiliza água bruta proveniente dos 
mananciais Torto e Santa Maria, que é aduzida até a ETA Brasília, vizinha do lote do empre-
endimento e parcialmente inscrita na AIDV, onde o tratamento se dá principalmente pelo 
método de flotação com filtração direta. Essa ETA, projetada para a vazão de 2.800 L/s, 
atende as áreas da Asa Sul, Asa Norte, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, Lago Norte, Paranoá, 
Itapoã, Lago Sul, Jardim Botânico e Noroeste, por meio de um grande sistema de distribui-
ção. 

Alguns trechos de adutoras de grande diâmetro, representadas em verde na Figura 104, 
apresentam interferências com o lote do empreendimento. Essas interferências, entre-
tanto, se dão em regiões do lote onde não são previstas alterações significativas no pro-
jeto do “Bulevar” e das edificações de apoio, de modo que as adutoras mencionadas não 
precisarão ser alteradas. Dessa forma, conclui-se que não serão necessários remaneja-
mentos de redes de água fora do lote em estudo.

Figura 146: Cadastro Técnico das redes de abastecimnto de água 
Fonte: ESET - CAESB

Ao contrário das adutoras mencionadas anteriormente, algumas redes internas ao lote, re-
presentadas em azul, precisarão ser remanejadas. De qualquer forma, o projeto executivo 
visará manter inalterado o maior número de trechos possível e, onde o remanejamento se 
fizer absolutamente necessário, conduzi-lo de forma que o arranjo hidráulico geral sofra 
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as mínimas alterações possíveis.

Na carta-consulta apresentada à CAESB foi indicado o cálculo do aumento de demanda 
previsto frente à implantação do “Bulevar” e das edificações de apoio. A manifestação da 
consulta de viabilidade por parte da concessionária foi realizada por meio do Termo de 
Viabilidade de Atendimento EPR 20/096, e trouxe resposta positiva para a viabilidade de 
atendimento do empreendimento conforme ocupação detalhada no cálculo de demanda 
fornecido.

b) Esgotamento Sanitário

O sistema de esgotamento sanitário existente na AIIV está inscrito na bacia do Lago Para-
noá. Esse sistema é composto por rede coletora e interceptores que direcionam o efluente 
bruto à ETE Norte, distante cerca de 5km, em linha reta, da área de estudo. A ETE Norte 
foi projetada para tratar 920 L/s a nível terciário, caracterizado pela remoção biológica de 
nutrientes sucedida por etapa de polimento final, com lodos ativados a nível terciário. O 
lançamento do efluente tratado se dá no Lago Paranoá.

A manifestação da consulta de viabilidade por parte da concessionária foi realizada por 
meio do Termo de Viabilidade de Atendimento EPR 20/096, e trouxe resposta positiva para 
a viabilidade de atendimento do empreendimento conforme ocupação detalhada no cál-
culo de demanda fornecido, afirmando ainda que há redes nas imediações do empreen-
dimento e que seus pontos de interligação serão definidos após a elaboração do projeto 
executivo, de forma que não haverá a necessidade de remanejamentos de trechos da rede 
de esgotamento sanitário fora do lote em estudo.

A figura 147 apresenta o cadastro fornecido pela concessionária para a área do lote, onde 
são identificados os dispositivos componentes do sistema de esgotamento sanitário exis-
tente.
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Figura 147: Cadastro Técnico das redes de abastecimento de água 
Fonte: ESET - CAESB

Ainda de acordo com a figura 147, confirma-se a possibilidade de que alguns trechos de 
redes coletoras (em amarelo) internas ao lote precisem ser remanejados. Entretanto, estas 
serão alterações de baixo impacto, visto que afetariam apenas os primeiros trechos das 
redes. Não há necessidade de intervenções em interceptores, por dois motivos principais: 
primeiramente, eles estão localizados às margens do lote, onde não são previstas altera-
ções significativas sobre o terreno atual. Em segundo lugar, o aumento de demanda oca-
sionado pela implantação do “Bulevar” e das edificações de apoio é inexpressivo frente 
à vazão atualmente escoada nestas estruturas, o que desonera um eventual aumento de 
diâmetro desses componentes. 

c) Drenagem de Águas Pluviais

O escoamento superficial da grande área atualmente impermeabilizada contribui para a 
ocorrência de alagamentos e erosões a jusante, o que acaba por afetar principalmente a 
saída da Avenida L2 Norte para o Eixo Monumental;  o Setor Bancário Norte, em frente ao 
prédio sede dos correios e em frente à parada da galeria; a Via de ligação Eixinho Norte/
Leste à L2 Norte ao lado do DNIT; o Eixinho Norte/Oeste entre o Setor Comercial Norte e o 
HRAN; a Avenida W3 Norte, em frente ao Setor de Rádio Televisão Norte; a Tesourinha da 
SQN 202; a Rotatória ou Balão da SQN 202/402; a SQN 402 Blocos F e G e a Tesourinha da 
203/204 Norte, como ilustram as marcações dentro do retângulo azul na figura a seguir.
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Figura 148: Pontos de alagamento recorrentes no Plano Piloto.
Fonte: ROCHA (2019), baseada no Plano Diretor de Drenagem Urbana do Distrito Federal de 2008 

Figura 149: linha de percurso da água até o lago partindo do SRPN
Fonte: Googlemaps adaptado pelos autores

Em sua análise, o Plano Diretor de Drenagem Urbana (2008) aponta que o Distrito Federal 
como um todo sofre com patologias urbanas derivadas do mau funcionamento do siste-
ma de drenagem atual, dentre as quais os alagamentos causados – prioritariamente - pela 
elevada taxa de impermeabilização do solo. Desde a inauguração do estádio em 1974, o 
lote em estudo apresenta considerável taxa de impermeabilização, que aumentou gradu-
almente com o passar dos anos. Em 2010, iniciaram-se as obras de reconstrução do está-
dio, que refletiram em mais um salto no percentual de área impermeável, situação que se 
mantém até os dias de hoje. A figura 150 ilustra a evolução da ocupação do lote e a figura 
151, o mapa de cobertura de solo.
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Figura 150: Evolução da ocupação do lote do Estádio Nacional

Figura 151: Cobertura do solo do lote do SRPN.
Fonte: Geoportal, GDF.

Área construída

legenda

Formação campestre

Solo exposto

Como se pode notar na figura acima, o lote do SRPN é altamente impermeabilizado, com-
posto na maior parte de sua área por calçamento ou solo exposto, e não dispositivos de 
amortecimento de águas pluviais compatíveis com o tamanho do terreno. Dessa forma, 
conclui-se que o lote não atende à Lei Complementar nº 929, de 28 de julho de 2017, que 
dispõe, em seu Art. 5°, § 1º:

“Art. 5º As licenças de obras iniciais de edificação ou os alvarás de construção para lotes ou 
projeções, no Distrito Federal, com área igual ou superior a 600 metros quadrados, públicos ou 
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privados, ficam condicionados à previsão de instalação de dispositivos de recarga artificial e de 
retenção de águas pluviais, nos termos desta Lei Complementar.

§ 1º O sistema que utilize os dispositivos a que se refere o caput deve garantir no máximo a 
vazão de pré-desenvolvimento na saída do lote ou da projeção de 24,4 litros por segundo por 
hectare.”

Dessa forma, serão previstos para o projeto de Requalificação do Complexo esportivo de 
Brasília medidas e dispositivos de manejo de águas pluviais que garantirão o lançamento 
da vazão de pré-desenvolvimento, nos termos da lei supramencionada e da resolução nº 
9/2011 da ADASA. Tal medida, por si só, promoverá o alívio de todo o sistema de drenagem 
pluvial implantado, causando impactos positivos significativos na bacia, como diminuição 
das lâminas nas ruas, redução de ocorrência de alagamentos e erosões, alívio das tubula-
ções e galerias de drenagem implantadas e redução da carga de sedimentos e poluentes 
lançada no corpo hídrico receptor (Lago Paranoá). 

Foi realizada uma análise da concepção do paisagismo quanto ao manejo de águas plu-
viais, de forma que se estimou o deflúvio do lote nas condições de urbanização propostas, 
comparando-o aos limites estabelecidos pela legislação mencionada e obtendo, como 
resposta, o volume preliminar de amortecimento requerido e proposições de medidas 
para a realização deste amortecimento dentro do terreno. Esse estudo consta integral-
mente no Anexo 6. Das medidas elencadas, destacam-se primeiramente as LIDs (Urbani-
zações de Baixo Impacto, da sigla em inglês) como Trincheiras de Infiltração, Biovaletas, 
Jardins de Chuva e Telhados Verdes. Em segundo lugar, propõe-se a utilização de algu-
mas estruturas já previstas no paisagismo (projeto apresentado no anexo 7) como áreas 
alagáveis, cuja utilização poderia ocorrer em eventos chuvosos significativos. Os volumes 
pré-determinados nortearão o processo de tomada de decisão do projeto executivo, onde 
os dispositivos serão alocados, dimensionados, e detalhados, de forma que possibilite a 
submissão do projeto completo de manejo de águas pluviais à análise da NOVACAP. 

No projeto de paisagismo (anexo 7), já se encontram alocadas as estratégias voltadas para 
a drenagem, como ilustram as figuras a seguir. Estão previstas coberturas verdes para o 
Bulevar,  jardins de chuva e pavimentos drenantes distribuídos por toda a área de requali-
ficação, como é possível verificar no diagrama da figura 152.

legenda

pavimentação permeável

coberturas verdes

jardins de chuva

trincheiras de infiltração

áreas alagáveis

sentido do escoamento

Figura 152: Diagrama geral das soluções de drenagem aplicadas ao paisagismo.
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Nos estacionamentos estão previstas trincheiras de infiltração e pavimento em bloco in-
tertravado, conforme ilustram as figuras 153 a 155.

Figura 153: Diagrama de localização dos estacionamentos com respectiva solução de drenagem.

Figura 154: Detalhe em planta de trecho dos estacionamentos Figura 155: Detalhe em corte de trecho do estacio-
namento com trincheira de infiltração

A figura 156 ilustra o posicionamento de equipamentos do tipo “alagáveis”. São estes: ska-
tepark (1), a Praça das Águas (2) e anfiteatro (4). Além destes, existe a previsão de bacias 
de drenagens ajardinadas e com espaço para estar de usuários (3). As figuras 157 e 158 se 
referem ao desenho preliminar de uma das bacias de drenagem.
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Figura 156: Diagrama da localização das áreas alagáveis.

Figura 157: detalhe em planta de umas das bacias de drena-
gem

Figura 158: Detalhe em corte de uma das bacias de 
drenagem.

A NOVACAP foi consultada quanto à viabilidade de atendimento e a eventuais interferên-
cias por meio da Carta nº 03/2020 – ARQBR (41804933), de 15 de junho de 2020. O despa-
cho 00112-00015802/2020-36, emitido pela Diretoria de Urbanização, definiu os poços de 
visita que deverão receber a contribuição e colocou como condicionante apenas o atendi-
mento à resolução nº 9 da ADASA, o que já era previsto no estudo elaborado anteriormente 
(ANEXO 06). Por meio dessa resposta, conclui-se que não será necessário remanejar redes 
externas ao lote em estudo. 

Vale destacar que a área considerada para regularização de vazões estará restrita à po-
ligonal do lote, de forma que eventuais contribuições de áreas de montante deverão ser 
remanejadas e adequadamente disciplinadas pelos proprietários ou responsáveis pelos 
respectivos terrenos (TERRACAP/NOVACAP). Dito isso, verifica-se que há redes de drena-
gem implantadas na via à oeste, que delimita a parte mais alta área de estudo. Dessa for-
ma, quaisquer intervenções que se façam necessárias serão de baixo impacto, restringin-
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do-se, possivelmente, à simples melhora dos dispositivos de captação à jusante da região 
dos lotes do Palácio dos Buritis, Procuradoria Geral do Distrito Federal e outros.

d) Energia Elétrica

O sistema de distribuição de energia elétrica na AIIV é operado pela CEB, que forneceu 
cadastro técnico das estruturas e redes existentes, ilustrado na figura 159. 

Figura 159: Cadastro técnico 
das redes de energia elétrica e 
iluminação
Fonte: CEB

A resposta da consulta de atendimento e interferências foi enviada pela CEB por meio da 
carta nº 1386/2020 e do Laudo Técnico nº 47873505. Nesses documentos, consta resposta 
positiva para interferências e para o atendimento. 

No que diz respeito às interferências, constata-se que as redes inscritas na área de inter-
ferência desempenham o papel principal de distribuição para o próprio terreno em estudo. 
Não haverá intervenção nas redes periféricas ao lote, e o remanejamento das redes inter-
nas será proposto (em projeto executivo), apenas nos casos em que se faça estritamente 
necessário, com a manutenção das funções e capacidade das redes originais.

No que concerne à viabilidade de atendimento, apenas três condicionantes foram levanta-
das pela concessionária: a submissão do projeto executivo para aprovação da distribuido-
ra, a implantação da infraestrutura básica de energia elétrica e iluminação e o atendimen-
to às distâncias mínimas de segurança previstas nas normas da companhia e legislação 
competente.

e)  Telefonia e Dados

Em carta direcionada à empresa Oi, detentora de grande parte dos serviços de telefonia 
fixa e dados no Distrito Federal, solicitou-se manifestação quanto à capacidade de aten-
dimento para o novo uso previsto, bem como eventuais sobreposições entre a área de 
estudo e equipamentos de telefonia e dados existentes ou suas faixas de servidão.

3.6.2 Apresentação de cartas-resposta das concessionárias de serviços públicos 
quanto à viabilidade de atendimento: 

- CAESB: Carta n° 01.2020- ARQBR, protocolada dia 15 de junho de 2020, sob número de 
protocolo 00092-00014663/2020-64, solicitando a manifestação quanto à capacidade de 
atendimento ao empreendimento por meio dos sistemas públicos de abastecimento de 
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água e esgotamento sanitário; envio de plantas de cadastro referentes às redes de água 
tratada e esgotamento sanitário, implantadas ou previstas, e as respectivas faixas de ser-
vidão.

- CEB: Carta n° 02.2020- ARQBR, protocolada dia 16 de julho de 2020, solicitando infor-
mações quanto à existência de interferências do empreendimento sobre dispositivos do 
sistema de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, existente e/ou projetado. 
Além disso, solicitou-se a manifestação quanto a capacidade de atendimento dos servi-
ços de energia elétrica para o uso previsto, com estimativa de carga máxima de 19.209 kVA, 
bem como em relação às sobreposições do lote com as redes de distribuição de energia 
elétrica existentes ou projetadas nos arredores da área supracitada, incluindo forneci-
mento de plantas de cadastro referentes às redes de distribuição de energia, implantadas 
ou previstas, bem como suas faixas de servidão.

- NOVACAP: Foram protocoladas 2 cartas consultas neste Órgão. A primeira, n° 03.2020-AR-
QBR, protocolada no dia 15 de junho de 2020, solicitando consulta de interferência quanto 
ao cadastro de drenagem urbana existente na região, assim como a manifestação quanto 
à capacidade de atendimento ao empreendimento. A segunda carta, n° 05.2020-ARQBR, 
protocolada dia 26 de junho de 2020, solicitava inventário de estrutura de pavimento do 
sistema viário da AIDV.

- OI: Carta n° 04.2020-ARQBR, protocolada no dia 15 de junho de 2020, solicitando plantas 
de cadastro referente às redes de dados e telefonia, implantadas ou previstas, bem como 
faixas de servidão.

Todas as cartas consultas enviadas, assim como suas respostas, se encontram no Anexo 
4 deste documento.

3.6.3 Elaboração do inventário da estrutura do pavimento empregado no sistema viá-
rio lindeiro ao lote 

O inventário de estrutura de pavimentação será entregue, juntamente ao Plano de Requa-
lificação de Pavimentação, em documento específico, como parte das medidas mitigado-
ras referentes aos danos causados pela fase de implantação da obra.

3.6.4. Levantamento e locação dos equipamentos públicos comunitários e urbanos 
implantados, bem como a disponibilidade de lotes destinados a esta categoria. 

A lei federal n. 6.766, de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, traz a se-
guinte definição para equipamentos urbanos comunitários: “Consideram-se comunitários 
os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares” (art. 4º parág. 2º). 
A NBR 9284 conceitua equipamentos urbanos comunitários como sendo “todos os bens 
públicos ou privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessá-
rios ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público em 
espaços públicos ou privados”. A lei n. 9.785/99 diz que as áreas destinadas aos equipa-
mentos urbanos deverão ser “proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano 
diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem”.

Atualmente, verifica-se na AIIV do empreendimento, 4 equipamentos de saúde, 12 equipa-
mentos importantes de esporte e lazer, 15 equipamentos de segurança e 21 equipamentos 
educacionais.
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O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (2009), no que se refere à implantação de 
equipamentos urbanos e comunitários, afirma que a disponibilidades dos mesmos está 
diretamente associada ao desenvolvimento social e reflete a qualidade de vida da cida-
de e da população nela residente (PDOT, 2009). Além disto, o documento conclui sobre a 
desproporção da disponibilidade desses equipamentos no Plano Piloto em comparação 
às demais Regiões Administrativas do DF, vez que é no Plano Piloto onde a maioria dos 
Equipamentos Regionais estão concentrados, além da grande disponibilidade de escolas 
(públicas e privadas), hospitais, centros de saúde, equipamentos de segurança, de espor-
te, lazer e cultura. 

Os mapas a seguir ilustram a disponibilidade de Equipamentos Públicos Comunitários na 
AIIV do empreendimento, por categoria levantada.

3.6.4.1. Equipamentos de Saúde

Em relação à disponibilidade de equipamentos de saúde, o empreendimento se encontra 
em uma área bem abastecida. Na AIIV, verifica-se a presença de um dos hospitais mais 
importantes do Distrito Federal, o HRAN, além do Hemocentro e de dois centros de saúde 
(uma na Asa Sul, em um dos estacionamentos do Parque da Cidade, e outro na altura da 
905 Norte. 

Para Gouvêa (2002), os equipamentos de saúde de escala local deveriam atender à se-
guinte estimativa de população:

- Postos de saúde: 1 unidade a cada 3.000 habitantes

- Centros de saúde: 1 unidade a cada 30.000 habitantes
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1 - Centro de Saúde Básica nº11 
2 - Hemocentro
3 - Hospital Regional da Asa Norte - HRAN
4 - Centro de Saúde nº4

legenda
Figura 160: Levantamento dos equipamentos 
de saúde na AIIV. 
Fonte: QGIS modificado pelos autores.

1

2 3

4

Portanto, os dois Centros de Saúde, presentes na AIIV do empreendimento, teriam capa-
cidade para atender a 60.000 habitantes. Sabendo-se que na AIIV residem 1.773 pessoas, 
entende-se que a demanda eventualmente gerada pelo empreendimento poderia ser su-
prida pelos equipamentos existentes. 

O Hospital Regional da Asa Norte e o Hemocentro não foram considerados para cálculo de 
atendimento por se tratarem de equipamentos de caráter regional e, por isso, receberem 
pacientes de todo do Distrito Federal.

3.6.4.2. Equipamentos de Segurança

Na AIIV do empreendimento, verifica-se a presença de muitos equipamentos de segu-
rança, desde delegacias e postos comunitários de segurança, com atendimento voltado 
à comunidade residente, de caráter local, até equipamentos com caráter regional, como o 
Quartel de Comando Geral da PM e Centro Integrado de Coordenação Operacional.
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Destaca-se, também neste caso, a grande oferta de tais equipamentos, consequência di-
reta da setorização da cidade, já que a AIIV engloba o Setor de Administração Municipal, 
que comporta grande parte desses equipamentos.

Para Gouvêa (2002), os principais equipamentos de segurança pública deveriam atender 
ao seguinte quantitativo populacional:

- Posto Policial: 1 unidade a cada 20.000 habitantes;

- Delegacia: 1 unidade para cada 50.000 a 100.000 habitantes.

Verifica-se que a quantidade de equipamentos de segurança presentes da AIIV é conside-
ravelmente superior à demanda de habitantes da região, permitindo afirmar que eventual 
acréscimo de população trabalhadora na região será seguramente atendida. 

legenda
1- 54ª Posto Comunitário Segurança 
2- Depósito do DETRAN 
3- 3º Batalhão de Busca e Salvamento - CBMDF
4- Quartel do Comando Geral – PMDF
5-  Divisão de Operações Especiais – PCDF 
6- DIVTRAN I – DETRAN
7- 24º Batalhão de Polícia Militar – PMDF
8- Direção do DETRAN
9- Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social – SSPDF

10 - Centro Integrado de Coordenação Operacional – 
SSPDF 
11- 12º Batalhão de Polícia Militar
12- 5ª Delegacia Policial - PCDF
13- 52ª Posto Comunitário Segurança - PMDF
14- Delegacia de Repressão à Pequenas Infrações - PCDF
15- 99ª Posto Comunitário Segurança - PMDF
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Figura 161: Levantamento dos equipamentos de segurança
Fonte: Geoportal modificado pelos autores.
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3.6.4.3. Equipamentos de Educação

Verifica-se grande oferta de escolas na AIIV do empreendimento, tanto públicas quanto 
privadas. Na AIDV está o Colégio Militar, que, assim como as demais escolas do Plano Pi-
loto, não atendem somente à comunidade estudantil fisicamente próxima, e sim, alunos 
de diversas partes do Distrito Federal e entorno, em função da centralização dos postos 
de trabalho no Plano Piloto e da qualidade de infraestrutura oferecidas por essas escolas. 

Das 21 escolas existentes na AIIV, 10 são de ensino fundamental, sendo 8 públicas e 2 pri-
vadas; 3 são de ensino infantil, sendo 2 públicas e 1 privada; 1 escola pública de ensino 
médio; 3 escolas privadas que contemplam ensino infantil fundamental e médio; além do 
colégio militar, um centro universitário e uma escola técnica.

Colégio Militar - Público Federal

legenda

Escolas Particulares

Escola Conveniada

Escolas Públicas

Escola Conveniada a outra secretaria

Figura 162: Levantamento dos equipamen-
tos de educação
Fonte: Geoportal modificado pelos autores.
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Segundo Gouvêa (2002), os equipamentos comunitários de educação deveriam, ideal-
mente, atender à seguinte quantidade de estudantes:

- Escolas infantis: até 300 alunos/escola

- Escolas de ensino fundamental: até 1.050 alunos/escola

- Escolas de ensino médio: até 1.440 alunos/escola

Considerando a área residencial da AIIV, de acordo com o levantamento socioeconômico 
do item 3.1 deste documento, verifica-se na área 58 crianças do ensino infantil (até 6 anos), 
140 crianças do ensino fundamental (de 6 a 14 anos), e 340 jovens do ensino médio e uni-
versitário (entre 15 e 24 anos).

Dessa forma, analisando somente a capacidade dos equipamentos de educação para os 
moradores da AIIV, uma escola de cada um dos tipos elencados atenderia à demanda dos 
residentes, e todas as demais estariam aptas a receber estudantes fora da área de influ-
ência aqui determinada.

Sabendo que a distribuição dos estudantes no DF não é determinada pelo local de mo-
radia, e sim por diversos outros fatores, como por exemplo local de trabalho dos pais ou 
responsáveis, é bastante provável que haja incremento na demanda por escolas na região 
por conta dos 3.200 funcionários previstos como população fixa do empreendimento. 

No entanto, utilizando-se os indicadores do Gouvêa (2002), estima-se, na AIIV do empre-
endimento, cerca de 1.200 vagas para ensino infantil, 13.650 vagas para ensino fundamen-
tal e 5.760 vagas para ensino médio, números que permitem afirmar que a demanda gera-
da por futuros estudantes indiretamente ligados ao empreendimento poderá ser suprida.

3.6.4.4. Equipamentos de Esporte, Cultura e Lazer

Pela localização do empreendimento, em área central da cidade de Brasília, é evidente a 
grande oferta de equipamentos esportivos, culturais e de lazer. Pela imagem a seguir, é 
possível identificar os equipamentos de esporte e lazer localizados no SRPN - setor cuja 
destinação é exatamente esta - todos os equipamentos culturais que compõem o trecho 
do Eixo Monumental englobado pela AIIV, além dos pequenos equipamentos como qua-
dras poliesportivas, quadras de areia e parques infantis.
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Quadras Poliesportivas

Parques Infantis

Quadras de Areia

1- Autódromo 
2- Cine Drive-in
3- Complexo Aquático Claudio Cou-
tinho
4- Ginásio Nilson Nelson 
5- Estádio Mané Garrincha
6- Memorial JK
7- Memorial dos Povos Indígenas
8- Centro de Convenções Ulisses 
Guimarães
9- Planetário 
10- Clube do Choro
11- Complexo Funarte
12- Torre de TV e Feira 

Figura 163: Levantamento dos equipamentos de esporte e lazer na AIIV. Fonte: Geoportal modificado pelos autores.

 

Além dos equipamentos acima listados, verifica-se a presença de uma estação de trata-
mento de água (ETA) da CAESB, que atende a Asa Sul, Asa Norte, Cruzeiro, Sudoeste, Octo-
gonal, Lago Norte, Paranoá, Itapoã, Lago Sul e Jardim Botânico.
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Apesar da localização central da área analisada, ainda existem lotes vazios com destina-
ção a equipamentos comunitários no Setor de Administração Municipal e Setor de Divul-
gação Cultural. 

3.6.5. Avaliação da capacidade de atendimento dos equipamentos públicos comunitá-
rios e urbanos em razão do incremento de demanda gerada pelo empreendimento

Os equipamentos existentes na AIIV são capazes de atender às novas demandas criadas 
pela implantação da nova área construída no SRPN, aqui chamada de Bulevar. Com o in-
cremento da população que visitará o espaço e das pessoas que trabalharão nos novos 
estabelecimentos, naturalmente haverá aumento na demanda por serviços dos equipa-
mentos comunitários que permitem o pleno funcionamento da cidade. 

Apesar da grande oferta, não existe efetiva dependência do usuário futuro do empreen-
dimento com relação a tais equipamentos comunitários, por se tratar de público não resi-
dente.

Embora verifique-se a presença de uma delegacia policial na AIDV, pode-se considerar a 
necessidade de algum equipamento específico de segurança, como por exemplo, postos 
policiais especializados em turismo, assim como pontos de informações e apoio a turistas.

3.7. Valorização e desvalorização imobiliária no entorno da área de intervenção 

A região onde o Bulevar será construído é caracterizada por imóveis já extremamente va-
lorizados. A escassez de lotes ou imóveis à venda, associada à infraestrutura instalada e 
especialmente a faixa de renda da população moradora e frequentadora, são elementos 
que interferem diretamente na valorização imobiliária da AIIV.  Por tratar-se de uma área 
única, em função da série de especificidades que comportam estar localizada próxima ao 
Eixo Monumental, as relações de valorização derivadas de um novo empreendimento, não 
necessariamente são claras, ou objetivamente mensuráveis. 

Sabe-se, porém, que a implantação de atividades como centros comerciais, centros de ne-
gócios, parques, praças e outros empreendimentos de caráter cultural são determinantes 
na valorização imobiliária (CAMPOS, 2005). 

Em pesquisa encomendada pelo jornal Estadão, compararam-se valores do metro qua-
drado em empreendimentos localizados a 300 metros de distância de metrôs, parques 
e shoppings no Rio de Janeiro e em São Paulo. A pesquisa concluiu que, em São Paulo, a 
valorização dos imóveis próximos à centros comerciais é de cerca de 43% em relação aos 
demais. Já no Rio de Janeiro, não há valorização significativa por conta da proximidade a 
centros comerciais, e sim por conta da proximidade a parques ou áreas verdes (com valo-
rização de cerca de 70% com relação a imóveis semelhantes em outras partes da cidade). 
Os resultados demonstram que características culturais dos habitantes da cidade tam-
bém ditarão a forma com que a valorização imobiliária poderá acontecer. 

Dados fornecidos pela Abrasce, em função de pesquisa realizada em 20 municípios, de-
monstraram uma valorização média de 46% nos imóveis localizados próximos à centros 
comerciais.

Desta forma, entende-se que a construção do Bulevar, juntamente com todas as melho-
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rias do espaço aberto do lote e ampliação das atividades previstas para o SRPN, tenderá a 
resultar em valorização imobiliária para a área de influência direta e indireta.   

Foram pesquisados imóveis à venda na AIDV do empreendimento para compressão do 
valor do m2 na região. Como se trata de uma área onde prevalecem imóveis institucionais, 
foram encontrados poucos imóveis comerciais que permitissem a avaliação.

Ao todo foram encontradas 13 salas comerciais à venda no Centro Empresarial Norte. O 
valor médio por metro quadrado foi de R$7.495,00. 

Aplicando-se o índice de valorização da Abrasce (46%), estima-se que o valor do m2 na 
AIDV pode alcançar o valor de R$10.942,00.

Mesmo o Setor Hoteleiro Norte estando fora da AIDV, é importante considerar que a insta-
lação do empreendimento trará valorização para os edifícios nesse setor. Esta valorização 
e dinamização da área pode, inclusive, impulsionar a reforma/reconstrução do Hotel Torre 
Palace, que atualmente se encontra em estado de abandono, criando diversos problemas 
urbanos no local.

3.8 Pesquisa de Campo

Segundo o TR Edilício – 02/2019, a pesquisa de campo deveria ser realizada junto a po-
pulação fixa e flutuante da AIIV com pelo menos 200 participantes, com a finalidade de 
subsidiar o diagnóstico das áreas sob influência do empreendimento.

O questionário aplicado dividiu-se em duas partes: uma primeira sobre a situação atual da 
área, abordando questões sobre espaço púbico, circulação, transporte, infraestrutura e 
serviços públicos, e uma segunda parte, abordando questões relativas à requalificação do 
Complexo Esportivo de Brasília. No Anexo 5 deste documento consta o arquivo com todos 
os questionário aplicados aos participantes. 

O questionário aplicado é declaratório, com 16 questões, sendo 12 perguntas do tipo fe-
chadas e 4 perguntas abertas.

As entrevistas foram realizadas na Área de Influência Indireta - AIIV do empreendimento, 
nos seguintes locais: Shopping ID, Estádio Mané Garrincha, CLN 302, Feira Torre de Tele-
visão, Palácio do Buriti e Anexo, Brasília Shopping, Ponto de ônibus TJDFT, Ginásio Nilson 
Nelson e Tribunal de Contas do Distrito Federal.
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Figura 164: Registro fotográfico de entrevista realizada 
no Estádio Mané Garrincha, 16 de fevereiro de 2020.

Figura 165: Registro fotográfico de entrevistas realizada 
no Palácio do Buriti, 09 de março de 2020.

3.8.1. Percepção dos participantes sobre a situação atual da área

A primeira parte o questionário trata sobre a satisfação dos participantes quanto à mobi-
lidade urbana, percepção a respeito dos equipamentos e serviços públicos comunitários 
e equipamentos públicos urbanos e suas opiniões quanto as prioridades de investimento 
em melhorias. 

A maioria dos entrevistados foi composta por população flutuante. Do total participantes, 
67% declararam que trabalham na região, 31% se declararam usuários e apenas 2% resi-
dentes, ou seja, população fixa.

 
Figura 166: Gráfico do percentual dos entrevistados quanto ao tipo de população.

3.8.1.1.Percepção sobre espaço público, circulação e transporte

 
Figura 167: Opinião dos entrevistados quanto o acesso à área do empreendimento, em porcentagem.



+Relatório Técnico para Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
Complexo Esportivo de Brasília

141

A maioria dos entrevistados consideram que o acesso à área do empreendimento é fácil 
(92%). Alguns aspectos apoiam esta opinião, como a satisfação em relação à existência e 
manutenção das calçadas, passeios e rampas (69%), locais para a travessia de pedestres 
(61%), e à arborização das principais rotas (60%), como ilustra o gráfico a seguir.

 
Figura 168: Satisfação dos entrevistados quanto a mobilidade urbana, em porcentagem

Por outro lado, segundo os entrevistados, a prioridade nos investimentos deveria se dar 
nos acessos básicos para portadores de necessidades especiais, na manutenção das cal-
çadas, passeios e rampas e na arborização das principais rotas, conforme ilustra o gráfico 
a segui. Nesse sentido, foi verificado que para os entrevistados, a última prioridade seria 
investimento em sistema viário (12,5%).

 
Figura 169: Gráfico das opinões sobre prioridade em investimento em mobilidade urbana, em porcentagem.

3.8.1.2.Infraestrutura e serviços públicos

Neste item, os entrevistados foram questionados sobre a satisfação em relação aos equi-
pamentos públicos comunitários. Consideram-se equipamentos públicos comunitários 
as instalações e espaços de infraestrutura urbana destinados aos serviços públicos de 
cultura, esportes e lazer.

 
Figura 170: Satisfação dos entrevistados com os equipamentos públicos comunitários existentes na área.

Nesta questão, 59% dos entrevistados se mostraram satisfeitos em relação aos equipa-
mentos públicos comunitários, 31% não se mostraram satisfeitos e 10% não souberam res-
ponder.

Para cada resposta negativa dos entrevistados havia a possibilidade de indicar qual equi-
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pamento seria desejável. Os equipamentos públicos mais desejáveis relacionam-se com 
cultura, seguido de lazer e, por fim, esportes.

Outra questão abordada neste item envolvia a opinião quanto aos equipamentos públicos 
urbanos (serviços de iluminação pública, água e esgoto, coleta de lixo e pavimentações). A 
relação das respostas a esse item foi proporcional à questão anterior: 58% dos entrevista-
dos estão satisfeitos e 36% não estão.

 
Figura 171: Satisfação dos entrevistados com os equipamentos públicos urbanos existentes na área.

Seguindo a mesma lógica do item anterior, os serviços públicos que não satisfazem, na 
AIIV, são: iluminação, coleta de lixo, água e esgoto e pavimentações. Os itens segurança, 
banheiros públicos, lixeiras e bancos para assento, foram muito citados, principalmente 
banheiros e lixeiras. 

3.8.2. Percepção dos participantes sobre a implantação do complexo Esportivo de 
Brasília

A segunda parte do questionário abordou questões relativas ao projeto do empreendi-
mento, sua implantação e sua interferência no ambiente. Para tanto, foram considerados 
temas relacionados à paisagem urbana, patrimônio da cidade, conforto ambiental, infra-
estrutura, serviços públicos, e possíveis impactos ambientais.

Verificou-se equilíbrio entre os entrevistados que tinham conhecimento prévio sobre o 
projeto a ser implantado (53% conheciam o projeto e outros 47% não conheciam). Os en-
trevistados que declararam conhecer o projeto, souberam pelas mídias sociais ou meios 
de comunicação.

 
Figura 172: Entrevistados que tinham conhecimento prévio sobre o projeto, em porcentagem.

A maioria dos entrevistados concordam com a implantação do empreendimento, 93%. As 
principais razões apontadas a favor são: mais opção de lazer, esporte e cultura, maior cir-
culação de pessoas, novos pontos turísticos para a cidade e geração de empregos.
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Figura 173: Entrevistados favoráveis ao empreendimento, em porcentagem.

As motivações apresentadas pelos entrevistados que são desfavoráveis ao empreendi-
mento foram:

- 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.

Os participantes, quando questionados sobre o que gostariam que existisse na área, de-
ram respostas diversas, dentre as quais: oferta de restaurantes, segurança, iluminação, 
parque infantil, lazer, cultura e esporte.

3.8.2.1. Paisagem Urbana e Patrimônio Natural, Histórico, Cultural e Artístico

Além da grande parte da população entrevistada ser favorável ao empreendimento, há 
consenso sobre sua influência positiva na paisagem urbana. O gráfico 9 indica que 70% 
dos entrevistados concordam que haverá melhoria da paisagem urbana, seguido de inter-
ferência positiva no patrimônio construído da cidade e a área ficará mais arborizada, com 
66,5% e 40%, respectivamente. Para 2,5% dos entrevistados haverá interferência negativa 
no patrimônio construído da cidade.

Figura 174: Opinião dos entrevistados quanto à influência do empreendimento na paisagem urbana, em por-
centagem.

Além da influência positiva do empreendimento na paisagem urbana, 77,5% dos entrevis-
tados opinaram que o empreendimento se integrará ao contexto da cidade oferecendo 
mais opções de lazer, mais opções de comércio e serviços (72%), mais espaços de con-
vivência, como praças (64%), e mais locais apropriados para a prática esportiva (60,5%), 
conforme ilustra o gráfico a seguir.
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Figura 175: Opinião dos entrevistados sobre a integração do empreendimento no contexto da cidade quanto 
aos itens cultura, esporte, lazer e comércio/serviços, em porcentagem.

Os entrevistados também foram questionados sobre a valorização dos imóveis na área de 
influência do empreendimento, e a maioria concorda que haverá valorização imobiliária.

3.8.2.2. Conforto Ambiental

Para este parâmetro foram considerados itens como iluminação, ventilação natural, con-
forto térmico, contato com áreas verdes e sombra das árvores.

A maioria dos entrevistados consideram um aspecto positivo que o empreendimento con-
tribuirá com a área verde na cidade. Alguns são indiferentes a este aspecto e 5% conside-
ram que contribuir com área verde é um aspecto negativo.

 
Figura 176: Opinião dos entrevistados quanto a contribuição do empreendimento com área verde, em porcen-
tagem

Consultados sobre os aspectos mais importantes para a melhoria do conforto ambiental 
no espaço aberto em um empreendimento como a Requalificação do Complexo Esportivo 
de Brasília, os entrevistados demonstraram desejo por área bem iluminada, com 89% das 
opiniões. Outro aspecto relevante é que o pedestre esteja em contato visual com o verde 
(53,5%), e que o pedestre esteja protegido pelas sombras das árvores (39,5%).

 
Figura 177: Aspectos mais importantes para a melhoria do conforto ambiental, em porcentagem.
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3.8.2.3. Infraestrutura e serviços públicos

Os entrevistados consideraram que o empreendimento trará benefícios para a população 
em diversas áreas: emprego, serviços, espaços de convivência, lazer e práticas de esporte, 
conforme ilustra o gráfico a seguir.

 
Figura 178: Opinião dos entrevistados sobre benefícios, em porcentagem.

3.8.2.3. Impactos Ambientais

Considerando a AIIV, 29% dos entrevistados alegam tem conhecimento sobre danos pro-
vocados por enxurradas, 25,5% conhecem sobre danos provocados por queda de árvores, 
e em menor escala por processos erosivos, com 5,5%.

 
Figura 179: Conhecimentos sobre danos provocados por causas ambientais na AIIV, em porcentagem.

Dos entrevistados, 32% dizem ter conhecimento sobre vetores de doenças ou riscos à 
saúde causados por mosquitos, ratos e animais peçonhento, principalmente nas entre-
vistas realizadas na Feira da Torre de TV. Há reclamações sobre o depósito de lixo (15%) e 
contaminação de solo e água poluída, com 8,5% e 8%, respectivamente.

Figura 180: Conhecimento sobre riscos à saúde por causas ambientais, em porcentagem.
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4. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

Com relação aos diagnósticos relacionados ao urbanismo, percebe-se que a inserção 
das edificações se configura como um impacto positivo, vez que ocupa uma área hoje 
em desuso e que dá solução a um vazio urbano considerável em área central da cidade. A 
qualificação das atividades para as quais a área é destinada, assim como a diversificação 
das atividades no setor – reduzindo a setorização excessiva - é impacto positivo tanto 
nos estudos urbanos quanto no socioeconômico. A proposta prevê clara integração das 
edificações dentro do próprio lote – e aos setores adjacentes, com especial 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.

Há impactos positivos significativos nas relações morfológicas no setor, como por exem-
plo, a redução do aspecto de isolamento do Estádio Nacional em relação ao seu entorno 
imediato - área que se configura como AIDV do empreendimento. Tal impacto é resultado 
da ação conjunta entre implantação de novas edificações harmoniosas com as preexis-
tências e tratamento paisagístico e de urbanização adequados. 

A revitalização das áreas abertas é um dos pontos fortes da proposta. Com intuito de tra-
zer a Escala Bucólica - que deveria permear os espaços livres da cidade - para dentro do 
lote, o projeto paisagístico e de urbanização contribui para a redução das áreas de solo 
descoberto e para o sombreamento, o que comportou em benefícios também nos aspec-
tos relacionados ao Conforto Ambiental. 

A afetação de áreas não edificáveis no período de construção, 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 (para o qual há uma 
minuta em anexo – anexo 8).

As atividades relacionadas ao canteiro de obras que costumam gerar mais reclamações 
da vizinhança são, quase sempre, as que envolvem barulho, sujeira e trânsito (Rodrigues, 
2015). A cravação de estacas, o corte de materiais no canteiro, as atividades de concreta-
gem e o manejo de grandes quantidades de terra durante os trabalhos de fundação, con-
tenção do terreno, escavação e terraplanagem estão as principais fontes de transtorno 
relacionados à obra. 

Durante a escavação e a terraplanagem, entende-se que a movimentação de veículos en-
trando e saindo da obra pode gerar problemas como poeira e lama nas vias do entorno, 
além de possíveis danos às pavimentações existentes.

Na fase de construção em si, as atividades problemáticas para o entorno envolvem possí-
vel excesso de ruídos, tráfego de caminhões de entrega de materiais, presença de entulho 
do lado de fora do canteiro. Para tanto, medidas mitigadoras estão especificamente rela-
cionadas no próximo item.

Com relação ao conforto ambiental, foram verificados somente impactos positivos em ra-
zão da implantação do empreendimento e do tipo de urbanização proposto para o trecho 
do lote concedido. As simulações microclimáticas demonstraram aumento considerável 
no sombreamento em toda área de intervenção, devido ao incremento de arborização, que 
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reduzirá a impressão de aridez provocada pelo excesso de pavimentação e falta de vege-
tação. Verificou-se redução do fenômeno de ilhas de calor na área de implantação da edi-
ficação 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. Os resulta-
dos da simulação indicam também redução da velocidade do vento no nível do pedestre, o 
que, neste contexto, foi impacto positivo, por aproximar a velocidade ao nível de conforto 
para o clima tropical de altitude. Verificou-se aumento dos índices de umidade relativa do 
ar, com especial atenção ao aumento da umidade no período seco. 

É importante observar que, na ocasião da Pesquisa de Campo, a grande maioria dos entre-
vistados demonstrou que o aspecto mais importante para o Conforto Ambiental estaria li-
gado à boa iluminação pública. Diante disto, percebe-se que para uma boa implantação do 
projeto arquitetônico para requalificação do Complexo Esportivo de Brasília é necessário 
não só iluminar adequadamente a área do lote do empreendimento - o que está garantido 
pelo projeto - mas permitir que o pedestre se desloque por calçadas e ciclovias bem ilu-
minadas na chegada e na saída do empreendimento, em direção aos principais pontos de 
atração do entorno imediato, evitando assim, uma possível sensação de contraste visual 
extremo entre a iluminação do lote e seu entorno. A mesma lógica se aplica na relação do 
pedestre com o paisagismo. Há necessidade de trazer o contato visual com o verde e o 
sombreamento dos passeios, bastante presente na proposta paisagística das áreas aber-
tas do empreendimento, para seu entorno imediato. Assim, a proposta terá maior possibi-
lidade de integração com sua área de influência direta e permitirá o melhor deslocar dos 
usuários, inclusive em benefício do próprio empreendimento. 

Há possibilidade de impacto negativo relacionado ao trânsito de pedestres e ciclistas, uma 
vez que o empreendimento se apresenta como grande polo atrativo. Percebe-se que os 
possíveis trajetos de preferência dos pedestres para a chegada no Complexo Esportivo de 
Brasília não se encontram adequadamente qualificados, principalmente aqueles à Norte e 
a Leste do empreendimento. 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. 

Um dos pontos mais críticos em relação ao acesso ao Complexo Esportivo de Brasília diz 
respeito às travessias de pedestres e ciclistas, pois com o possível aumento no fluxo de 
pessoas em direção ao empreendimento, a melhoria das travessias no trecho - já proble-
máticas - se faz bastante necessária. Faltam travessias sinalizadas que deem acesso se-
guro ao lote, e parte dos percursos não são sombreados por vegetação. 

À Oeste do empreendimento, onde encontra-se o Setor de Administração Municipal, as 
calçadas apresentam variação de estado de conservação, com trechos muito desgasta-
dos e acessibilidade comprometida, com apenas uma travessia de pedestres próxima ao 
Tribunal de Contas do DF. 

À Norte, o ponto sensível na integração dos espaços se dá por conta da imprevisibilidade 
do projeto do Autódromo. Entende-se como necessário o estabelecimento de diretrizes 
para a implantação das modificações derivadas da futura ocupação do Autódromo, que 
deverá adaptar-se às conexões com o projeto da Arena e demais projetos para o entorno. 

O bloqueio provocado pelos muros do Autódromo, atualmente, impede que qualquer co-
nexão direta do Complexo Esportivo de Brasília  com o equipamento e inviabiliza, ao menos 
pelo momento, a travessia de pedestre funcional na via Autódromo-Estádio. Verificou-se 
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que existem caminhos orgânicos próximos ao Autódromo (do lado Oeste), caminho que 
liga o SAM à via SRPN Trecho 2, para a qual há um o projeto de mobilidade ativa da SEMOB.

À Leste, estão presentes trajetos que certamente serão muito utilizados para acesso de 
público ao empreendimento, pois conectam o SRPN à futura quadra 901 Norte, ao Setor 
Hoteleiro Norte, Setor Comercial Norte e Setor de Rádio e TV Norte. De maneira geral, nes-
ses passeios faltam arborização, mobiliário urbano mínimo e travessias sinalizadas.

À Sul, onde a área do empreendimento se conecta ao Eixo Monumental, verifica-se a pre-
sença de duas travessias semaforizadas que, uma vez bem sinalizadas, podem permitir o 
bom fluxo de pedestres até o SRPN. Os passeios do Eixo Monumental se encontram em 
boas condições de utilização, embora não apresentem sombreamento suficiente em todo 
o trajeto e nem contem com mobiliário mínimo, como lixeiras. No caso dessas conexões, 
verifica-se a necessidade de demarcação dos trajetos de ciclovia, principalmente para o 
ciclista que parte do Parque da Cidade. Há um ponto de travessia problemático, que faz 
parte do trajeto de pedestres e ciclistas vindos de Sul e de Leste, que se encontra logo 
após a travessia semaforizada sentido Sul-Norte de quem parte da Feira da Torre de TV. Ali, 
o pedestre que atravessa no semáforo e chega ao canteiro que liga a Via N1 à Via N2, não 
encontra travessia possível para o SRPN/901 Norte, o que certamente se configura como 
um grave problema na mobilidade ativa da região.

No que diz respeito ao fluxo de pedestres, a Pesquisa de Campo forneceu dados importan-
tes para compreensão de expectativas do público para esta região e que reforçam o diag-
nóstico apresentado neste estudo. Embora a maioria dos entrevistados tenha declarado 
satisfação com a facilidade de acesso à área, também declararam que os investimentos 
realizados deveriam se dar em acesso básico aos portadores de necessidades especiais, 
na manutenção de calçadas, passeios e rampas, e na arborização das rotas. Portanto, de-
ve-se atentar, na execução das medidas de mitigação ou compensação, em corresponder 
com tais expectativas. 

Em relação aos impactos relacionados ao sistema de tráfego de veículos, foi verificado, 
por meio do estudo de tráfego, que, atualmente, a região que receberá o fluxo veicular 
oriundo do empreendimento possui trechos e aproximações com níveis de serviço insa-
tisfatórios nos horários de pico. A implantação do empreendimento acrescentará ao siste-
ma viário 1.622 viagens no horário de pico da tarde. Entretanto, como o empreendimento 
será implantado em três fases, que levarão até 06 anos para acontecer, o acréscimo desta 
geração de viagens será diluída ao longo desse período, até a sua total operação.

Assim, foram propostas medidas mitigadoras visando atenuar a condição existente (não 
favorável em alguns trechos) e os possíveis impactos gerados pelo empreendimento.

No que tange à infraestrutura de drenagem urbana, a natureza da ocupação atual da área 
pode ser elencada como uma das principais responsáveis por diversos problemas, como 
alagamentos, enxurradas e erosões, observados no início da Asa Norte. A impermeabili-
zação de uma grande área, especialmente na parte alta da bacia e sem o amortecimento 
adequado, constitui grande passivo para o sistema de drenagem atualmente implantado. 
Com o dever de compatibilizar a vazão de saída com a de pré-desenvolvimento, conforme 
Lei Complementar nº 929, de 28 de julho de 2017, buscou-se, desde a concepção do novo 
projeto, tornar paisagismo e urbanização meios pelos quais seria possível promover o ma-
nejo responsável de águas pluviais. Dessa forma, conclui-se que a nova proposta trará 
impactos positivos expressivos na infraestrutura de drenagem urbana, muito embora não 
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seja contabilizada como medida de mitigação por se tratar de medida necessária ao licen-
ciamento do projeto.

Quanto ao mobiliário e iluminação pública, a implantação do projeto arquitetônico para 
requalificação do Complexo Esportivo de Brasília contribuirá para o seu incremento dentro 
do lote SRPN, criando uma área adequadamente iluminada e abastecida de bancos, lixei-
ras, paraciclos etc. Entretanto, seria necessário que as vias do entorno imediato fossem 
minimamente dotadas das mesmas qualidades, evitando o conflito da disparidade entre a 
qualificação das áreas urbanizadas. 

Verifica-se que os equipamentos comunitários existem em abundância na AIIV, entretan-
to, como confirma a Pesquisa de Campo, os usuários do setor sentem falta de equipa-
mentos voltados para a cultura, lazer e esporte. A implantação do projeto arquitetônico de 
requalificação pretende justamente aumentar a oferta de equipamentos que preencham 
tal lacuna, fortalecendo a vocação do lote SRPN. Para a complementação dos equipamen-
tos públicos comunitários, acredita-se ser importante a implantação de postos policiais 
especializados em turismo, assim como pontos de informações e apoio a turistas. A en-
trega de materiais nos canteiros deve ocorrer fora do horário de pico, para evitar qualquer 
problema relacionado ao tráfego. Lava-rodas deverão ser previstos na saída do canteiro de 
obras, e será apresentado Plano de Requalificação de Pavimento.

Quanto aos equipamentos públicos urbanos, identificou-se que, embora a maioria dos 
passeios sejam iluminados por postes, a percepção da população aponta para a necessi-
dade de melhor iluminação geral. Isto se deve, provavelmente, por tratar-se de uma área 
bastante extensa e com tipo de poste para iluminação que não atende bem ao passeio 
pedonal. 

Na ocasião da Pesquisa de Campo, os usuários demonstraram que as principais insatisfa-
ções decorrem da falta de banheiros públicos, lixeiras e bancos para assento, confirman-
do o diagnóstico técnico apresentado neste estudo. 

Por fim, alguns aspectos levantados na pesquisa de campo devem ser entendidos como 
prováveis impactos negativos, decorrentes da implantação do empreendimento, tais 
como possibilidade de segregação social – derivada da privatização dos locais voltados 
para atividades esportivas e da oferta específica de comércios e serviços – privatização 
dos estacionamentos e consequente redução dos estacionamentos públicos. 

Com relação à privatização dos espaços para prática esportiva, entende-se, assim como 
no caso dos estacionamentos, que esta é uma maneira de viabilizar a concessão. As gran-
des 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.

Quanto ao problema dos estacionamentos no interior do lote, verifica-se que, atualmente, 
o estacionamento mais utilizado no dia a dia pelo público da região é aquele que se loca-
liza em frente ao Tribunal de Contas do DF, demarcado em azul na figura a seguir. Todo o 
restante de área asfaltada se presta a estacionamento em dias de grandes eventos, e fica 
bastante esvaziada fora dessas ocasiões. Próximo ao estacionamento hoje mais utilizado, 
há alguns bolsões de estacionamentos públicos no SAM, como ilustra a mesma figura. 
Ainda há que se esclarecer que a ausência de estacionamento público no lote do SRPN 
não obriga a utilização dos estacionamentos pagos por parte dos usuários, uma vez que 
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na AIDV há outros estacionamentos públicos em até 400m partindo do limite do lote. 

legenda

bolsões de estacionamento externos ao lote

bolsões de estacionamento dentro do lote

Figura 181: Localização de bolsões de estacionamento em 
distância máxima de até 400m do limite do lote SRPN.

Na ocasião do concurso de público de arquitetura para a Requalificação do Complexo Es-
portivo de Brasília, o projeto aqui apresentado já havia incorporado a preocupação em pro-
mover modalidades ativas e meios alternativos de mobilidade por veículos motorizados, a 
fim de possibilitar a chegada e a saída de usuários de forma mais independe dos automó-
veis particulares. Assim, mesmo que as soluções empregadas em projeto – a exemplo das 
Praças de Mobilidade- não possam ser consideradas medidas mitigadoras para a privati-
zação dos estacionamentos (por já estarem contempladas no projeto a ser aprovado pela 
CAP, e não se configurarem como resposta posterior ao Estudo de Impacto de Vizinhança 
como alteração de projeto), acredita-se que, efetivamente, estas soluções podem minimi-
zar os efeitos da ausência de estacionamento público no lote.
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5.IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS

Foram identificadas 7 (sete) ações mitigadoras relacionadas aos impactos do canteiro de 
obras, organizadas sob a lógica de uma grande medida principal para a temática (Medida 
1). A primeira delas se trata da utilização de parte da terra retirada das escavações para a 
implantação dos jardins. As espécies de Savana e Campos deverão ser plantadas e seme-
adas sobre camadas dessa terra.

O volume excedente de terra retirada, caso exista, assim como todo tipo de entulho ou re-
jeito de obra, incluindo material oriundo de demolições, terá destinação definida pelo Pla-
no de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de responsabilidade da empresa 
construtora do empreendimento, conforme Lei nº 5.418/2014 (Política Distrital de Resíduos 
Sólidos).

Sugere-se, como medida preventiva de problemas relacionados à vizinhança, a criação 
de um canal direto de reclamação, via e-mail, para identificar com rapidez os incômodos 
causados pelo canteiro de obras e tentar minimizar conflitos. Este canal de comunicação 
poderá ser anunciado em formato de placa de obra, afixada nos limites do canteiro. A en-
trega de materiais nos canteiros deve ocorrer fora do horário de pico, para evitar qualquer 
problema relacionado ao tráfego. Lava-rodas deverão ser previstos na saída do canteiro de 
obras, e será apresentado Plano de Requalificação de Pavimento.

O processo de obras provocará intenso fluxo de trabalhadores em direção ao lote, o que 
pode ser contornado pelo translado dos funcionários chegados no metrô/rodoviária para 
o canteiro de obras.

Assim, as medidas referentes ao processo de obras podem ser resumidas no quadro a 
seguir.

Medida 1 - Canteiro de ObrasMedida 1 - Canteiro de ObrasMedida 1 - Canteiro de ObrasMedida 1 - Canteiro de Obras

1.1. Destinação de parte da terra das escavações para os jardins.
1.2. Apresentação de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil - PGRSCC.
1.3. Gestão de canteiro para evitar transtornos locais.
1.4. Instalação de lava-rodas na saída do canteiro.
1.5. Abertura de canal de comunicação com a vizinhança para eventuais reclamações
1.6. Apresentação de plano de requalificação de pavimento, se for o caso.
1.7. Translado de funcionários da rodoviária/metrô para o canteiro de obras.

Como medida de adequação de projeto (medida 2), propõe-se a construção de posto po-
licial/ Atendimento ao turista. Desta forma, o projeto em análise pela CAP/SEDUH deverá 
incluir uma edificação voltada para este fim, dentro do lote do Complexo Esportivo de Bra-
sília. Sua implantação, manutenção e funcionamento deverá ser de responsabilidade do 
empreendedor.

Medida 2 - Posto policial e Atendimento ao turistaMedida 2 - Posto policial e Atendimento ao turistaMedida 2 - Posto policial e Atendimento ao turistaMedida 2 - Posto policial e Atendimento ao turista

2.1. Adequação de projeto para construção de posto policial/ Atendimento ao turista.

Para mitigar os efeitos relacionados ao fluxo de pedestres em direção ao empreendimen-
to, foram elencadas 16 ações necessárias à melhor integração de acessos de pedestres e 
ciclistas, resumidas na figura 180. Tais medidas foram delineadas a partir do diagnóstico 
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da AIDV/AIIV, e tem a intenção de reunir aspectos ligados à acessibilidade, conforto no 
trajeto, incluindo a integração da vegetação nos passeios, mobiliário urbano mínimo e ilu-
minação. 

Algumas das medidas indicadas como necessárias não podem ser executadas no mo-
mento, pois dependem da ação de responsáveis por outros equipamentos ou outros edi-
fícios. Assim, este Estudo de Impacto de Vizinhança sugere, como medida compensatória 
para estes casos, o desenvolvimento de um Plano de Mobilidade e Acessibilidade para 
área, no qual estarão contidos todos os projetos executivos necessários à execução das 
intervenções, assim como diretrizes para desenvolvimento dos projetos que deverão ser 
realizados no futuro, de acordo com o desenrolar da futura concessão do Autódromo e de 
outras situações urbanas que afetem a região. 

legenda

medida 3

medida 4

medida 5

medida 6

Figura 182: Diagrama resumo das 16 intervenções pro-
postas como medidas mitigatórias ou compensatórias 
relativas à mobilidade do pedestre e do ciclista 

1- Melhoria do paisagismo no trecho de calçada em frente ao Tribunal de Contas do DF.
2- Criação de nova travessia aproveitando semáforo existente.
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3- Diretrizes para execução de calçada em frente à Procuradoria do DF (prejudicada pelas obras em anda-
mento no edifício). Tais diretrizes estarão presentes no Plano de Mobilidade e Acessibilidade para a região, 
proposto como medida compensatória neste EIV quando da impossibilidade de mitigação efetiva.
4- Criação de ciclovia e calçada conectando o Complexo Esportivo de Brasília ao futuro eixo de mobilidade 
ativa previsto à Norte do Autódromo.
5- Diretrizes para projeto de calçada do lado do Autódromo e de travessias ligando o Complexo Esportivo de 
Brasília a ele – Plano de Mobilidade e Acessibilidade - diante da impossibilidade de previsão de acessos e 
travessias por falta de dados sobre o uso do Autódromo. As calçadas, ciclovias e acessos do lado B do lote já 
estão previstos em projeto.
6- Diretrizes para projeto de calçada e acesso ao Autódromo – Plano de Mobilidade e Acessibilidade.
7- Criação de ciclovia e calçada conectando o Complexo Esportivo de Brasília ao futuro eixo de mobilidade 
ativa previsto à Norte do Autódromo.
8- Inserção de nova travessia de pedestre/ciclista, por faixa acionada por sinal de vida.
9- Criação de ciclovia e de calçada, possivelmente aproveitando o trecho ciclovia já existente neste sentido. 
Qualificação por meio de paisagismo e mobiliário mínimo em pontos estratégicos.
10- Inserção de nova travessia de pedestre/ciclista, por faixa acionada por sinal de vida.
11- Qualificação das calçadas e ciclovias já existentes na da quadra 901 Norte, por meio de paisagismo e 
mobiliário mínimo em pontos estratégicos. 
12- Iluminação e arborização da calçada recém construída.
13- Sinalização de ciclovia no mesmo sentido onde atualmente já existe uma travessia segura entre as duas 
faixas do Eixo Monumental.
14- Definição, por meio de sinalização horizontal, de passeio compartilhado nas calçadas já existentes, para 
facilitar o fluxo de ciclistas partindo do parque da cidade.
15- Sinalização de ciclovia no mesmo sentido onde atualmente já existe uma travessia segura entre as duas 
faixas do Eixo Monumental. Arborização lindeira ao passeio compartilhado. 
16- Travessia de pedestre/ciclista semaforizada, com botoeira, sincronizada com demais semáforos da área.

Seguindo as orientações do Parecer Técnico nº 21/2020 - SEDUH/GAB/CPA-EIV, as ações 
referentes identificadas na figura 182 foram organizadas de acordo com sua natureza de 
intervenção, resultando no seguinte agrupamento: Ações referentes ao Plano de Mobili-
dade e Acessibilidade (Medida 3); Ações referentes à complementação rede cicloviária e 
de mobilidade ativa no trecho Norte (Medida 4); Ações referentes à complementação da 
rede cicloviária e de mobilidade ativa existente no Eixo Monumental (Medida 5) e Ilumina-
ção e arborização da calçada recém construída, em trecho indicado no ponto 12 da figura 
180 (Medida 6).

Desta forma, a Medida 3 diz respeito ao Plano de Mobilidade e Acessibilidade, a ser desen-
volvido após Termo de Compromisso firmado, e que contemplará diretrizes e projeto para 
as medidas abaixo relacionadas:

Medida 3 - Plano de Mobilidade e AcessibilidadeMedida 3 - Plano de Mobilidade e AcessibilidadeMedida 3 - Plano de Mobilidade e AcessibilidadeMedida 3 - Plano de Mobilidade e Acessibilidade

3.1. Diretrizes e projetos executivos para calçada em frente à Procuradoria do DF (ponto 3 da figura 182).
3.2. Diretrizes e projetos executivos para calçada do lado do Autódromo e de travessias, ligando ao Complexo

Esportivo de Brasília (ponto 5 da figura 182).
3.3. Diretrizes e projetos executivos para calçada e acesso ao Autódromo (ponto 6 da figura 182).

A Medida 4 se referente à complementação da rede cicloviária e de mobilidade ativa exis-
tente no trecho Norte, englobando 4 intervenções, e pode ser melhor compreendida no 
quadro a seguir.
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Medida 4 - Rede Cicloviária e de Mobilidade - Trecho Norte

4.1.4.1.4.1.4.1. Implantação de ciclovia e requalificação de calçada no trecho indicado no EIV, conectando o Complexo Implantação de ciclovia e requalificação de calçada no trecho indicado no EIV, conectando o Complexo Implantação de ciclovia e requalificação de calçada no trecho indicado no EIV, conectando o Complexo Implantação de ciclovia e requalificação de calçada no trecho indicado no EIV, conectando o Complexo 
Esportivo de Brasília ao futuro eixo de mobilidade ativa previsto à Norte do Autódromo (4) e (7).Esportivo de Brasília ao futuro eixo de mobilidade ativa previsto à Norte do Autódromo (4) e (7).Esportivo de Brasília ao futuro eixo de mobilidade ativa previsto à Norte do Autódromo (4) e (7).Esportivo de Brasília ao futuro eixo de mobilidade ativa previsto à Norte do Autódromo (4) e (7).

Esta medida resulta na construção de 2.350 metros de calçada compartilhada, de largura mínima de 3m,
com sinalização tátil e rampas acessíveis Plantio de 235 mudas de árvores de sombra, alocadas de 10 em
10 metros, de forma intercalada nos dois lados da calçada. As espécies serão especificadas em projeto
executivo. Iluminação da calçada com inserção unilateral de 79 postes, colocados a uma distância de 30
em 30 metros entre cada um, com luminária em segundo nível (ver imagem 183) para que se evite conflito
com a vegetação e para que o passeio do pedestre seja sempre bem iluminado. Deverá ser prevista a
instalação de lixeiras, com locação a ser definida no projeto executivo.

4.2.4.2.4.2.4.2. Inserção de nova travessia de pedestre/ciclista, através de faixa acionada por sinal de vida (8) e (10) e Inserção de nova travessia de pedestre/ciclista, através de faixa acionada por sinal de vida (8) e (10) e Inserção de nova travessia de pedestre/ciclista, através de faixa acionada por sinal de vida (8) e (10) e Inserção de nova travessia de pedestre/ciclista, através de faixa acionada por sinal de vida (8) e (10) e 
semaforizada, com botoeira, sincronizada com demais semáforos das áreas (2) e (16).semaforizada, com botoeira, sincronizada com demais semáforos das áreas (2) e (16).semaforizada, com botoeira, sincronizada com demais semáforos das áreas (2) e (16).semaforizada, com botoeira, sincronizada com demais semáforos das áreas (2) e (16).

No caso da travessia do ponto 2, já existe semáforo no local. 

4.3.4.3.4.3.4.3. Complementação de ciclovia já existente e implantação de calçada (9).Complementação de ciclovia já existente e implantação de calçada (9).Complementação de ciclovia já existente e implantação de calçada (9).Complementação de ciclovia já existente e implantação de calçada (9).
Esta medida resulta na transformação de 230m de ciclovia – já existente- em calçada compartilhada, de
largura mínima de 3m, com sinalização tátil e rampas acessíveis. Complementação do passeio em 140
metros, com a construção de calçada compartilhada com as mesmas características. Plantio de 33 mudas
de árvores de sombra, alocadas de 10 em 10 metros, de forma intercalada nos dois lados da calçada. Há
um espaço de cerca de 50 metros onde já existem árvores plantadas. As espécies a serem plantadas
serão especificadas em projeto executivo. Iluminação do passeio completo com inserção unilateral de 13
postes, colocados a uma distância de 30 em 30 metros entre cada um, com luminária em segundo nível
(ver imagem 183) para que se evite conflito com a vegetação e para que o passeio do pedestre seja
sempre bem iluminado. Deverá ser prevista a instalação de lixeiras, com locação a ser definida no projeto
executivo.

4.4.4.4.4.4.4.4. Qualificação das calçadas e ciclovias já existentes na quadra 901 Norte, por meio deQualificação das calçadas e ciclovias já existentes na quadra 901 Norte, por meio deQualificação das calçadas e ciclovias já existentes na quadra 901 Norte, por meio deQualificação das calçadas e ciclovias já existentes na quadra 901 Norte, por meio de
paisagismo e mobiliário mínimo em pontos estratégicos (11).paisagismo e mobiliário mínimo em pontos estratégicos (11).paisagismo e mobiliário mínimo em pontos estratégicos (11).paisagismo e mobiliário mínimo em pontos estratégicos (11).

Esta medida resulta na qualificação de 1300m de calçadas existentes, com o plantio de 130 mudas de
árvores de sombra, alocadas de 10 em 10metros, a serem especificadas no projeto executivo. Deverá ser
prevista a instalação de lixeiras, com locação a ser definida também no projeto executivo.

Figura 183: Exemplo de poste com luminaria em segundo nível

A medida 5 se referente à complementação da rede cicloviária e de mobilidade ativa exis-
tente no Eixo Monumental, e pode ser melhor compreendida no quadro a seguir.
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Medida 5 - Rede Cicloviária e de Mobilidade - Eixo Monumental

5.1.5.1.5.1.5.1. ImplantaçãoImplantaçãoImplantaçãoImplantação dededede sinalizaçãosinalizaçãosinalizaçãosinalização paraparaparapara criaçãocriaçãocriaçãocriação dededede cicloviacicloviacicloviaciclovia juntojuntojuntojunto àààà travessiatravessiatravessiatravessia entreentreentreentre asasasas duasduasduasduas faixasfaixasfaixasfaixas dodododo EixoEixoEixoEixo
Monumental (14) e (16).Monumental (14) e (16).Monumental (14) e (16).Monumental (14) e (16).
Resulta na sinalização 800 metros de piso para indicação de passagem de ciclistas, com pintura da faixa e
pintura da travessia no Eixo Monumental. No trecho 16 também está prevista a arborização lindeira ao
passeio compartilhado, com plantio de 40 mudas de espécies de sobra, a serem definidas no projeto
executivo.

5.2.5.2.5.2.5.2. ImplantaçãoImplantaçãoImplantaçãoImplantação dededede sinalizaçãosinalizaçãosinalizaçãosinalização horizontalhorizontalhorizontalhorizontal paraparaparapara criaçãocriaçãocriaçãocriação dededede passeiopasseiopasseiopasseio compartilhadocompartilhadocompartilhadocompartilhado nasnasnasnas calçadascalçadascalçadascalçadas jájájájá existentes,existentes,existentes,existentes,
para facilitar o fluxo de ciclistas partindo do parque da cidade (15).para facilitar o fluxo de ciclistas partindo do parque da cidade (15).para facilitar o fluxo de ciclistas partindo do parque da cidade (15).para facilitar o fluxo de ciclistas partindo do parque da cidade (15).
Resulta na sinalização de 710 metros de piso para indicação de passagem de ciclistas. Deverão ser
previstas placas de sinalização vertical, conforme orienta o Guia de Urbanização de Brasília (GDF, 2017).
Ver figura 184. O espaçamento entre placas deverá ser de 150m.

Figura 184: Sinalização padrão de passeio compatilhado. Fonte: GDF, 2017.

É importante frisar que a Medida 4 e Medida 5 contemplam a elaboração de projetos 
SIV e sua implantação. Os projetos deverão atender às normas de acessibilidade (NBR 
9050/2020), os dispositivos contidos no Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade 
do Distrito Federal (Lei nº 4.566, de 04/05/2011), além dos parâmetros para o dimensiona-
mento do sistema viário urbano do Distrito Federal (Decreto nº 38.047, de 09/03/2017), Có-
digo de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e demais legislações vigentes sobre a matéria; 
e serem submetidos à aprovação da SUPAR/SEDUH.

A medida 6 se refere à qualificação da calçada recém construída que liga o Setor Hoteleiro 
Norte ao SRPN, por meio de arborização e de iluminação. Estima-se, para esse trecho, o 
plantio de 43 mudas de espécie arbóreas e a implantação de 15 postes de iluminação. 

Medida 6 - Iluminação e ArborizaçãoMedida 6 - Iluminação e ArborizaçãoMedida 6 - Iluminação e ArborizaçãoMedida 6 - Iluminação e Arborização

6.1. Iluminação e arborização da calçada recém construída, em trecho indicado (12).

Para contornar as implicações sobre o sistema de tráfego, sugere-se as seguintes alte-
rações viárias/geométricas (medida 7), distribuídas em 6 interseções (círculos laranja da 
Figura 187) nas proximidades do empreendimento:

Interseção 1: Aumento da capacidade do trecho indicado, de 02 para 03 faixas de rola-
mento (1); 
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Interseção 2: Implantação de semáforo (2); 

Interseção 3: Retificação do ciclo semafórico (3); 

Interseção 4: Aumento da capacidade do trecho indicado, de 02 para 03 faixas de rola-
mento (4) e Retificação do retorno existente, canalizando o fluxo em uma faixa de rolamen-
to (5); 

Interseção 5: Retificação de faixa de rolamento para saída da interseção, de 01 para 02 
faixas de rolamento (6);  Retificação da faixa de rolamento, no trecho indicado, com fluxo 
livre a direita (7); Retificação de faixa de rolamento para acesso a interseção, de 01 para 02 
faixas de rolamento (8); Aumento da capacidade, de 02 para 03 faixas de rolamento (9); 

Interseção 6: Remoção do retorno existente (10).

Medida 7 - Alterações Viárias / GeométricasMedida 7 - Alterações Viárias / GeométricasMedida 7 - Alterações Viárias / GeométricasMedida 7 - Alterações Viárias / Geométricas

7.1. Aumento da capacidade do trecho indicado no RIST, de 02 para 03 faixas de rolamento (1).
7.2. Implantação de semáforo em trecho indicado no RIST (2).
7.3. Retificação do ciclo semafórico em trecho indicado no RIST (3).
7.4. Aumento da capacidade do trecho indicado no RIST, de 02 para 03 faixas de rolamento (4) e Retificação

do retorno existente, canalizando fluxo em uma faixa de rolamento (5);
7.5. Retificação de faixa de rolamento para saída da interseção indicada no RIST, de 01 para 02 faixas de

rolamento (6); Retificação da faixa de rolamento, no trecho indicado, com fluxo livre a direita (7); Retificação
de faixa de rolamento para acesso a interseção, de 01 para 02 faixas de rolamento (8); e Aumento da
capacidade, de 02 para 03 faixas de rolamento (9).

7.6. Remoção do retorno existente indicado no RIST (10).
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Figura 185: Destaque para as interseções a serem alteradas.

Sugere-se que tais medidas mitigadoras sejam implantadas em fases, de acordo e propor-
cionalmente às fases de construção do empreendimento, em acordo com o GDF.

É proposto executar na fase inicial as alterações viárias/geométricas nas interseções mais 
afetadas pelo empreendimento, que além disso, são as que estão na área de influência di-
reta do mesmo. Assim, sugere-se que medidas de 1 a 5 sejam priorizadas no cronograma, 
seguidas das demais alterações ao longo do tempo.

A medida 8, que diz respeito à Interligação da rede de abastecimento de água prevista 
ao sistema existente, em atendimento ao Termo de Viabilidade de Atendimento EPR-TVA 
nº20/096 CAESB.

A Medida 9, que engloba 3 (três) ações para atendimento à CEB. A primeira diz respeito à 
implantação de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica e ilumi-
nação pública, a segunda trata de medida preventiva sobre distâncias mínimas de segu-
rança entre edificações e redes elétricas e a terceira, também de caráter preventivo, trata 
do atendimento às Normas Técnicas de Segurança do Trabalho. 

Por fim, a medida 10, que  trata da execução do sistema de amortecimento interno ao lote, 
em atendimento à resolução nº 9 de 2011 da ADASA, conforme termo de viabilidade 00112-
00015802/2020-36, emitido pela DU-NOVACAP em 21/08/2020.

Medida 8 - CAESBMedida 8 - CAESBMedida 8 - CAESBMedida 8 - CAESB

8.1. Atender ao Termo de Viabilidade de Atendimento EPR-TVA nº 20/096 CAESB.
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Medida 9 - CEBMedida 9 - CEBMedida 9 - CEBMedida 9 - CEB

9.1. Implantar a infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica e iluminação pública.
9.2. Atender as distâncias mínimas de segurança entre edificações e redes elétricas (para as redes de 15 kV

esse afastamento deve ser de no mínimo 1,5 metros a contar do último condutor da rede) e ainda observar
espaços suficientes que permitam a implantação das redes em obediência a Lei de Acessibilidade

9.3. Cumprimento das NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO para a colocação de
andaimes, equipamentos ou infra-estruturas próximas às redes aéreas da CEB-D de modo a preservar a
integridade física do trabalhador.

Medida 10 - NOVACAPMedida 10 - NOVACAPMedida 10 - NOVACAPMedida 10 - NOVACAP

10.1. Atender a Resolução nº 9 da ADASA.
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7. QUADRO RESUMO DOS IMPACTOS 

CENÁRIO TIPO DE IMPACTO 
NEGATIVO OU 

POSITIVO 
DIRETO OU 
INDIRETO 

IMEDIATO, MÉDIO 
OU LONGO 

PRAZO 

TEMPORÁRIO 
OU 

PERMANENTE 

GRAU DE 
REVERSIBILIDADE 

PRIORIEDADE 
CUMULATIVA OU 

SINÉRGICA 

DISTRIBUIÇÃO DE 
ÔNUS OU 

BENEFÍCIOS  
SOCIAIS 

SEM 
EMPREENDIMENTO 

SOCIOECONOMICO 
Potencial socieconomico não 

explorado 
NEUTRO INDIRETO IMEDIATO TEMPORÁRIO REVERSÍVEL PRESENTE ÔNUS 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
Escassez de vegetação 

NEGATIVO 
DIRETO E 
INDIRETO 

IMEDIATO E 
MÉDIO PRAZO 

TEMPORÁRIO REVERSÍVEL PRESENTE ÔNUS 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
Isolamento do Estádio Nacional 

com relação a seu entorno 
imediato 

NEGATIVO DIRETO IMEDIATO TEMPORÁRIO REVERSÍVEL AUSENTE ÔNUS 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
Enfraquecimento dos usos e 

atividades previstos para a área 
NEGATIVO 

DIRETO E 
INDIRETO 

IMEDIATO TEMPORÁRIO REVERSÍVEL PRESENTE ÔNUS 

PAISAGEM URBANA 
Vazio urbano 

NEGATIVO DIRETO IMEDIATO TEMPORÁRIO REVERSÍVEL AUSENTE ÔNUS 

CONFORTO AMBIENTAL 
Ilhas de calor acentuadas, 

ventilação excessiva e baixa 
umidade em época crítica 

NEGATIVO DIRETO IMEDIATO TEMPORÁRIO REVERSÍVEL PRESENTE ÔNUS 

ESPAÇO PÚBLICO, CIRCULAÇÃO E 
TRANSPORTE 

Trechos de circulação de 
automóveis na AIDV com níveis de 

serviços insatisfatórios  

NEGATIVO DIRETO IMEDIATO TEMPORÁRIO REVERSÍVEL PRESENTE ÔNUS 

ESPAÇO PÚBLICO, CIRCULAÇÃO E 
TRANSPORTE 

Trajetos de pedetres e ciclistas na 
AIDV e na AIIV com interrupções 

ou inexistência de passeios, 
problemas de travessias, falta de 

arborização e iluminação nas rotas. 
Escassez de mobiliário público. 

NEGATIVO DIRETO IMEDIATO TEMPORÁRIO REVERSÍVEL PRESENTE ÔNUS 

IMPLANTAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
Problemas relacionados ao 

canteiro de obras 
NEGATIVO DIRETO IMEDIATO TEMPORÁRIO REVERSÍVEL AUSENTE ÔNUS 

PAISAGEM URBANA 
Problemas relacionados à presença 

de canteiro de obras 
NEGATIVO DIRETO IMEDIATO TEMPORÁRIO REVERSÍVEL AUSENTE ÔNUS 

TRÁFEGO 
Trânsito de veículos pesados, 

poeira e lama nas vias por conta da 
saída de veículos do canteiro 

NEGATIVO DIRETO IMEDIATO TEMPORÁRIO REVERSSÍVEL PRESENTE ÔNUS 



CENÁRIO TIPO DE IMPACTO 
NEGATIVO OU 

POSITIVO 
DIRETO OU 
INDIRETO 

IMEDIATO, MÉDIO 
OU LONGO 

PRAZO 

TEMPORÁRIO 
OU 

PERMANENTE 

GRAU DE 
REVERSIBILIDADE 

PRIORIEDADE 
CUMULATIVA OU 

SINÉRGICA 

DISTRIBUIÇÃO DE 
ÔNUS OU 

BENEFÍCIOS  
SOCIAIS 

TRANSPORTE PÚBLICO 
Aumento da demanda especifica 

de funcionários/operários 
NEGATIVO DIRETO IMEDIATO TEMPORÁRIO REVERSÍVEL AUSENTE ÔNUS 

INFRAESTRUTURA 
Danificação de pavimentação 

NEGATIVO DIRETO IMEDIATO TEMPORÁRIO REVERSÍVEL AUSENTE ÔNUS 

INFRAESTRUTURA 
Interferência nas redes de 

concessionárias de serviço público  
NEGATIVO DIRETO IMEDIATO PERMANENTE REVERSÍVEL AUSENTE ÔNUS 

OPERAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

SOCIOECONOMICO 
Dinamização socieconômica / 
geração de trabalho e renda 

POSITIVO 
DIRETO E 
INDIRETO 

IMEDIATO  PERMANENTE IRREVERSÍVEL PRESENTE BENEFÍCIO 

SOCIOECONOMICO 
Possibilidade de segregação social 

NEGATIVO INDIRETO IMEDIATO PERMANENTE REVERSÍVEL PRESENTE ÔNUS 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
Revitalização das áreas abertas e 

redução do aspecto de isolamento 
do Estádio  

POSITIVO 
DIRETO E 
INDIRETO 

IMEDIATO  PERMANENTE IRREVERSÍVEL PRESENTE BENEFÍCIO 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
Qualificação das atividades 

principais e diversificação de 
atividades complementares para a 

área B do lote 

POSITIVO 
DIRETO E 
INDIRETO 

IMEDIATO  PERMANENTE IRREVERSÍVEL PRESENTE BENEFÍCIO 

PAISAGEM URBANA 
Integração entre edificações no 

interior do lote e com seu entorno  
POSITIVO DIRETO IMEDIATO PERMANENTE IRREVERSÍVEL AUSENTE BENEFÍCIO 

CONFORTO AMBIENTAL 
 Redução das ilhas de calor,  

regulação da ventilação excessiva e 
melhoria na umidade em época 

crítica 

POSITIVO DIRETO IMEDIATO PERMANENTE IRREVERSÍVEL PRESENTE BENEFÍCIO 

TRÁFEGO 
Redução dos níveis de serviços no 
sistema viário em alguns pontos 

NEGATIVO DIRETO IMEDIATO PERMANETE REVERSÍVEL PRESENTE ÔNUS 

ESPAÇO PÚBLICO, CIRCULAÇÃO E 
TRANSPORTE 

Aumento de fluxo de pedestres e 
ciclistas em direção ao 

empreendimento. Contraste de 
tratamento urbano dado ao lote 
em comparação a seu entorno. 

NEGATIVO DIRETO IMEDIATO PERMANETE REVERSÍVEL PRESENTE ÔNUS 

ESPAÇO PÚBLICO, CIRCULAÇÃO E 
TRANSPORTE 

Privatização dos estacionamentos 
públicos 

NEGATIVO DIRETO IMEDIATO PERMANETE IRREVERSÍVEL PRESENTE ÔNUS 



 

 

8. QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, DE PREVENÇÃO, DE RECUPERAÇÃO E DE MITIGAÇÃO 

 A B C D E F G H 

 
Nº 

Caráter da 
medida 

Prazo Descrição Impacto relacionado 
Plano de 

acompanhamento 
Responsável 

execução 
Responsável 

projeto 

Responsável 
acompanhamento 

01 

MITIGATÓRIA 
Durante canteiro 

de obras 
1.1. Destinar parte da terra das escavações 

para os jardins 
Canteiro de Obras 

Plano de 
Gerenciamento de 

Resíduos da 
Construção Civil 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

MITIGATÓRIA 
Durante canteiro 

de obras 
1.2. Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos 
Canteiro de Obras 

Plano de 
Gerenciamento de 

Resíduos da 
Construção Civil 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

MITIGATÓRIA 
Durante canteiro 

de obras 
1.3. Gestão de canteiro para evitar 

transtornos locais 
Canteiro de Obras 

Plano de 
Gerenciamento de 

Resíduos da 
Construção Civil 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

MITIGATÓRIA 
Durante canteiro 

de obras 
1.4. Instalação de lava-rodas na saída do 

canteiro de obras 
Canteiro de Obras 

Projeto do canteiro 
de obras 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

PREVENTIVA 
Durante canteiro 

de obras 

1.5. Abertura de canal de comunicação com 
a vizinhança para eventuais 
reclamações  

Canteiro de Obras 

Processo interno de 
recolhimento e 
tratamento de 
reclamações 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

MITIGATÓRIA 
Durante canteiro 

de obras 

1.6. Apresentação de Plano de 
Requalificação de Pavimento, caso 
necesssário 

Infraestrutura 
Danos à pavimentação 

Plano de 
Requalificação de 

Pavimento 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

MITIGATÓRIA 
Durante canteiro 

de obras 

1.7. Translado dos funcionários da 
rodoviária/metrô para o canteiro de 
obras 

Transporte Público 
Aumento da demanda 

especifica de 
funcionários/ operários 

Contrato de 
transporte particular 

Interessado/ 
proprietário 

Não se aplica 
Interessado/ 
proprietário 

02 MITIGATÓRIA 

Durante o 
processo de 

Habilitação na 
CAP 

Adequação de projeto: Construção de 
Posto Policial/Atendimento ao Turista 

Equipamentos Públicos 
Acréscimo no Projeto 

Executivo para o 
Complexo Arena BSB 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

  



 
 
 

03 

COMPENSATÓRIA 
Até 12 meses 

após aprovação 
do EIV 

3.1. Diretrizes e projeto para execução de 
calçada em frente à Procuradoria do DF 
(ponto 3 do mapa 1 abaixo) 

Fluxo de pedestres e 
ciclistas na AIDV do 
empreendimento 

Plano de Mobilidade 
e Acessibilidade 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

COMPENSATÓRIA 
Até 12 meses 

após aprovação 
do EIV 

3.2. Diretrizes para projeto de calçada Sul do 
Autódromo e de travessias ligando a 
Arena BSB a ele (ponto 5 do mapa 1 
abaixo) 

Fluxo de pedestres na 
AIDV do 

empreendimento 

Plano de Mobilidade 
e Acessibilidade 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

COMPENSATÓRIA 
Até 12 meses 

após aprovação 
do EIV 

3.3. Diretrizes para projeto de calçada e 
acesso ao Autódromo  (ponto 6 do mapa 
1 abaixo) 

Fluxo de pedestres na 
AIDV do 

empreendimento 

Plano de Mobilidade 
e Acessibilidade 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

04 

MITIGATÓRIA 

1ª Fase da Obra 
(Previsão de até 
24 meses após 
obtenção de 

alvará de 
construção) 

4.1. Implantação de ciclovia e requalificação 
de calçada, conectando o Complexo 
Esportivo de Brasília ao futuro eixo de 
mobilidade ativa previsto à Norte do 
Autódromo. (ponto 4 e 7 do mapa 1 
abaixo) 

Integração da 
paisagem / Fluxo de 

pedestres e ciclistas na 
AIDV do 

empreendimento 

Projeto Executivo 
contempando no 

Plano de Mobilidade 
e Acessibilidade 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

MITIGATÓRIA 

1ª Fase da Obra 
(Previsão de até 
24 meses após 
obtenção de 

alvará de 
construção) 

4.2. Inserção de nova travessia de 
pedestres/ciclistas, através de faixa 
acionada por sinal de vida (ponto 8 e 10 
do mapa 1 abaixo) e semaforizada, com 
botoeira, sincronizada com os demais 
semáforos da área (ponto 2 e 16 do 
mapa 1 abaixo). 
Obs: No ponto 2 já existe semáforo 
implantado. Os custos refentes à 
travessia 16, incluindo semáforo, estão 
incluídos na medida 7.2. 

Fluxo de pedestres e 
ciclistas na AIDV do 
empreendimento 

Projeto Executivo 
contempando no 

Plano de Mobilidade 
e Acessibilidade 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

MITIGATÓRIA 

1ª Fase da Obra 
(Previsão de até 
24 meses após 
obtenção de 

alvará de 
construção) 

4.3. Complementação de ciclovia já 
existente e implantação de calçada, com 
arborização e iluminação (ponto 9 do 
mapa 1 abaixo) 

Integração da 
paisagem / Fluxo de 

pedestres e ciclistas na 
AIDV do 

empreendimento 

Projeto Executivo 
contempando no 

Plano de Mobilidade 
e Acessibilidade 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

MITIGATÓRIA 

1ª Fase da Obra 
(Previsão de até 
24 meses após 
obtenção de 

alvará de 
construção) 

4.4. Qualificação das calçadas e ciclovias já 
existentes na da quadra 901 Norte, por 
meio de paisagismo e mobiliário mínimo 
(ponto 11 do mapa 1 abaixo) 

Integração da 
paisagem / Fluxo de 

pedestres e ciclistas na 
AIDV do 

empreendimento 

Projeto Executivo 
contempando no 

Plano de Mobilidade 
e Acessibilidade 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

  



 
 

05 

MITIGATÓRIA 

1ª Fase da Obra 
(Previsão de até 
24 meses após 
obtenção de 
alvará de 
construção) 

5.1. Implantação de sinalização para criação 
de ciclovia junto à travessia entre as 
duas faixas do Eixo Monumental. (ponto 
13 e 15 do mapa 1 abaixo) 

Fluxo de ciclistas na 
AIIV do 

empreendimento 

Projeto Executivo 
contempando no 

Plano de Mobilidade 
e Acessibilidade 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

MITIGATÓRIA 

1ª Fase da Obra 
(Previsão de até 
24 meses após 
obtenção de 
alvará de 
construção) 

5.2. Implantação de sinalização para criação 
de passeio compartilhado nas calçadas 
existentes. (ponto 14 do mapa 1 abaixo) 

Fluxo de ciclistas na 
AIIV do 

empreendimento 

Projeto Executivo 
contempando no 

Plano de Mobilidade 
e Acessibilidade 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

06 MITIGATÓRIA 

1ª Fase da Obra 
(Previsão de até 24 
meses após 
obtenção de alvará 
de construção) 

Iluminação e arborização da calçada 
recém contruída. (ponto 12 do mapa 1 
abaixo) 

Integração da 
paisagem / Fluxo de 

pedestres e ciclistas na 
AIDV do 

empreendimento 

Projeto Executivo 
contempando no Plano 

de Mobilidade e 
Acessibilidade 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

07 

MITIGATÓRIA 

2ª Fase da Obra 
(Previsão de até 48 
meses após 
obtenção de alvará 
de construção) 

7.1. Aumento da capacidade do trecho 
indicado, de 02 para 03 faixas de 
rolamento (alteração 1 no mapa 2 abaixo) 

TRÁFEGO 
Alteração dos níveis de 

serviço 

Projeto Executivo para 
adequação do sistema 

viário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

MITIGATÓRIA 

2ª Fase da Obra 
(Previsão de até 48 
meses após 
obtenção de alvará 
de construção) 

7.2. Implantação de semáforo (alteração 2 no 
mapa abaixo) 

TRÁFEGO 
Alteração dos níveis de 

serviço 

Projeto Executivo para 
adequação do sistema 

viário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

MITIGATÓRIA 

2ª Fase da Obra 
(Previsão de até 48 

meses após 
obtenção de alvará 

de construção) 

7.3. Retificação do ciclo semafórico (alteração 
3 no mapa 2 abaixo) 

TRÁFEGO 
Alteração dos níveis de 

serviço 

Projeto Executivo para 
adequação do sistema 

viário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

MITIGATÓRIA 

2ª Fase da Obra 
(Previsão de até 48 

meses após 
obtenção de alvará 

de construção) 

7.4. Aumento da capacidade do trecho 
indicado, de 02 para 03 faixas de 
rolamento (alteração 4 no mapa 2) e 
retificação do retorno existe, canalizando 
o fluxo em uma faixa de rolamento 
(alteração 5 no mapa 2 abaixo) 

TRÁFEGO 
Alteração dos níveis de 

serviço 

Projeto Executivo para 
adequação do sistema 

viário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

  



 

MITIGATÓRIA 

2ª Fase da Obra 
(Previsão de até 48 

meses após 
obtenção de alvará 

de construção) 

7.5. Retificação de faixa de rolamento para 
saída da interseção, de 01 para 02 faixas 
de rolamento (alteração 6 no mapa 2); 
Retificação de faixa de rolamento, fluxo 
livre a direita, no trecho indicado 
(alteração 7 no mapa 2); Retificação de 
faixa de rolamento para acesso a 
interseção, de 01 para 02 faixas de 
rolamento (alteração 8 no mapa 2) e 
aumento da capacidade, de 02 para 03 
faixas de rolamento (alteração 9 mapa 2).  

TRÁFEGO 
Alteração dos níveis de 

serviço 

Projeto Executivo para 
adequação do sistema 

viário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

MITIGATÓRIA 

2ª Fase da Obra 
(Previsão de até 48 

meses após 
obtenção de alvará 

de construção) 

7.6. Remoção do retorno existente (alteração 
10 no mapa 2) 

TRÁFEGO 
Alteração dos níveis de 

serviço 

Projeto Executivo para 
adequação do sistema 

viário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

08 MITIGATÓRIA 

1ª Fase da Obra 
(Previsão de até 24 

meses após 
obtenção de alvará 

de construção) 

Interligação da rede de abastecimento de 
água prevista ao sistema existente, 
conforme termo de viabilidade de 
atendimento EPR-TVA nº 20/096 CAESB 

INFRAESTRUTURA 
Sistema de 

Abastecimento de 
Água 

Projeto Executivo do 
Sistema de 

Abastecimento de Água 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

09 

MITIGATÓRIA 

1ª Fase da Obra 
(Previsão de até 24 

meses após 
obtenção de alvará 

de construção) 

9.1. Implantação de infraestrutura básica das 
redes de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública. 

INFRAESTRUTURA 
Sistema de 

Abastecimento de 
Energia 

Projeto Executivo do 
Sistema de 

Abastecimento de 
Energia 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

PREVENTIVA 

1ª Fase da Obra 
(Previsão de até 24 

meses após 
obtenção de alvará 

de construção) 

9.2. Atender as distâncias mínimas de 
segurança entre edificações e redes 
elétricas e observar espaços suficientes 
que permitam implantação das redes em 
obediência à Lei de Acessibilidade; 

INFRAESTRUTURA 
Sistema de 

Abastecimento de 
Energia 

Projeto Executivo do 
Sistema de 

Abastecimento de 
Energia 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

PREVENTIVA 

1ª Fase da Obra 
(Previsão de até 24 

meses após 
obtenção de alvará 

de construção) 

9.3. Cumprimento das Normas Técnicas de 
Segurança do Trabalho para a colocação 
de andaimes, equipamentos ou 
infraestrutira próximas às redes aéreas da 
CEB-D de modo a preservar a integridade 
física do trabalhador. 

INFRAESTRUTURA 
Sistema de 

Abastecimento de 
Energia 

Projeto Executivo do 
Sistema de 

Abastecimento de 
Energia 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

10 MITIGATÓRIA 

1ª Fase da Obra 
(Previsão de até 24 

meses após 
obtenção de alvará 

de construção) 

Execução de sistema de amortecimento 
interno ao lote, em atendimento à 
resolução nº 09 de 2011 da ADASA, 
conforme termo de viabilidade 00112-
00015802/ 2020-36 , emitido pela DU-
NOVACAP em 21/08/2020. 

Manejo de Águas 
Pluviais 

Projeto Executivo do 
Sistema de Manejo de 

Águas Pluviais 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 

Interessado/ 
proprietário 



 
 
 
  

Mapa 1: Indicações das alterações necessárias para adequação para melhoria do fluxo de pedestres e ciclistas 

 
 



Mapa 2: Indicações das alterações necessárias no tráfego 

 
 



1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM % TOTAL

1,04% 50.000,00

1,04% 50.000,00

1,04% 50.000,00

22,57% 1.080.420,00

0,73% 34.860,00

3,64% 174.024,00

0,22% 10.660,00

0,99% 47.600,00

0,88% 42.180,00

1,57% 74.936,00

12,62% 604.000,00

5,70% 273.000,00

0,01% 360,00

11,43% 547.050,00

28,30% 1.354.500,00

8,20% 392.600,00

1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM % TOTAL

1. MEDIDA 3.1 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 1,04% 50.000,00

2. MEDIDA 3.2 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 1,04% 50.000,00

3. MEDIDA 3.3 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 1,04% 50.000,00

4. MEDIDA 4.1 135.052,50 135.052,50 135.052,50 135.052,50 135.052,50 135.052,50 135.052,50 135.052,50 22,57% 1.080.420,00

5. MEDIDA 4.2 4.357,50 4.357,50 4.357,50 4.357,50 4.357,50 4.357,50 4.357,50 4.357,50 0,73% 34.860,00

6. MEDIDA 4.3 21.753,00 21.753,00 21.753,00 21.753,00 21.753,00 21.753,00 21.753,00 21.753,00 3,64% 174.024,00

7. MEDIDA 4.4 1.332,50 1.332,50 1.332,50 1.332,50 1.332,50 1.332,50 1.332,50 1.332,50 0,22% 10.660,00

8. MEDIDA 5.1 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 0,99% 47.600,00

9. MEDIDA 5.2 5.272,50 5.272,50 5.272,50 5.272,50 5.272,50 5.272,50 5.272,50 5.272,50 0,88% 42.180,00

10. MEDIDA 6.1 9.367,00 9.367,00 9.367,00 9.367,00 9.367,00 9.367,00 9.367,00 9.367,00 1,57% 74.936,00

11. MEDIDA 7.1 75.500,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 12,62% 604.000,00

12. MEDIDA 7.2 34.125,00 34.125,00 34.125,00 34.125,00 34.125,00 34.125,00 34.125,00 34.125,00 5,70% 273.000,00

13. MEDIDA 7.3 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 0,01% 360,00

14. MEDIDA 7.4 68.381,25 68.381,25 68.381,25 68.381,25 68.381,25 68.381,25 68.381,25 68.381,25 11,43% 547.050,00

15. MEDIDA 7.5 169.312,50 169.312,50 169.312,50 169.312,50 169.312,50 169.312,50 169.312,50 169.312,50 28,30% 1.354.500,00

16. MEDIDA 7.6 49.075,00 49.075,00 49.075,00 49.075,00 49.075,00 49.075,00 49.075,00 49.075,00 8,20% 392.600,00

220.585,00 220.585,00 220.585,00 220.585,00 183.085,00 183.085,00 183.085,00 183.085,00 396.438,75 396.438,75 396.438,75 396.438,75 396.438,75 396.438,75 396.438,75 396.438,75 100,00% 4.786.190,00

220.585,00 441.170,00 661.755,00 882.340,00 1.065.425,00 1.248.510,00 1.431.595,00 1.614.680,00 2.011.118,75 2.407.557,50 2.803.996,25 3.200.435,00 3.596.873,75 3.993.312,50 4.389.751,25 4.786.190,00 100,00% 4.786.190,00

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE MEDIDAS MITIGADORAS DE EIV

CRONOGRAMA RESUMO

FASE 1 FASE 2
VALOR (R$)

2021 2022 2023 2024

MEDIDA 3.1

MEDIDA 3.2

MEDIDA 3.3

MEDIDA 4.1

MEDIDA 4.2

MEDIDA 4.3

MEDIDA 4.4

MEDIDA 5.1

MEDIDA 5.2

MEDIDA 6.1

MEDIDA 7.1

MEDIDA 7.2

MEDIDA 7.3

MEDIDA 7.4

MEDIDA 7.5

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

MEDIDA 7.6

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIDAS MITIGADORAS - VALOR TOTAL = R$ 4.786.190,00

ITEM ATIVIDADE
2021 2022 2023 2024 VALOR (R$)


