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1. INTRODUÇÃO 

Este Plano de Ocupação objetiva cumprir o que estabelecem os artigos 38 e 40 da 

Lei Complementar nº 948 de 16 de janeiro de 2019, no que tange à definição dos 

parâmetros de uso e ocupação do Polo 11 da Região Administrativa do Lago Sul, motivada 

pela revisão do contrato de concessão de uso, firmado em 1996, entre a Agência de 

Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap, o Distrito Federal, e a concessionária do 

Pontão do Lago Sul. 

Para tal fim, este documento constitui o regramento de uso e ocupação do solo a ser 

observado no licenciamento de novas construções e de atividades econômicas instaladas 

dentro da poligonal do Polo 11 do Lago Sul do Projeto Orla, definida consoante contrato de 

concessão de uso que outorga direito real de uso dos lotes edificáveis registrados pela URB 

71/1995 e da superfície da poligonal definida na URB 18/1984. 

 Com a finalidade de promover a dinamização do Polo 11 do Lago Sul como polo de 

atração de público e a adequação do empreendimento à capacidade mercadológica, este 

Plano de Ocupação, compatibilizado com o que estabelece a legislação urbanística do 

Distrito Federal, propõe novas áreas para concessão, alteração do potencial edilício, e 

diversificação dos usos e atividades permitidos.  

2. HISTÓRICO 

Em 1984, foi elaborado o Projeto Urbanístico complementando a estrutura do Setor 

de Habitações Individuais Sul – SHIS, consusbstanciado na URB – 18/1984 e no MDE - 

18/1984, criando áreas destinadas a equipamentos públicos comunitários, comerciais e de 

prestação de serviços. Aprovada pela decisão 51/84 – CAU DF e pelo Decreto nº 8.212 de 

04 de outubro de 1984, a URB 18/1984 definiu também áreas públicas e áreas de 

parcelamento futuro.  

Constam no MDE 18/1984 as diretrizes de ocupação da orla do lago, normas de uso 

e ocupação para lotes criados, o quadro demonstrativo de unidades imobiliárias e os 

quadros de coordenadas de poligonais de projeto. O item 1.5 – Orla do Lago, folha 17/136 

do MDE 18/1984, define: 

A área Parque Pontão Sul, delimitada nas pranchas SICAD 137-IV-6-B e 138-III-4-A deverá receber a 

implantação do projeto de área de recreação já em desenvolvimento no DAU/SVO, para o Pontão Sul. 

Sugere-se que este projeto se estenda à totalidade da área, verificando a possibilidade de criar um tratamento 

contínuo entre a ponte Costa e Silva e as áreas de projeto contíguas. Para a complementação deste projeto, 

sugere-se, ainda que seja verificada a possibilidade de implantar uma marina pública, na área e que sejam 

(para economia de urbanização) criados grandes espaços arborizados, dentro dos quais se dê a 

particulares a concessão para explorar, por prazo determinado, restaurantes, e “drive-in” lacustre, a ser 

explorado da mesma forma que os restaurantes. (grifo nosso) 
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Na folha 44/136 do MDE 18/1984, descreve-se a Área de Projeto – Pontão Sul – QL-

3, com a mesma informação da descrição anterior, por se tratar da categoria Orla do Lago. 

O quadro de coordenadas da poligonal do Pontão Sul, em SICAD, com total de superfície de 

117.432,88m² de área pública, consta na folha 46/136 do referido memorial descritivo. 

Em 1992 foi elaborada a primeira versão do Plano de Ordenamento e Estruturação 

Turística de Brasília, conhecido como Projeto Orla, pela TCI Planejamento Projeto e 

Consultoria Internacional Ltda. O projeto foi contratado pelo GDF/DETUR e EMBRATUR 

com acompanhamento de diversos órgãos governamentais (Departamento de Turismo do 

DF – DETUR, Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SOSP, Secretaria de Meio 

Ambiente, Ciência e Tecnologia – SEMATEC, Administração de Brasília, Companhia 

Imobiliária de Brasília – TERRACAP, e Departamento do Patrimônio Histórico – DePHA). 

O Projeto Orla propôs que a iniciativa privada assumisse a responsabilidade pelos 

principais investimentos que viabilizassem sua implantação. Na primeira versão, previa-se a 

implantação de 10 polos de atividades, com uma área construída estimada em 780 mil m². 

Atualizado em 1995, passou a ser composto por 11 polos e um calçadão, denominado 

alameda, que os interligaria. Nesses polos, estariam localizadas diversas atividades, que 

iriam da hospedagem à cultura, passando pelo comércio e pelo lazer.  

O Polo 11, definido na versão do projeto de 1995, é o Pontão do Lago Sul, cuja área 

consta 11 hectares, conforme Termo de Referência elaborado para o Concurso do 

Masterplan da Orla pela SEGETH em 2017.  
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Imagem 1: Polos do Projeto Orla - 1995. Fonte: Termo de Referência para o Concurso para Masterplan da ORLA do LAGO 

PARANOÁ. SEGETH - Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, 2017. 

Ainda no ano de 1995, em observância ao definido no Projeto Orla, foi aprovado e 

registrado o Projeto de Urbanismo que modifica e complementa o projeto URB/MDE 

18/1984 em suas folhas 17/136 (MDE), 11/71 e 12/71 (URB). Este projeto de alteração foi 

consubstanciado na URB 71/1995 e no MDE 71/1995 e registra a desafetação de 4.734m² 

de área pública no Pontão Sul, para a implantação de trinta unidades imobiliárias, todas de 

patrimônio da Terracap. O memorial descritivo (MDE 71/1995) e as normas de edificações, 

uso e gabarito (NGB 71/1995 e NGB 72/1995) dão diretrizes para a ocupação das unidades 

iimobiliárias criadas e para a Poligonal Pontão Sul definida na URB 18/1984 – ou Polo 11 do 

Projeto Orla, conforme as atividades permitidas – lazer, esporte, comércio e cultura. 

 

Imagem 2: Ocupação dos lotes criados segundo Projeto Básico e módulos construtivos propostos pelo arquiteto José Galbinski 

– em sua maioria, possuem 15m x 14 metros. Fonte: Terracap. 

Em 1996, foi assinada a Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso 

entre o Distrito Federal, a Terracap e a concessionária EMSA – Empresa Sul Americana de 

Montagens S/A, que outorga “área total edificável de 4.734m², incluída na superfície de 

134.000m²”. Portanto, foram concedidos os lotes edificáveis registrados pela URB 71/1995, 

e de propriedade da Terracap, e também a poligonal definida na URB 18/1984, que é área 

pública do DF, e que juntos compreendem o Empreendimento Pontão do Lago Sul. 
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Em janeiro de 2019, a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS, 

categorizou o Polo 11 da Região Administrativa do Lago Sul como Unidade Especial – UE 4 

(Lei Complementar nº 948 de 16 de janeiro de 2019, art. 38, IV). O artigo 40 define 

especificamente para o Polo 11 do Lago Sul:  

Art. 40. Os parâmetros de uso e ocupação do Polo 11 da Região Administrativa do Lago Sul são os 

estabelecidos no contrato de concessão de uso firmado com a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal 

- Terracap, passível de revisão, motivada por interesse público. 

A LUOS definiu em seu art. 39 que “as unidades especiais do art. 38, III e V a X, 

denominadas área de gestão específica, têm sua forma de ocupação e distribuição de 

atividades definidas em plano de ocupação”, excetuando-se as unidades especiais do art. 

38, VI. O Polo 11 – UE 4, terá parâmetros de uso e ocupação estabelecidos na revisão do 

contrato de concessão de uso.  

A Terracap prossegue portanto, motivada por interesse público, à revisão do contrato 

de concessão de uso firmado em 1996, considerando os estudos entregues pela 

concessionária e também este plano de ocupação, que atualiza os parâmetros de uso e 

ocupação do Polo 11 do Lago Sul. 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 O empreendimento está localizado na SHIS QL 03, Trecho 03 (Atual QL 10), às 

margens do Lago Paranoá, Centro de Lazer Pontão do Lago Sul, Polo 11, Projeto Orla, 

Lago Sul, Brasília-DF. 

Conforme o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOTDF, 

aprovado pela Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, e suas alterações 

decorrentes da Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, a área do Pontão do 

Lago Sul insere-se em Zona Urbana de Uso Controlado I – ZUUC I. 

A ZUUC I apresenta áreas predominantemente residenciais com baixa densidade 

demográfica, e está inserida “em sua maior parte nas Áreas de Proteção Ambiental – APA 

do Lago Paranoá e das Bacias do Gama e Cabeça de Veado” (Art. 68, PDOT-DF, 2009). O 

Art. 69 do PDOT-DF define diretrizes para essa Zona: 

Art. 69. Na Zona Urbana de Uso Controlado I, o uso urbano deve ser compatível com as restrições relativas à 

sensibilidade ambiental da área e à proximidade com o Conjunto Urbano Tombado, observadas as seguintes diretrizes: 

I. Manter o uso predominantemente habitacional de baixa densidade demográfica, com comércio, prestação 

de serviços, atividades institucionais e equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação;  

II. Respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às unidades de conservação englobadas por essa 

zona e demais legislação pertinente; 

III. Proteger os recursos hídricos com a manutenção e a recuperação da vegetação das áreas de preservação 

permanente; 

IV. Adotar medidas de controle ambiental voltadas para áreas limítrofes às Unidades de Conservação de 

Proteção Integral e às Áreas de Relevante Interesse Ecológico inseridas nessa zona, visando à 

manutenção de sua integridade ecológica; 
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V. Preservar e valorizar os atributos urbanísticos e paisagísticos que caracterizam essa área como envoltório 

da paisagem do Conjunto Urbano Tombado, em limite compatível com a visibilidade e a ambiência do bem 

protegido (grifos nossos – PDOT-DF, 2009). 

Notamos que as áreas da Escritura Pública de Concessão, do Projeto de Urbanismo 

URB 18/1984, e do recente levantamento da área total ocupada pelo Pontão Sul realizado 

pela Terracap, são divergentes. Por isso, será realizada rerratificação da escritura e 

considerada neste Plano de Ocupação a área levantada em campo pela equipe de 

topografia da Terracap. 

O prazo de vigência da concessão foi de 30 anos a partir da assinatura do contrato, 

que se deu em 23 de outubro de 1996. A concessionária EMSA se obrigou a implantar, 

construir e dar início à exploração do empreendimento dentro do prazo que se findou em 

abril de 1999 – conforme prorrogação da cláusula IV do contrato. Entretanto, até o momento 

atual não foram ocupados todos os lotes existentes e não foram construídos todos os 

elementos e edificações dispostos no Memorial Descritivo MDE 71/1995. 

Em 2008 a Terracap realizou levantamento topográfico e em 2011, consolidou a 

ocupação do empreendimento à época no relatório 0001-GEPRE. Haviam cinco lotes 

construídos (06, 08, 09, 21 e 22), com ocupação que extrapolava os limites das unidades 

imobiliárias registradas em cartório, incidindo em área pública, e também uma ocupação por 

tenda em lona plástica utilizada para eventos temporários, parcialmente dentro de quatro 

lotes (2, 3, 4 e 5) e o restante sobre área pública.  
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Imagem 3: Levantamento topográfico do Pontão do Lago Sul – Parque Pontão Sul URB/MDE 18/84, edificações existentes em 

vermelho. Fonte: Terracap, 2008. 

Em 2011, a empresa EMSA também já havia executado pórtico de entrada, o 

sistema viário com estacionamentos (conforme projeto URB 71/2001), cercamento, 

calçamento e deck para o lago. Esses elementos eram parte do projeto paisagístico 

elaborado pela própria EMSA, que também incluía campo de futebol, anfiteatro, quadras de 

esportes multifuncionais, atracadouro para pedalinhos, rampa para jetski e marina, mas que 

não haviam sido implantados. 

 

Imagem 4: Levantamento topográfico do Pontão do Lago Sul, edificações hachuradas ultrapassam o limite dos lotes 

registrados e outros lotes ainda não foram edificados. Fonte: Terracap, 2018. 

 Atualmente, estão implantados também playground, quadra de areia, fonte de água, 

e anfiteatro. O sistema viário e os estacionamentos permanecem como no levantamento de 

2008 e atendem à demanda diária, mas não suprem a demanda em eventos esporádicos 

como shows e festivais. Percebe-se também por imagens de satélite (ver imagem 5), que a 

vegetação arbórea é a mesma desde a década passada, mas que após 2009 foi gramada 

extensa faixa e executado paisagismo ao longo da margem do lago.  

Hoje estão ocupados total ou parcialmente, quinze lotes, com restaurantes, 

quiosques, tendas, e banheiros, conforme levantamento realizado em 2019 pelo Núcleo de 

Topografia da Terracap. A área construída é de 8.079,27m², e a área ocupada é de 
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6.831,31m² (conforme tabela 1). Embora existam lotes desocupados que somam 

2.565,62m², apenas cerca de 31% das ocupações existentes estão dentro das unidades 

imobiliárias registradas. A maioria das ocupações está em área pública, ultrapassando os 

limites dos lotes. A leitura da ocupação atual quanto aos cheios e vazios é clara: 

predominam as áreas livres e a área construída é muito baixa – apenas cerca de 6,5% da 

poligonal é ocupada com edificações. 

 

Imagem 5: Levantamento de usos existentes no Pontão do Lago Sul. Fonte: Terracap, 2019. 

  



PLANO DE USO E OCUPAÇÃO 

Pontão do Lago Sul 

 

 
Página 10 de 45 

                  
SAM – BLOCO “F” EDIFÍCIO SEDE – BRASÍIA – DF – CEP 70620-000 – E-MAIL: terracap@terracap.df.gov.br. – Internet: www.terracap.df.gov.br 

TELEFONES: (61)3342-1650 – CNPJ Nº 00.359.877/0001-73 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 07.312.572/001-20 

  

Imagem 6: Imagens de satélite do empreendimento Pontão do Lago Sul – Parque Pontão Sul, nos anos de 1975, 1997, 2009 e 

2018, respectivamente no 1º, 2º, 3º e 4º quadrante. Fonte: Google Earth e Geoportal Terracap. 

 

Tabela 1: Ocupação por empreendimento, em lote registrado e em área pública, e total de área edificada (considerando 

edificações com mais de um pavimento) no Pontão do Lago Sul em 2019. Fonte: Levantamento topográfico Terracap, 2019. 

Os usos e atividades dos empreendimentos que se encontram em funcionamento 

estão todos contemplados nas normas de edificações, uso e gabarito vigentes (NGB 

71/1995 e NGB 72/1995). No entanto, há uma ressalva em relação ao lote 9, que é 

destinado ao uso principal institucional ou comunitário, com atividade cultural do tipo museu. 

Neste lote, são os usos e atividades secundários (que englobam bares, restaurantes e 

congêneres) que prevalecem. 
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4. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Os dados levantados pela Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios1 – 

PDAD/2018, realizada pela Codeplan, apontam o envelhecimento da população residente 

no Distrito Federal – a maior parcela da população já se encontra na faixa etária de 25 a 44 

anos. As mulheres continuam sendo maioria, representando 52,2% da população total. Os 

naturais do Distrito Federal já representam 55,3% do total da população urbana residente.  

A PDAD 2018 mostra que 97,1% dos moradores com cinco anos ou mais de idade 

declararam saber ler e escrever, e entre pessoas com 25 anos ou mais de idade, os que 

tinham curso superior completo representou 33,9% do total. Com relação à População 

Economicamente Ativa (PEA), a taxa de participação estimada para as pessoas de 14 anos 

ou mais de idade chegou a 61,0%. A parcela da população que não estuda e nem trabalha 

representou, para a população entre 18 e 29 anos, 31,8% dos entrevistados.  

Entre os ocupados, o setor de serviços foi o mais informado, representando 74,7% 

do total. A Região Administrativa onde a maioria dos entrevistados declarou exercer seu 

trabalho principal foi o Plano Piloto – 41,0% das respostas obtidas. Empregados (exceto 

doméstico) representaram 64,3% das respostas, seguida pelos trabalhadores 

autônomos/conta própria, que representaram 20,3%. A taxa de informalidade no DF, 

considerando como informais aqueles sem carteira de trabalho ou sem vínculo estatutário, 

atingiu 28,74%, a 2ª menor do país dentre as unidades da federação. 

Quando analisado o aspecto de deslocamento de casa ao trabalho principal verifica-

se o automóvel como sendo o meio de transporte mais comum (47,0%), seguido do ônibus 

(38,2%) e a pé (14,5%).  

Quanto às características dos domicílios, das 883.509 unidades residenciais urbanas 

estimadas, 69,0% correspondem a casas, e apartamentos aparecem em segundo lugar, 

representando 28,6% do total. A média de moradores por domicílio para o DF foi de 3,2 

pessoas. Do total, 97,3% são permanentes e apenas 2,7% improvisados. Em relação à 

condição da ocupação, 57,0% dos domicílios eram próprios e 30,2% alugados; 79,5% dos 

imóveis eram regularizados. 

No que tange à infraestrutura urbana nas proximidades dos domicílios, destacam-se, 

positivamente, o aumento de jardins, ciclovias, ruas arborizadas e PEC (Ponto de Encontro 

 

1 A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) é uma pesquisa realizada pela 
Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) a cada dois anos, em conformidade com 
o decreto nº 39.403, de 26 de outubro de 2018. A PDAD/2018 coletou informações de uma amostra 
de 21.908 domicílios localizados na área urbana do Distrito Federal, dentro de um universo 
populacional estimado de 2.881.854 pessoas residentes e 883.509 domicílios urbanos. 
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Comunitário) contraposto pelos pontos negativos, tais como o aumento expressivo de 

entulho, ruas esburacadas e a diminuição de iluminação pública. 

O entorno imediato do Pontão do Lago Sul é predominantemente residencial, de 

baixa densidade, alta renda, com ruas asfaltadas, iluminação pública, bem servido de 

infraestrutura urbana. O empreendimento está situado na Região Administrativa de maior 

renda domiciliar per capta do Distrito Federal, o Lago Sul – RA XVI (ver tabela 2). Conforme 

PDAD 2018, a renda domiciliar estimada na RA XVI – Lago Sul foi de R$ 21.915,50 e a 

renda per capita equivalente a R$ 8.317,20. Com uma população de 29.754 pessoas, 56,9% 

de sua população faz parte da População Economicamente Ativa (PEA) e apenas 22,4% 

dos jovens (entre 18 e 29 anos) faz parte do grupo chamado “nem-nem”, ou seja, que não 

trabalha nem estuda.  

Pela sua localização, o Polo 11 do Lago Sul é ainda muito próximo do segundo e 

terceiro lugares entre as RAs de alta renda, Sudoeste/Octogonal e Plano Piloto, 

respectivamente. Considerando os dados do PDAD 2018 agregados por grupamentos de 

Regiões Administrativas, em relatório da Codeplan, percebemos que as Regiões 

Administrativas mais próximas do empreendimento – Plano Piloto, Cruzeiro, Sudoeste, 

Jardim Botânico, Candangolândia, Guará e Núcleo Bandeirante – estão caracterizados nos 

grupos de alta renda e média-alta renda. O relatório mencionado caracteriza e define os 

seguintes grupos: 

• Grupo 1 - alta renda: Plano Piloto, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago 

Sul, Park Way e Sudoeste/Octogonal. Em 2018, a população desse 

grupo era de 384.913 pessoas, com renda domiciliar média de R$ 

15.622;  

• Grupo 2 - média-alta renda: Águas Claras, Candangolândia, Cruzeiro, 

Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Sobradinho, Sobradinho II, 

Taguatinga e Vicente Pires. Em 2018, a população desse grupo era de 

916.651 pessoas, com renda domiciliar média de R$ 7.266; 

• Grupo 3 - média-baixa renda: Brazlândia, Ceilândia, Planaltina, Riacho 

Fundo, Riacho Fundo II, SIA, Samambaia, Santa Maria e São 

Sebastião. Em 2018, a população desse grupo era de 1.269.601 

pessoas, com renda domiciliar média de R$ 3.101;  

• Grupo 4 - baixa renda: Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto das Emas, 

SCIA–Estrutural e Varjão. Em 2018, a população desse grupo era de 

310.689 pessoas, com renda domiciliar média de R$ 2.472.  

Em 2018, a estimativa de população para o Distrito Federal feita pela PDAD foi de 

2.881.854 habitantes distribuídos em 883.437 domicílios. Importante ressaltar que a 
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densidade urbana se distribui irregularmente no DF, alternando densidades mais elevadas e 

mais baixas, tanto em Regiões Administrativas mais centrais quanto nas mais periféricas.  

Ao analisarmos as RAs mais próximas do Polo 11 do Lago Sul, verificamos que há 

um padrão irregular de distribuição de densidade, mas todas estão próximas do Distrito 

Central de Negócios ou CBD2. Enquanto o Plano Piloto e o Lago Sul figuram entre as RAs 

de mais baixa densidade e mais próximas do CBD (20,3 hab/ha e 6,7 hab/ha 

respectivamente), as RAs também centrais, Cruzeiro, Sudoeste, e Candangolândia, 

apresentam densidade alta, sendo mais de 100 hab/ha. Outras também muito próximas do 

CBD, como Núcleo Bandeirante e Guará, têm índice médio de densidade, entre 66hab/ha e 

73 hab/ha. 

 

Gráfico 1: Grupamentos de Regiões Administrativas por renda domiciliar média, percebe-se que o Pontão do Lago Sul (em 

amarelo e vermelho) encontra-se na grande mancha formada pelo Grupo 1 de alta renda(em verde escuro). Fonte: PDAD - 

Codeplan, 2018. 

 
2 A Codeplan realizou em 2015 um cruzamento dos dados da densidade urbana com a 

distância das RAs ao Centro – CBD (Central Business District ou Distrito Central de Negócios) do DF 
que está no Plano Piloto, em que o resultado apontou o padrão irregular descrito. 
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Tabela 2 - Estimativa populacional por Região Administrativa, e rendimento per capita (R$) em 2018. Fonte: PDAD, 2018 – 

Codeplan. 

 

Gráfico 2: Densidades Urbanas no DF e Distância ao Centro – Plano Piloto. Fonte: Codeplan, 2015. 
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O Estudo Técnico contratado pela concessionária EMSA, e elaborado pela Econsult 

em 2018, traz uma caracterização socioeconômica cuja metodologia baseia-se na área de 

influência do empreendimento. A Área de Influência foi definida como a região geográfica na 

qual reside e trabalha a maior parte do público consumidor do Pontão e, consequentemente, 

é também a região mais atraída pelos serviços do empreendimento. A delimitação dessa 

área foi feita a partir de três zonas isócronas — definidas a partir do tempo de deslocamento 

até o Pontão (que consistem em primária - 9 minutos, secundária - 18 minutos, terciária - 27 

minutos), sendo levado em conta fatores como os meios de transporte disponíveis e a 

existência de barreiras geográficas.  

Dentre as três zonas da área de influência do Pontão (imagem 7), a zona primária é 

a que a apresenta a maior renda domiciliar média. Destaca-se que a zona de influência 

secundária se configura como uma região também de alta renda, concentrando mais de 

40% da renda do DF, apesar de somar a moradia de apenas 18% da população brasiliense. 

Conforme o estudo, o total de pessoas que reside na Área de Influência é de 

aproximadamente 1.230 milhões de pessoas. 

 Segundo o relatório da concessionária EMSA (SEI 25734665), cerca de 380 mil 

pessoas visitam o Pontão do Lago Sul mensalmente, e 1.600 empregos diretos e indiretos 

são gerados pelo empreendimento. 

 

Imagem 7: Zona de Influência do Pontão do Lago Sul, categorizada em três áreas isócronas, conforme tempo de deslocamento 

até o empreendimento. Fonte: Estudo Econsult (EMSA), 2018. 
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5. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

O Polo 11 do Lago Sul está inserido na Região Hidrográfica do Paranoá, Bacia e 

Unidade Hidrográfica do Lago Paranoá, de acordo com o Mapa Hidrográfico do Distrito 

Federal.  Segundo o Mapa Ambiental do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 33.537, 

de 14 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o Zoneamento da Área de Proteção Ambiental 

– APA do Lago Paranoá3, a área em questão está inserida na Zona de Ocupação 

Consolidada do Lago – ZOCL da APA do Lago Paranoá, composta pelo Lago Sul e Lago 

Norte (imagem 4).  

O artigo 12 do Decreto nº 33.537/12 define as diretrizes específicas de uso para a 

Zona de Ocupação Consolidada - ZOCL: 

Art. 12. A Zona de Ocupação Consolidada do Lago – ZOCL, referida no inciso III do art. 2º deste Decreto, terá as 

seguintes diretrizes específicas de uso: 

VI. As normas de uso e gabarito devem conter as restrições condizentes à Zona, inclusive no que se refere às 

taxas de permeabilidade; 

VII. As atividades e empreendimentos nessa Subzona deverão favorecer a recarga natural e artificial de 

aquíferos; 

VIII. Enquadramento ambiental de postos de abastecimento de combustível e infraestruturas de saneamento; 

IX. Resgate e recuperação ambiental da orla do Lago Paranoá, quando pública; 

X. Disciplinamento do uso e ocupação privados das áreas públicas; 

XI. Desenvolvimento de atividades de lazer e turismo na orla do Lago Paranoá. 

Parágrafo único. Os usos e ocupações nesta zona devem seguir legislação específica de controle, licenciamento, 

restrição e compensação ambiental pelos órgãos competentes. 

            O Polo 11 do Lago Sul possui como um dos limites a orla do Lago Paranoá, 

sendo que a faixa de 30 metros é considerada Área de Preservação Permanente – APP do 

lago, e está na Subzona de Preservaçãopreservação de Vida Silvestre conforme artigo 2º do 

Decreto nº 33.537/12 define as seguintes diretrizes: 

I. Art. 2º Para os fins deste Decreto fica o território da APA do Lago Paranoá dividido em 4 (quatro) zonas, 

subdivididas em 9 (nove) subzonas, a seguir estabelecidas e caracterizadas como zonas de manejo de 

acordo com seus objetivos: 

 

II. I. Zona de Vida Silvestre, subdividida nas seguintes Subzonas: 

 
III. a) Subzona de Preservação da Vida Silvestre – ZPVS: composta pelas Unidades de Conservação de 

Proteção Integral já instituídas e criadas pelo presente decreto no interior da APA do Lago Paranoá, pelas 

áreas de preservação permanente provenientes de nascentes, de cursos d’água, do Lago Paranoá e 

Lagoa do Jaburu, além da área de proteção de manancial do Taquari e das áreas com restrições físico-

ambientais provenientes de declividades acima de 30%, sendo esta Subzona destinada à preservação dos 

recursos ecológicos, genéticos e da integridade dos ecossistemas; 

 

Destacamos que a área insere-se ainda em Zona de Uso preferencial para a 

Atividades Náuticas não motorizadas, segundo o Decreto nº 39.555/2018, o qual estabalece 

 
3 A Área de Proteção Ambiental - APA do Lago Paranoá, abrangendo uma superfície 

aproximada de 16.000 hectares, foi criada pelo Decreto n° 12.055, de 14 de dezembro de 1989, e seu 
zoneamento ambiental foi revisto por meio do Decreto nº 33.537, de 14 de fevereiro de 2012. 
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o Zoneamento de Usos de Espelho d’Água do Lago Paranoá, como definido no artigo 3º, 

alínea II : 

Art. 3º O Zoneamento de Usos do Espelho d'Água do Lago Paranoá é constituído pelas seguintes Zonas: 

 

I - Zonas de uso preferencial para banho; 

II - Zonas de uso preferencial para atividades náuticas não motorizadas; 

III - Zonas de uso preferencial para a motonáutica; 

IV - Zonas de diluição de efluentes de estações de tratamento de esgotos; 

V - Zonas de segurança dos pontos de captação de água para abastecimento público; 

VI - Zonas de segurança da Barragem do Lago Paranoá. 

VII - Zonas de segurança nacional. 

VIII - Zonas de restrição ambiental. 

O Pontão do Lago Sul é considerado Área de Interesse Turístico e Lazer, conforme o 

Mapa de Áreas de Interesse Turístico e Lazer na APA do Lago Paranoá (área número 8, 

imagem 5), constante no Anexo II do Decreto nº 33.537, de 14 de fevereiro de 2012. O 

artigo 16 determina diretrizes específicas para essas áreas: 

Art. 16. São consideradas também como Áreas de Interesse Especial, as Áreas de Interesse Turístico e Lazer, 

incluindo as áreas no entorno do Lago Paranoá já utilizadas para esta finalidade ou que possuem relevante potencial turístico, 

indicadas no Anexo II deste Decreto, além dos Pontos de Atração da Península Norte. 

§1º Para efeitos do que estabelece o caput deste artigo, considera-se a orla do Lago Paranoá também como de 

relevante potencial turístico. 

§2º Constituem diretrizes específicas de uso para as Áreas de Interesse Turístico e Lazer: 

I. Revitalização e implantação das áreas de grande potencial, inclusive as já utilizadas para esta finalidade; 

II. Implantação de infraestruturas de turismo e de lazer; 

III. Enquadramento ambiental das infraestruturas de saneamento, tais como galerias de drenagem, 

interceptores de esgotos, adutoras de água, e da infraestrutura viária. 

   É relevante notar que o parcelamento registrado – URB 71/1995, assim como 

outros parcelamentos registrados no Lago Sul e no Lago Norte nos quais limites de lotes 

são lindeiros à orla, criou-se à época unidades imobiliárias dentro da faixa marginal do lago 

de trinta metros em projeção horizontal. Hoje, essa faixa é definida como Área de 

Preservação Permanente de Reservatório – APPR do Lago Paranoá, consoante o que 

dispõe a Resolução CONAMA Nº 302, de 20 de março de 2002 e também o art. 2º do 

Decreto nº 24.499, de 30 de março de 2004, que dispõe sobre o uso e ocupação do Lago 

Paranoá, de sua Área de Preservação Permanente e Entorno e dá outras providências. Na 

APPR do Lago Paranoá incidem lotes registrados ainda não edificados.  

 



PLANO DE USO E OCUPAÇÃO 

Pontão do Lago Sul 

 

 
Página 18 de 45 

                  
SAM – BLOCO “F” EDIFÍCIO SEDE – BRASÍIA – DF – CEP 70620-000 – E-MAIL: terracap@terracap.df.gov.br. – Internet: www.terracap.df.gov.br 

TELEFONES: (61)3342-1650 – CNPJ Nº 00.359.877/0001-73 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 07.312.572/001-20 

 

Imagem 8: Mapa de localização do Pontão do Lago Sul na Zona de Ocupação Consolidada do Lago, conforme Zoneamento 

Ambiental da Área de Proteção Ambiental – APA do Lago Paranoá. Fonte: Terracap, 2020. 
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Imagem 9: Mapa de Áreas de Interesse Turístico e Lazer na APA do Lago Paranoá. Fonte: Anexo II do Decreto nº 33.537, de 

14 de fevereiro de 2012. 

 

6. APRESENTAÇÃO DE CENÁRIOS DO EMPREENDIMENTO 

O Pontão do Lago Sul é um empreendimento consolidado, de sucesso. O projeto de 

urbanismo e arquitetura a ser desenvolvido e aprovado, respeitando os parâmetros deste 

plano de uso, poderá ter sua implantação faseada. Haja vista que o Pontão do Lago Sul 

encontra-se em funcionamento, e que o novo projeto deverá aumentar consideravelmente a 

infraestrutura e as ocupações do empreendimento, a implantação deste provavelmente se 

dará em etapas.  

Entretanto, é imperioso que as novas edificações destinadas ao serviço e ao 

comércio sejam implantadas juntamente e de maneira proporcional à infraestrutura que 

atenderá às necessidades dos usuários, quando da expansão – tais como estacionamentos, 

calçadas, áreas livres e áreas verdes. 

As ocupações e as construções serão previstas conforme cenários traçados a partir 

do plano de negócios e do cronograma de obras a ser definido contratualmente entre a 

concessionária e a Terracap, passível ainda de revisões e de mecanismos de 

compatibilização com a demanda de mercado ao longo de sua implantação. 
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7. PLANO DE OCUPAÇÃO 

Este Plano de Ocupação e o Projeto Urbanístico, a ser elaborado, devem buscar a 

complementaridade de usos e atividades, assim como a implantação de novas edificações e 

infraestrutura para o uso da população, visando maior utilização deste relevante 

equipamento regional de lazer e turismo. Essas diretrizes preveem nova forma de ocupação 

da área do Pontão do lago Sul, sendo observadas as orientações abaixo. 

7.1. NOVAS ÁREAS PARA CONCESSÃO 

Este plano de uso prevê a criação de novas áreas para concessão de direito real de 

uso, a fim de regularizar ocupações existentes que extrapolam os lotes e também de 

permitir novas edificações no Pontão do Lago Sul.  

As construções existentes que incidem em área pública, por extrapolarem os lotes 

registrados ou por estarem deslocadas em relação às coordenadas de locação dos 

mesmos, celebrarão contrato de concessão de acordo com a metragem quadrada ocupada 

atualmente. Essas áreas ocupadas estão consubstanciadas no mapa de áreas para 

concessão abaixo. 

Foram definidas também novas áreas para concessão, respeitando os limites de 

ocupação para cada zona, as quais terão os mesmos parâmetros de uso e gabarito 

definidos para os lotes registrados destinados ao uso comercial, institucional, industrial, e de 

serviço. Nessas áreas serão construídas edificações que irão compor o denominado 

Boulevard.  

O mapa de locação das áreas de concessão constituir-se-á um anexo do Estudo 

Técnico Plano de Uso e Ocupação Pontão do Lago Sul, e subsidiará a avaliação e 

aprovação dos projetos dos empreendimentos, pela Central de Aprovação de Projetos. 

Ressaltamos que os formatos, as locações e as dimensões das áreas de concessão 

poderão ser alterados, desde que respeitados os parâmetros definidos no Termo de 

Referência e o conceito apresentado neste Plano de Uso e Ocupação, de maneira que não 

haja descaracterização da forma de ocupação. Neste caso, a nova proposta das áreas de 

concessão necessitará ser submetida à SUDEC/SEDUH, que deverá analisar e aprovar 

observando as orientações acima.  
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Imagem 10: Mapa de Novas Áreas de Concessão nas Zonas A e B. Fonte: Terracap, 2020. 

7.2. ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO 

As Zonas caracterizam-se como porções territoriais com condicionantes urbanísticas 

e ambientais específicas, onde incidem parâmetros de uso e ocupação que irão conferir 

identidade e função para cada zona.  

O zoneamento proposto partiu das diretrizes de ordenamento dispostas no Termo de 

Referência. Os usos indicados para cada zona estão de acordo com a Tabela de Atividades 

da Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019, que Aprova a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS. Os parâmetros de ocupação definidos para 

cada zona têm como objetivo otimizar a utilização e ampliar os potenciais de turismo, de 

lazer e comercial do empreendimento. 

A Zona A coincide com a Área de Preservação Permanente de Reservatório – APPR 

do Lago Paranoá, uma faixa de 30 metros de afastamento da borda do Lago. Embora esta 

zona possua lotes registrados e edificações construídas, ela deverá ser destinada 

prioritariamente a passeios, espaços verdes, e espaços livres, para contemplação do Lago 

Paranoá.  

As edificações existentes permanecerão, e deverá ser mantida a impermeabilização 

atual, que é de 30% da área de APPR – conforme Levantamento Topográfico atualizado em 
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outubro de 2019 pela TERRACAP (Processo SEI 00111.00009238/2019-15). Considerando 

que existem unidades imobiliárias registradas nessa faixa de 30 metros ainda não 

edificadas, institui-se que a aprovação de projetos para novas edificações nesta Zona 

depende da comprovação da não alteração da taxa de permeabilidade atual que é de 70% 

ou da anuência do Órgão Ambiental competente – IBRAM.  

Os mobiliários urbanos e a iluminação, a serem definidos no projeto urbanístico e 

paisagístico, devem estar de acordo com o propósito de uso desta zona, que é destinada ao 

lazer, recreação, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção do lago, e proteção de 

bens e manifestações culturais. Os usos permitidos na Zona A são: comercial, prestação de 

serviços, e institucional – com exceção da atividade Estacionamento. 

A Zona B é voltada ao lazer e ao consumo, sendo permitidos os usos comercial, 

prestação de serviços, institucional, industrial de pequeno porte e baixa incomodidade – 

conforme tabela de usos abaixo, sem exceções. Nesta zona deve haver concentração de 

espaços livres e espaços verdes, com equipamentos de lazer e esporte. Os 

estabelecimentos como restaurantes, bares, lanchonetes, e outras lojas, comporão, 

juntamente com os passeios, praças e outros espaços livres, um novo Boulevard para 

pedestres, com objetivo de integração das edificações e equipamentos. 

Na Zona B também serão setorizadas áreas destinadas a serviços de apoio ao 

funcionamento e à manutenção do Pontão do Lago Sul, tais como a área da administração, 

o almoxarifado, os containers, as lixeiras e o estacionamento de serviço. Com objetivo de 

favorecer a vitalidade e a segurança dos espaços públicos, todas as construções devem 

evitar muros, cercas ou divisórias sem permeabilidade visual, e fachadas cegas. Nesta zona 

poderá ser prevista área para espera, embarque e desembarque de usuários e veículos de 

motoristas de aplicativo. 

A Zona C é destinada somente aos estacionamentos, sendo permitido o Uso 

Prestação de Serviços, classes de atividades contidas no grupo 52.2 - Atividades auxiliares 

dos transportes terrestres – conforme tabela de usos abaixo. No projeto, deve ser observada 

a Tabela do Anexo V – Quadro de exigência de vagas de veículos da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo – LUOS, Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019. É 

facultativa a utilização do subsolo para atendimento da quantidade de vagas exigidas, e 

quando não utilizado, deverá ser previsto sistema de drenagem que favoreça o aumento da 

permeabilidade do solo.  

Na Zona D, deverá ser mantida a permeabilidade estabelecida na Tabela 1, sendo 

permitida apenas as áreas impermeáveis existentes (vias de acesso, portaria e pórtico). A 

Zona D deverá ser preferencialmente arborizada, a fim de formar um cinturão verde nos 

limites do empreendimento, não sendo permitido qualquer uso ou atividade. 
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Imagem 11: Mapa de Zoneamento e áreas das Zonas A, B, C e D. Fonte: Terracap, 2020. 

Considerando as características de cada Zona, o Projeto Urbanístico deve respeitar 

as Taxas de Ocupação, Permeabilidade, o Coeficiente de Aproveitamento e a Altura Máxima 

apresentados na Tabela 3, sendo que as taxas devem ser aplicadas à área total de cada 

Zona. A Tabela 3 apresenta as seguintes ressalvas: na Zona C existem duas unidades 

imobiliárias registradas – SHI/S TRECHO 03 QL-3 PROJ ORLA POLO 11 LT 29, e SHI/S TRECHO 03 QL-

3 PROJ ORLA POLO 11 LT 30, com áreas de 100m² e 71,11m² respectivamente, cuja altura máxima 

permanece de 9,0 metros; na Zona D há um pórtico de entrada e guarita de segurança construídos, 

embora não seja permitida a ocupação desta zona. 

 

Tabela 3 – Parâmetros urbanísticos por Zona. Fonte: Terracap, 2020. *Ressalvas Zona C e D – lotes 29 e 30, e pórtico/guarita. 

Na Zona B, devem ser destinados no mínimo 25% do total obtido pela Taxa de 

Ocupação para a criação de Espaços Livres, o equivalente a 9.292,32m². Em síntese, o 

Pontão do Lago Sul deverá ter uma Taxa de Ocupação de aproximadamente 55% e uma 

Taxa de Permeabilidade Mínima de aproximadamente 45%, conforme tabela abaixo: 

Área de concessão (m²)  = 124.336,20         Zona A m² Zona B m² Zona C m² Zona D m²

30% 8.441,97    80% 37.169,28 70% 21.992,11 _________

70% 19.697,93 20% 9.292,32    30% 9.425,19    100% 18.317,40 

2 16.883,94 2 74.338,56 _________ _________

9,0 metros 9,0 metros _________ _________

31.417,30                          18.317,40                        46.461,60                         

Taxa de Ocupação

Taxa de Permeabilidade

Coeficiente de Aproveitamento

Altura Máxima

28.139,90                          Total de área por zona (m²) =



PLANO DE USO E OCUPAÇÃO 

Pontão do Lago Sul 

 

 
Página 24 de 45 

                  
SAM – BLOCO “F” EDIFÍCIO SEDE – BRASÍIA – DF – CEP 70620-000 – E-MAIL: terracap@terracap.df.gov.br. – Internet: www.terracap.df.gov.br 

TELEFONES: (61)3342-1650 – CNPJ Nº 00.359.877/0001-73 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 07.312.572/001-20 

 

Tabela 4 – Total de ocupação e de permeabilidade, considerando todas as zonas, em m². Fonte: Terracap, 2020. 

 

Imagem 12: Mapa de Usos permitidos, conforme Zoneamento. Fonte: Terracap, 2020. 

O uso permitido para o lote 6 permanecerá aquele previsto na NGB 72/1995, que é 

restritamente “mobiliário urbano do tipo sanitários”. As demais unidades imobiliárias 

existentes e as novas áreas para concessão, dependendo da localização nas Zonas A ou B, 

terão os usos permitidos descritos na tabela abaixo, conforme nomenclatura e classificação 

da tabela de usos e atividades do Anexo I - LUOS DF: 

CLASSIFICAÇÃO CNAE 

DENOMINAÇÃO DE ATIVIDADES - USO COMERCIAL 

A
T
I
V

I
D

A
D

E
 

G
R

U
P

O
 

C
L
A

S
S

E
 

S
U

B
C

L
A

S
S

E
 

47-
G       

COMÉRCIO VAREJISTA 

  47,1 
    

Comércio varejista não-especializado 

  
47.11-3 

  Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 

hipermercados e supermercados 

  4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 

hipermercados 

4711-3/02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 

supermercados 

    47.12-1   Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns 

68.384,91  

67.603,36  

55.951,29  

56.732,84  

55% de ocupação, conforme TR

total de ocupação nas ZONAS

45% de permeabilidade, conforme TR

total de permeabilidade nas ZONAS



PLANO DE USO E OCUPAÇÃO 

Pontão do Lago Sul 

 

 
Página 25 de 45 

                  
SAM – BLOCO “F” EDIFÍCIO SEDE – BRASÍIA – DF – CEP 70620-000 – E-MAIL: terracap@terracap.df.gov.br. – Internet: www.terracap.df.gov.br 

TELEFONES: (61)3342-1650 – CNPJ Nº 00.359.877/0001-73 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 07.312.572/001-20 

    4712-1/00 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 

minimercados, mercearias e armazéns 

  47.13-0   Comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios 

    4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines 

  
4713-0/02 

Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (comércio varejista não 

especializado sem predominância de gêneros alimentícios em estabelecimentos de pequeno 

porte que oferecem miudezas, quinquilharias e outras mercadorias variadas) 
47,2     Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo 

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

  4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda 

4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 

4721-1/04 
Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (na UOS assinalada é permitida 

apenas baleiro constituído com microempreendedor individual - MEI) 
47.22-9   Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias 

  
4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 

4722-9/02 Peixaria 

47.23-7 
  

Comércio varejista de bebidas 

  
4723-7/00 Comércio varejista de bebidas 

47.24-5 
  

Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 

  
4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 

47.29-6 
  Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios 

não especificados anteriormente; produtos do fumo 

  4729-6/01 Tabacaria 

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

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

não especificados anteriormente (vide produtos citados nas Notas Explicativas da CNAE) 

47,3     Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

  47.31-8   Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

  4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

47.32-6 
  

Comércio varejista de lubrificantes 

  
4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 

  47,5 

    
Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de 

uso doméstico 

  47.51-2   Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

  4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 

47.52-1   Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 

  4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 

47.53-9   Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

  4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

47.54-7   Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação 

  4754-7/01 Comércio varejista de móveis 

4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria 

4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação 

47.55-5   Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho 

  4755-5/01 Comércio varejista de tecidos 

4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho 

4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 

47.56-3   Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 

  4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 

47.57-1   Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para 

uso doméstico, exceto informática e comunicação 

  4757-1/00 
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para 
uso doméstico, exceto informática e comunicação 

47.59-8   Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente 

  4759-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
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4759-8/99 

Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente (vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e 
outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas. escovas, vassouras, 

cabides etc., artigos de cutelaria, toldos e similares - vide outros artigos citados nas Notas 

Explicativas da CNAE) 
47,6     Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos 

  47.61-0 
  

Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria 

  4761-0/01 Comércio varejista de livros 

4761-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas 

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 

47.62-8 
  

Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 

  
4762-8/00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 

47.63-6 
  

Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos 

  4763-6/01 
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (brinquedos, jogos - eletrônicos ou não - 

e artigos recreativos) 

      4763-6/02 
Comércio varejista de artigos esportivos (equipamentos e materiais esportivos, artigos do 
vestuário e acessórios especializados para a prática de esportes) 

    4763-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 

    4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 

    
4763-6/05 

Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 
(embarcações para esporte e lazer, caiaques, asa deltas, ultraleves, kart, jet ski, veleiros, 

… e suas peças e acessórios) 
47,7 

    
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, 

ópticos e ortopédicos 

  47.71-7   Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário 

  4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 

4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 

4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários 

47.72-5   Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

  4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

47.73-3 
  

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

  
4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

47.74-1 
  

Comércio varejista de artigos de óptica 

  
4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica 

47,8     Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados 

  47.81-4 
  

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

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

47.82-2 
  

Comércio varejista de calçados e artigos de viagem 

  
4782-2/01 Comércio varejista de calçados 

4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem 

47.83-1 
  

Comércio varejista de jóias e relógios 

  
4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria 

4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria 

47.84-9 
  

Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 

  
4784-9/00 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 

47.85-7 
  

Comércio varejista de artigos usados 

  4785-7/01 Comércio varejista de antigüidades 

4785-7/99 

Comércio varejista de outros artigos usados (numismática, filatelia, sebo, móveis, utensílios 

domésticos, materiais de demolição - vide outros artigos citados nas Notas Explicativas da 

CNAE) 

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

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

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

4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte 

4789-0/04 
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação (cães, 
gatos, peixes ornamentais, mordaça, focinheira, caminha, aquários, gaiolas, ração, … -  

petshop) 
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4789-0/05 
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (detergentes, desinfetantes, 

fungicidas, inseticidas, desodorizantes, …) 

4789-0/06 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 

4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório 

4789-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 

4789-0/09 Comércio varejista de armas e munições 

      
4789-0/99 

Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos, 

artigos eróticos, funerários, para festas, plantas artificiais, perucas, artigos para bebê, carvão e 

lenha, redes de dormir, extintores, cartões telefônicos, molduras, quadros - vide outros 

produtos citados nas Notas Explicativas da CNAE) 
    

  
CLASSIFICAÇÃO CNAE 

DENOMINAÇÃO DE ATIVIDADES - USO INSTITUCIONAL 

A
T
I
V

I
D

A
D

E
 

G
R

U
P

O
 

C
L
A

S
S

E
 

S
U

B
C

L
A

S
S

E
 

35-D 
      

ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES 

  35,1 
    

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

  35.11-5 
  

Geração de energia elétrica 

  3511-5/01 Geração de energia elétrica 

3511-5/02 
Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica 

(planejamento, supervisão, controle, administração dos serviços, ...) 

35.12-3 
  

Transmissão de energia elétrica 

  
3512-3/00 Transmissão de energia elétrica 

35.13-1 
  

Comércio atacadista de energia elétrica 

  3513-1/00 
Comércio atacadista de energia elétrica (corretores e agentes que intermediam a venda para os 

sistemas de distribuição, …) 

35.14-0 
  

Distribuição de energia elétrica 

  
3514-0/00 Distribuição de energia elétrica 

59-J       ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; 

GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA 

  59,1     Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão 

    59.11-1   Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão 

      5911-1/01 Estúdios cinematográficos 

    5911-1/02 Produção de filmes para publicidade 

    5911-1/99 
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não 

especificadas anteriormente (vide outras atividades citadas nas Notas Explicativas da CNAE) 

    59.12-0   Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão 

      5912-0/01 Serviços de dublagem 

    5912-0/02 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 

    5912-0/99 
Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não 

especificadas anteriormente (vide outras atividades citadas nas Notas Explicativas da CNAE) 

    59.13-8   Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão 

      5913-8/00 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão 

    59.14-6 
  

Atividades de exibição cinematográfica 

      
5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica (salas de cinema, cineclubes, ao ar livre, drive-in)(Vide 

Nota 1) 

  59,2 
    

Atividades de gravação de som e de edição de música 

  
  

59.20-1 
  

Atividades de gravação de som e de edição de música 

    
5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música 

    84.24-8 
  

Segurança e ordem pública 

  
8424-8/00 

Segurança e ordem pública (administração e funcionamento da polícia federal e das polícias 

estaduais e municipais, civis e militares, assim como das polícias rodoviária, de trânsito, 

portuária e florestal, secretarias de segurança da administração estadual e municipal) 
84.25-6 

  
Defesa Civil 

  
8425-6/00 Defesa Civil (direção e funcionamento do corpo de bombeiros, serviços de lanchas contra 

incêndios) 

85-P 
      

EDUCAÇÃO 

  85,9 
    

Outras atividades de ensino 
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    85.91-1 
  

Ensino de esportes 

      
8591-1/00 Ensino de esportes 

    85.92-9 
  

Ensino de arte e cultura 

      8592-9/01 Ensino de dança 

    8592-9/02 Ensino de artes cênicas, exceto dança 

    8592-9/03 
Ensino de música (na UOS assinalada é permitido apenas instrutor de música  constituído 

como microempreendedor individual - MEI) 

    
8592-9/99 

Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (vide outros citados nas Notas 
Explicativas da CNAE) (na UOS assinalada é permitido apenas instrutor constituído como 

microempreendedor individual - MEI) 

    85.93-7 
  

Ensino de idiomas 

      8593-7/00 
Ensino de idiomas (na UOS assinalada é permitido apenas instrutor de idiomas constituído 

como microempreendedor individual - MEI) 

    85.99-6 
  

Atividades de ensino não especificadas anteriormente 

      8599-6/01 Formação de condutores 

    8599-6/02 Cursos de pilotagem 

    8599-6/03 
Treinamento em informática (na UOS assinalada é permitido apenas instrutor de informática 
constituído como microempreendedor individual - MEI) 

    8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

    8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos 

    
8599-6/99 

Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (vide outras atividades citadas 

nas Notas Explicativas da CNAE) (na UOS assinalada é permitido apenas professor particular 

constituído como microempreendedor individual -MEI) 
86-

Q       
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA 

  86,5     Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos 

  86.50-0   Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos 

  8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição 

8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise 

8650-0/04 Atividades de fisioterapia 

8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional 

8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia 

8650-0/07 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 

8650-0/99 
Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente (vide outras 

atividades citadas nas Notas Explicativas da CNAE) 

86,9     Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 

  86.90-9   Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 

  8690-9/01 Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana (cromoterapia, 

shiatzu, do-in e similares) 

8690-9/02 Atividades de bancos de leite humano 

8690-9/03 Atividades de acupuntura 

8690-9/04 Atividades de podologia 

8690-9/99 
Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente (parteiras, 

curandeiros - vide outras atividades citadas nas Notas Explicativas da CNAE) 

90-R 
      

ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 

  90,0 
    

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 

  90.01-9 
  

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 

  
9001-9/01 

Produção teatral (produção e promoção de apresentações 

- companhia de teatro)(nas UOS assinaladas são permitidos apenas humorista e contador de 

histórias constituídos como microempreendedor individual - MEI) 
9001-9/02 Produção musical (produção e promoção de grupos musicais) 

9001-9/03 Produção de espetáculos de dança (produção e promoção de grupos de dança) 

9001-9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares  (produção e promoção de 
espetáculos) 

9001-9/05 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares  (produção e promoção de 

espetáculos) 

9001-9/06 

Atividades de sonorização e de iluminação  (produção e promoção de atividades de apoio às 

atividades artísticas)(na UOS assinalada é permitido apenas disc jockey ou vídeo jockey 

constituído como microempreendedor individual - escritório - MEI) 

9001-9/99 

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente 

(produção e promoção de espetáculos de luz e som, de pirotecnia, atividades de diretores, 

produtores, apresentadores de televisão e rádio, cenografia, elaboração de roteiros, outros) 

90.02-7 
  

Criação artística 
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      9002-7/01 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores 

    9002-7/02 Restauração de obras de arte 

  90.03-5   Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas 

    9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas 

91-R       ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL 

  91,0 
    

Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental 

  91.01-5 
  

Atividades de bibliotecas e arquivos 

  
9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos 

91.02-3   Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de lugares e prédios 

históricos e atrações similares 

  9102-3/01 Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 

9102-3/02 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 

91.03-1 
  Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de 

proteção ambiental 

  9103-1/00 
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de 
proteção ambiental 

93-R 
      

ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER 

  93,1 
    

Atividades esportivas 

  93.11-5 
  

Gestão de instalações de esportes 

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

93.12-3 
  

Clubes sociais, esportivos e similares 

  
9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares 

93.13-1 
  

Atividades de condicionamento físico 

  9313-1/00 Atividades de condicionamento físico (academias, centros de saúde física, …) 

93.19-1 
  

Atividades esportivas não especificadas anteriormente 

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

) 

9319-1/99 
Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (pesca esportiva e de lazer, 

atividades de árbitros, atletas - vide outras atividades citadas nas Notas Explicativas da CNAE) 
94-S 

      
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 

  94,1     Atividades de organizações associativas patronais, empresariais e profissionais 

  94.11-1   Atividades de organizações associativas patronais e empresariais 

  9411-1/00 Atividades de organizações associativas patronais e empresariais 

94.12-0 
  

Atividades de organizações associativas profissionais 

  9412-0/01 
Atividades de fiscalização profissional (atividades dos órgãos e/ou conselhos reguladores e 

fiscalizadores do cumprimento de normas profissionais) 

9412-0/99 Outras atividades associativas profissionais (ex.: associação de médicos, de advogados, etc) 

94,2 
    

Atividades de organizações sindicais 

  
94.20-1 

  
Atividades de organizações sindicais 

  
9420-1/00 Atividades de organizações sindicais 

94,3 
    

Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

  94.30-8 
  

Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

  9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais (ONG, …) 

94,9     Atividades de organizações associativas não especificadas anteriormente 

  
94.91-0 

  
Atividades de organizações religiosas 

      9491-0/00 Atividades de organizações religiosas ou filosóficas (igrejas, mosteiros, …) 

  94.92-8 
  

Atividades de organizações políticas 

    
9492-8/00 Atividades de organizações políticas 

  94.93-6   Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 

    9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 

  94.99-5 
  

Atividades associativas não especificadas anteriormente 

    
9499-5/00 

Atividades associativas não especificadas anteriormente (feministas, de grupos étnicos, de 

consumidores, de pais de alunos, de clubes estudantis, fraternidades, de apoio a serviços 
municipais e educativos - vide outras atividades citadas nas Notas Explicativas da CNAE) 
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CLASSIFICAÇÃO CNAE 

DENOMINAÇÃO DE ATIVIDADES - USO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A
T
I
V

I
D

A
D

E
 

G
R

U
P

O
 

C
L
A

S
S

E
 

S
U

B
C

L
A

S
S

E
 

49-H 
      

TRANSPORTE TERRESTRE 

  49,5 
    

Trens turísticos, teleféricos e similares 

  
49.50-7 

  
Trens turísticos, teleféricos e similares 

  
4950-7/00 Trens turísticos, teleféricos e similares (vide Nota 1) 

50-H 
      

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 

  50,9 
    

Outros transportes aquaviários 

  50.91-2 
  

Transporte por navegação de travessia 

  
5091-2/01 Transporte por navegação de travessia, municipal 

50.99-8 
  

Transportes aquaviários não especificados anteriormente 

  5099-8/01 Transporte aquaviário para passeios turísticos 

5099-8/99 
Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente (vide outros citados nas Notas 
Explicativas da CNAE) 

51-H 
      

TRANSPORTE AÉREO 

  
51,1 

    
Transporte aéreo de passageiros 

  
51.12-9 

  
Transporte aéreo de passageiros não-regular 

      5112-9/99 
Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não- regular (exceto táxi aéreo)(vide 

outros serviços citados nas Notas Explicativas da CNAE) 

  52.2  
    

Atividades auxiliares dos transportes terrestres 

    52.23-1 
  

Estacionamento de veículos 

  5223-1/00 Estacionamento de veículos (edifícios garagem e parques de estacionamento) 

52.29-0   Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 

  5229-0/01 
Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada (cooperativas de taxi, 

centrais de chamada e reserva de taxi) 

53-H 
      

CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA 

  53,1 
    

Atividades de Correio 

  53.10-5 
  

Atividades de Correio 

  5310-5/01 Atividades do Correio Nacional 

5310-5/02 Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional 

53,2 
    

Atividades de malote e de entrega 

  53.20-2 
  

Atividades de malote e de entrega (DHL, …) 

  5320-2/01 
Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional (nas UOS assinaladas é permitido 

apenas entregador de malotes constituído como microempreendedor individual - MEI) 

5320-2/02 
Serviços de entrega rápida (delivery) (nas UOS assinaladas são permitidos apenas motoboy e  
bikeboy - ciclista mensageiro - constituído como microempreendedores individuais - MEI) 

56-I 
      

ALIMENTAÇÃO 

  56,1 
    

Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas 

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

  5611-2/01 Restaurantes e similares 

5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 

5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 

56.12-1 
  

Serviços ambulantes de alimentação 

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

56,2     Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada 

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

  5620-1/01 
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas - preparação dos 

alimentos 

5620-1/02 

Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (preparação dos alimentos) (na UOS 

assinalada é permitido apenas churrasqueiro em domicíio - constituído  como 

microempreendedor individual - MEI) 
5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 

5620-1/04 

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 

(preparação dos alimentos) (Na UOS assinalada é permitido apenas empreendedor 

constituído como 
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microempreendedor individual - MEI) 

63-J       ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 

  63,9 
    

Outras atividades de prestação de serviços de informação 

  63.91-7 
  

Agências de notícias 

  
6391-7/00 Agências de notícias 

63.99-2   Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 

  
6399-2/00 

Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 

(informação telefônica, levantamento de informações, clipping - vide outras atividades citadas 

nas Notas Explicativas da CNAE) 

64-K 
      

ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS 

  64,2 
    

Intermediação monetária - depósitos à vista 

  64.21-2 
  

Bancos comerciais 

  
6421-2/00 Bancos comerciais 

64.22-1 
  

Bancos múltiplos, com carteira comercial 

  
6422-1/00 Bancos múltiplos, com carteira comercial 

64.23-9 
  

Caixas econômicas 

  
6423-9/00 Caixas econômicas 

64.24-7 
  

Crédito cooperativo 

  6424-7/01 Bancos cooperativos 

6424-7/02 Cooperativas centrais de crédito 

6424-7/03 Cooperativas de crédito mútuo 

6424-7/04 Cooperativas de crédito rural 

64,3     Intermediação não-monetária - outros instrumentos de captação 

  64.31-0 
  

Bancos múltiplos, sem carteira comercial 

  
6431-0/00 Bancos múltiplos, sem carteira comercial 

64.32-8 
  

Bancos de investimento 

  
6432-8/00 Bancos de investimento 

64.33-6 
  

Bancos de desenvolvimento 

  
6433-6/00 Bancos de desenvolvimento 

64.34-4 
  

Agências de fomento 

      6434-4/00 Agências de fomento 

64.35-2 
  

Crédito imobiliário 

  6435-2/01 Sociedades de crédito imobiliário 

6435-2/02 Associações de poupança e empréstimo - atendimento ao público 

6435-2/03 Companhias hipotecárias 

64.36-1   Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras 

  6436-1/00 Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras 

64.37-9 
  

Sociedades de crédito ao microempreendedor 

  
6437-9/00 Sociedades de crédito ao microempreendedor 

64.38-7   Bancos de câmbio e outras instituições de intermediação não-monetária 

  6438-7/01 Bancos de câmbio 

6438-7/02 
Outras instituições de intermediação não-monetária (vide outras instituições citadas nas Notas 

Explicativas da CNAE) 

65-K       SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE 

  65,1 
    

Seguros de vida e não-vida 

  65.11-1 
  

Seguros de vida 

  
6511-1/01 Sociedade seguradora de seguros vida 

6511-1/02 Planos de auxílio-funeral 

65.12-0 
  

Seguros não-vida 

      6512-0/00 Sociedade seguradora de seguros não-vida 

65,2 
    

Seguros-saúde 
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65.20-1 

  
Seguros-saúde 

  
6520-1/00 Sociedade seguradora de seguros saúde 

65,3 
    

Resseguros 

  
65.30-8 

  
Resseguros 

  
6530-8/00 Resseguros 

65,4 
    

Previdência complementar 

  65.41-3 
  

Previdência complementar fechada 

  
6541-3/00 Previdência complementar fechada 

65.42-1 
  

Previdência complementar aberta 

  
6542-1/00 Previdência complementar aberta 

65,5 
    

Planos de saúde 

  
65.50-2 

  
Planos de saúde 

  
6550-2/00 Planos de saúde 

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

  66,1 
    

Atividades auxiliares dos serviços financeiros 

  66.12-6   Atividades de intermediários em transações de títulos, valores mobiliários e mercadorias 

  6612-6/01 Corretoras de títulos e valores mobiliários 

6612-6/02 Distribuidoras de títulos e valores mobiliários 

6612-6/03 Corretoras de câmbio 

6612-6/04 Corretoras de contratos de mercadorias 

6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras 

66.13-4 
  

Administração de cartões de crédito 

  
6613-4/00 Administração de cartões de crédito 

66.19-3   Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 

  6619-3/01 Serviços de liquidação e custódia (SELIC, CETIP, CBLC, …) 

6619-3/02 Correspondentes de instituições financeiras 

6619-3/03 Representações de bancos estrangeiros 

6619-3/04 Caixas eletrônicos 

6619-3/05 Operadoras de cartões de débito 

6619-3/99 
Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente ( vide 

outras atividades citadas nas Notas Explicativas da CNAE) 

66,2     Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde 

  66.21-5 
  

Avaliação de riscos e perdas 

  
6621-5/01 Peritos e avaliadores de seguros 

6621-5/02 Auditoria e consultoria atuarial 

66.22-3   Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde 

  6622-3/00 Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde 

66.29-1   Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não 

especificadas anteriormente 

  6629-1/00 
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não 
especificadas anteriormente (vide outras atividades citadas nas Notas Explicativas da CNAE) 

66,3     Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 

  66.30-4   Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 

      6630-4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 

68-L 
      

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 

  68,1 
    

Atividades imobiliárias de imóveis próprios 

  68.10-2 
  

Atividades imobiliárias de imóveis próprios 

  6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios (não inclui corretagem) 

6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios (não inclui corretagem) 

6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios (não inclui corretagem) 

68,2 
    

Atividades imobiliárias por contrato ou comissão 
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  68.21-8 
  

Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis 

  
6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 

6821-8/02 Corretagem no aluguel de imóveis 

68.22-6 
  

Gestão e administração da propriedade imobiliária 

  
6822-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária 

69-

M       
ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA 

  69,1 
    

Atividades jurídicas 

  69.11-7 
  

Atividades jurídicas, exceto cartórios 

  6911-7/01 Serviços advocatícios 

6911-7/02 Atividades auxiliares da justiça 

6911-7/03 Agente de propriedade industrial 

69.12-5 
  

Cartórios 

  
6912-5/00 Cartórios 

69,2     Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária 

  69.20-6   Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária 

  
6920-6/01 Atividades de contabilidade 

6920-6/02 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 

70-

M       
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 

  70,2 
    

Atividades de empresas e unidades administrativas locais 

  70.20-4 
  

Atividades de consultoria em gestão empresarial 

  7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 

71-

M       
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS 

  71,1     Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas 

  71.11-1 
  

Serviços de arquitetura 

  
7111-1/00 Serviços de arquitetura 

71.12-0 
  

Serviços de engenharia 

  
7112-0/00 Serviços de engenharia 

71.19-7   Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia 

  7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 

7119-7/02 Atividades de estudos geológicos 

7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 

7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 

7119-7/99 
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 

(vide outras atividades citadas nas Notas Explicativas da CNAE) 

71,2 
    

Testes a análises técnicas 

  
71.20-1 

  
Testes e análises técnicas 

  
7120-1/00 Testes e análises técnicas (de arquitetura e engenharia) 

73-

M       
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO 

  73,1 
    

Publicidade 

  73.11-4 
  

Agências de publicidade 

  
7311-4/00 Agências de publicidade 

73.12-2   Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 

  7312-2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicaçãos 

73.19-0   Atividades de publicidade não especificadas anteriormente 

  7319-0/01 Criação de estandes para feiras e exposições 

7319-0/02 Promoção de vendas 

7319-0/03 Marketing direto 

7319-0/04 Consultoria em publicidade 

7319-0/99 

Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (vide outras atividades 

citadas nas Notas Explicativas da CNAE) (nas UOS assinaladas é permitido apenas bike 

propagandista constituído como microempreendedor individual - MEI) 
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73,2 
    

Pesquisas de mercado e de opinião pública 

  
73.20-3 

  
Pesquisas de mercado e de opinião pública 

  
7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública 

74-

M       
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 

  74,1 
    

Design e decoração de interiores 

  74.10-2 
  

Design e decoração de interiores 

  7410-2/02 Design de interiores 

7410-2/03 Design de produto 

7410-2/99 
Atividades de design não especificadas anteriormente (serviços de design gráfico e de 

diagramação - vide outras atividades citadas nas notas Explicativas da CNAE) 

74,2 
    

Atividades fotográficas e similares 

  74.20-0 
  

Atividades fotográficas e similares 

  7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 

7420-0/02 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 

7420-0/03 
Laboratórios fotográficos (na UOS assinalada é permitido apenas revelador fotográfico 

constituído como microempreendedor individual - MEI) 
7420-0/04 Filmagem de festas e eventos 

7420-0/05 Serviços de microfilmagem 

74,9     Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 

  74.90-1   Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 

  7490-1/01 Serviços de tradução, interpretação e similares 

7490-1/02 Escafandria e mergulho 

7490-1/03 Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 

7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto 

imobiliários 

7490-1/05 
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (agências de 
modelos, empresários de artistas, …) 

      
7490-1/99 

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (serviços 

meteorológicos, avaliação de jóias, antiguidades, consultoria em segurança, meio ambiente - 
vide outras atividades citadas nas Notas Explicativas da CNAE) 

77-N       ALUGUÉIS NÃO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS 

  77,1 
    

Locação de meios de transporte sem condutor 

  77.11-0 
  

Locação de automóveis sem condutor 

  
7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor 

77.19-5   Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor 

  7719-5/01 Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 

7719-5/02 Locação de aeronaves sem tripulação 

7719-5/99 

Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, 
motocicletas, traillers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares  - vide outros citados 

nas Notas Explicativas da CNAE) 
77,2 

    
Aluguel de objetos pessoais e domésticos 

  77.21-7 
  

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 

  7721-7/00 
Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (barcos, bicicletas, cadeiras e guarda sois, 
mesas de sinuca e bilhar, brinquedos não eletrônicos, ...) 

77.22-5 
  

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares 

  
7722-5/00 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares 

77.23-3 
  

Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios 

  
7723-3/00 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios 

77.29-2   Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 

  7729-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos 

7729-2/02 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 

7729-2/03 Aluguel de material médico (cadeira de rodas, camas hospitalares, muletas, inaladores, ...) 

7729-2/99 
Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (plantas e 

flores, livros, jornais e revistas  - vide outros objetos citados nas Notas Explicativas da CNAE) 

78-N       SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 

  78,1 
    

Seleção e agenciamento de mão-de-obra 

  78.10-8 
  

Seleção e agenciamento de mão-de-obra 
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7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão-de-obra 

78,2 
    

Locação de mão-de-obra temporária 

  
78.20-5 

  
Locação de mão-de-obra temporária 

  
7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária 

78,3     Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 

  78.30-2   Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 

  7830-2/00 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 

79-N       AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS 

  79,1 
    

Agências de viagens e operadores turísticos 

  79.11-2 
  

Agências de viagens 

  
7911-2/00 Agências de viagens 

79.12-1 
  

Operadores turísticos 

  
7912-1/00 Operadores turísticos 

79,9     Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 

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

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

turístico) (vide outros serviços citados nas Notas Explicativas da CNAE) 

80-N       ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO 

  80,1     Atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores 

  80.11-1 
  

Atividades de vigilância e segurança privada 

  8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada 

8011-1/02 Serviços de adestramento de cães de guarda 

80,2 
    

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança 

  80.20-0 
  

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança 

  8020-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 

8020-0/02 
Outras atividades de serviços de segurança (instalação, reparação, reconstrução e ajuste 

mecâncio de cofres, trancas, travas de segurança, mecânicos ou eletrônicos) 

81-N 
      

SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 

  81,1 
    

Serviços combinados para apoio a edifícios 

  81.11-7   Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 

  
8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (limpeza e 

manutenção) 

81,2 
    

Atividades de limpeza 

    81.21-4 
  

Limpeza em prédios e em domicílios 

    8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 

  81.29-0 
  

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

    
8129-0/00 

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza e tratamento de piscinas,de 

chaminés, fornos e caldeiras, máquinas industriais, trens, ônibus e caminhões, tanques 

marítimos, garrafas, ruas, caixa d'água e de gordura - vide outras atividades citadas nas Notas 

Explicativas da CNAE) 

81,3 
    

Atividades paisagísticas 

  
81.30-3 

  
Atividades paisagísticas 

  
8130-3/00 Atividades paisagísticas 

82-N       SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS 

PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 

  82,1 
    

Serviços de escritório e apoio administrativo 

  82.11-3 
  

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

  
8211-3/00 

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (prestação de serviços a empresas e 
escritórios virtuais, serviços de recepção, planejamento financeiro, contabilidade, 

arquivamento, preparaçao de material para envio pelo correio, ...) 

82.19-9 
  

Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo 

  8219-9/01 Fotocópias 

8219-9/99 

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 

anteriormente (digitação, plotagem - vide outros serviços citados nas Notas Explicativas da 

CNAE) 

82,2 
    

Atividades de teleatendimento 

  82.20-2 
  

Atividades de teleatendimento 
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  8220-2/00 Atividades de teleatendimento (telemarketing, SAC, pesquisas, compras, …) 

82,3     Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos 

  82.30-0   Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos 

  8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

8230-0/02 Casas de festas e eventos 

82,9     Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas 

  82.91-1 
  

Atividades de cobrança e informações cadastrais 

  
8291-1/00 Atividades de cobrança e informações cadastrais 

82.99-7   Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 

  8299-7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 

8299-7/02 Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 

8299-7/03 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 

8299-7/04 Leiloeiros independentes (inclusive autônomo) 

8299-7/05 Serviços de levantamento de fundos sob contrato 

8299-7/06 Casas lotéricas 

8299-7/07 Salas de acesso à internet 

      

8299-7/99 

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas 
anteriormente (estenografia, taquigrafia, captação de imagens de reuniões, serviços de 

clipping,  impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, avaliadores, 

exceto de seguros e imóveis, despachantes exceto aduaneiros, manutenção de extintores de 

incêndio, administração de cartões de desconto - vide outras atividades citadas nas Notas 

Explicativas da CNAE) 
93-R 

      
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER 

  93,2 
    

Atividades de recreação e lazer 

  93.21-2 
  

Parques de diversão e parques temáticos 

  
9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos 

93.29-8   Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 

  9329-8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 

9329-8/02 Exploração de boliches 

9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares 

9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos 

9329-8/99 

Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente(vide outras atividades 

citadas nas Notas Explicativas da CNAE) (na UOS assinalada é permitido apenas animador de 
festas e mágico constituídos como microempreendedores individuais - MEI) 

95-S 
      REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE 

OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 

  95,1     Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação 

  95.11-8   Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

  9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

95.12-6   Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 

  9512-6/00 
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (telefones, fax, modem, 

roteadores, rádios, câmeras) 

95,2     Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos 

  95.21-5   Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

  9521-5/00 
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

(televisão, vídeorreprodutores, ar condicionado, …) 

95.29-1 

  
Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados 

anteriormente 

  9529-1/01 Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem 

9529-1/02 Chaveiros 

9529-1/03 Reparação de relógios 

9529-1/04 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não- motorizados 

9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário 

9529-1/06 Reparação de jóias 

9529-1/99 
Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não 

especificados anteriormente (vide outros citados nas Notas Explicativas da CNAE) 

96-S 
      

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS 
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  96,0 
    

Outras atividades de serviços pessoais 

  96.01-7 
  

Lavanderias, tinturarias e toalheiros 

  9601-7/01 Lavanderias 

9601-7/02 Tinturarias 

9601-7/03 Toalheiros (aluguel e lavagem de roupas de cama, mesa e banho, de uniformes de trabalho e 

artigos relacionados) 

96.02-5 
  

Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza 

  9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure 

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

96.09-2   Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 

  9609-2/02 Agências matrimoniais 

9609-2/04 Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda (fotografia, balança, …) 

9609-2/05 Atividades de sauna e banhos 

9609-2/06 Serviços de tatuagem e colocação de piercing 

9609-2/99 

Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente (astrólogos, videntes, 
engraxates, mensagens fonadas, gestão de sanitários públicos - vide outras atividades citadas 

nas Notas Explicativas da CNAE) 
    

  
CLASSIFICAÇÃO CNAE 

DENOMINAÇÃO DE ATIVIDADES - USO INDUSTRIAL 

A
T
I
V

I
D

A
D

E
 

G
R

U
P

O
 

C
L
A

S
S

E
 

S
U

B
C

L
A

S
S

E
 

10-C    
  

 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

  10.9    
  

Fabricação de outros produtos alimentícios 

    10.91-1 
  

Fabricação de produtos de panificação 

      1091-1/01 Fabricação de produtos de panificação industrial (inclui roscas, bolos, tortas, farinha de rosca) 

      1091-1/02  Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 

(padarias tradicionais)  

    10.92-9 
  

Fabricação de biscoitos e bolachas 

    10.93-7  
  

Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos 

    10.94-5  
  

Fabricação de massas alimentícias 

    10.95-3  
  

Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 

    10.96-1  
  

Fabricação de alimentos e pratos prontos 

21-C   
  

  
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 

  21.1   
  

Fabricação de produtos farmoquímicos 

    21.10-6  
  

Fabricação de produtos farmoquímicos 

  21.2  
 

  
Fabricação de produtos farmacêuticos 

    21.21-1  
  

Fabricação de medicamentos para uso humano 

    
 

2121-1/01  Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano (inclui as centrais de manipulação) 

    
 

2121-1/02 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano (inclui as centrais de 

manipulação) 

      2121-1/03 Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano (inclui as centrais de manipulação) 

 

7.3. SISTEMA VIÁRIO E CIRCULAÇÃO 

Este plano de uso prevê alterações no sistema viário existente no Pontão do Lago 

Sul (definido pela URB 71/2001), de modo priorizar os pedestres nas Zonas A e B, e 

otimizar o traçado, além de ampliar os estacionamentos na Zona C. Os dois acessos atuais 

ao equipamento deverão se manter, mas as vias deverão ter seu desenho e suas caixas 

modificados, de modo a comportar o fluxo de veículos previsto. 
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As vias dentro do perímetro do Pontão do Lago Sul são classificadas como locais, 

quanto à hierarquia funcional, e como via parque, quanto ao uso e ocupação do solo. Nesse 

sentido, o sistema viário se constitui acesso e elemento de delimitação de um espaço de 

uso público e de sua integração ao contexto urbano.  

Nas vias será admitida a largura mínima de pista de rolamento para veículos 

automotores de 6,0 metros, em duplo sentido, com faixa de rolamento de 3,0 metros, 

unidirecional. Considerando que são vias locais parques, que também darão acesso a 

atividades de lazer e esporte, podem apresentar medidas de traffic calming e priorizar 

modais de transporte não motorizados.  

 

Imagem 13: Proposição para sistema viário, devendo-se estudar no projeto urbanístico a melhor disposição para os 

estacionamentos e melhor desenho para as vias e estacionamentos de serviço, que devem comportar caminhões. Fonte: 

Terracap, 2020. 

Uma das medidas de traffic calming é a adoção de travessia de pedestre no nível da 

calçada (ou plataforma). Esse tipo de travessia em nível garante a continuidade e o conforto 

ao pedestre, bem como impede a alta velocidade dos modos motorizados. As travessias de 

pedestre devem se adequar aos principais fluxos de circulação observando a previsão de 

rotas acessíveis, integrando as edificações, os espaços livres, o comércio, as áreas de 

lazer, os pontos de parada de transporte coletivo, os pontos de espera para aplicativos de 

transporte, dentre outros.  
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As calçadas ao longo das vias deverão ter total de 3,10 metros (no mínimo), sendo: 

faixa de serviço de 0,60m, passeio livre de 2,00m, e faixa de acesso de 0,50m. O passeio 

livre precisa ter superfície regular, firme, contínua, sem degraus, com níveis concordantes e 

com piso antiderrapante; inclinação transversal constante, não superior a 3% (três por 

cento); podendo ser pavimentadas com os seguintes materiais: 

I - blocos intertravados; 

II - placa pré-moldada de concreto; 

III - concreto moldado in loco ou usinado; 

IV - concreto poroso; 

V - ladrilho hidráulico; 

VI - pedra portuguesa nivelada; 

VII - asfalto e asfalto poroso; e 

VIII - outros tipos de pavimentação que mantenham as características necessárias à 

acessibilidade, conforme o disposto na ABNT NBR 9050/2015. 

O novo estacionamento será localizado na Zona C, explorado pela concessionária e 

deverá acontecer em superfície, sendo facultada também a construção de estacionamento 

em subsolo. Conforme o Anexo VI do Decreto nº 39.272, de 02 de agosto de 2018 – que 

dispõe a quantidade mínima de vagas por uso e atividade, para o Uso Comercial e atividade 

de Galerias e Centros comerciais é necessário prever 1 vaga para cada 50m² de 

construção, e para o Uso Serviços com atividade de Parque Urbano, é essencial 1 vaga a 

cada 1.000m² do espaço de uso público. Portanto, a quantidade de vagas do 

estacionamento deve ser provisionada no projeto de arquitetura, conforme a área 

construída, somando-se  a quantidade de vagas relativa à superfície da concessão, que é 

de 124 vagas (pois esta possui cerca de 124.000m²). No caso de utilização de 100% do 

potencial construtivo da área, cerca de 40.000m², serão exigidas no mínimo 800 + 124 = 

total de 924 vagas. Deverá ser prevista captação de água pluvial na superfície dos 

estacionamentos, associada a soluções de amortecimento, armazenamento, reuso ou 

reabastecimento do lençol freático. 

É necessário ainda prever o mínimo de 10% do total do número de vagas relativos a 

automóveis para bicicletas em paraciclos. As áreas previstas para instalação de paraciclos 

devem ser indicadas preferencialmente nas proximidades dos espaços livres, nos quais 

estarão os equipamentos de uso público. Na elaboração do projeto urbanístico devem ser 

delimitados também espaços para circulação de ciclistas, que pode ser na forma de ciclovia, 

ciclofaixa ou passeios compartilhados. Estes novos trajetos devem se conectar à ciclovia 

existente que chega ao empreendimento. As ciclovias e ciclofaixas podem ser implantadas 
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com largura mínima de 1,50m, quando unidirecional, e com largura mínima de 2,50m, 

quando bidirecional. 

            

 

 

7.4. SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES E ESPAÇOS VERDES 

Este Plano de Ocupação prevê a implantação de um Sistema de Espaços Livres e 

Espaços Verdes, a serem destinados ao lazer e à ambiência do empreendimento Pontão do 

Lago Sul, contribuindo para o conforto bioclimático e a utilização do lugar pelos usuários. 

Esse sistema de Espaços Livres e Verdes tem ainda a função de conectar e integrar as 

Zonas definidas anteriormente. 

 Os Espaços Livres são aqueles destinados a praças e similares, qualificados com 

infraestrutura e mobiliário urbano adequados para a apropriação das pessoas, podendo ser 

dotados de vegetação e áreas permeáveis. Estes estarão concentrados nas Zonas A e B, e 

serão conectados por meio de calçadas, não podendo ser cercados, de modo a manter a 

visibilidade que contribui para a segurança e a vitalidade dos mesmos. A vegetação prevista 

deverá garantir o sombreamento ao longo do dia, e quando localizada ao longo das 

calçadas, a arborização deve levar em consideração estudos de insolação. A arborização 

desses espaços públicos deve ser proposta de forma a não obstruir passagens de pedestres 

e não prejudicar a acessibilidade ou a visibilidade do motorista e do pedestre. Esses 

espaços deverão também ter iluminação adequada durante a noite. 

Os Espaços Verdes são definidos como áreas destinadas a jardins, canteiros e 

similares, permeáveis e com a necessária presença de vegetação.  

A Zona A, que coincide com a faixa de 30 metros a partir da borda do lago, terá 

mantida sua predominância de Espaços Verdes e Espaços Livres sobre os espaços 

construídos, podendo-se conservar o tratamento paisagístico existente.  

Na Zona B, todas as novas construções serão cercadas por áreas verdes com 

tratamento paisagístico, e o calçamento no entorno das mesmas deverá ser feito apenas 

para permitir o acesso à edificação, prioritariamente com pavimento permeável e 

respeitando a legislação de acessibilidade a edificações. Nesta Zona estão instalados 

playground e quadra de areia, mas deverão ser construídas novas áreas destinadas ao 

esporte e ao lazer, dotadas de equipamentos como quadras e parques infantis. 

O paisagismo a ser proposto para o Boulevard deverá seguir a linguagem do que 

está implantado (ilhas amorfas de vegetação e calçadão orgânico) e comunicar-se com as 
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características bucólicas do lugar. Todo o Boulevard deve ser bem arborizado, garantindo o 

sombreamento e conforto para os usuários. 

O estacionamento, localizado na Zona C, deverá ser arborizado. Caso seja 

construído subsolo, pode-se buscar soluções de plantio sobre laje.  

A enseada norte, que localiza-se na Zona D, deve ser mantida como área verde 

gramada, podendo receber tratamento paisagístico e arborização. Toda a Zona D deverá se 

manter permeável e gramada, sendo facultado o adensamento da arborização existente. 

 

7.5. LEGISLAÇÃO RELATIVA AO PONTÃO DO LAGO SUL 

Este item elenca a legislação concernente ao projeto de urbanismo e arquitetura a 

ser desenvolvido para o Pontão do Lago Sul, a partir deste Plano de Ocupação, e os 

procedimentos relativos à implementação deste.  

Para o desenvolvimento dos projetos do empreendimento e a aprovação destes pela 

Central de Aprovação de Projetos, SEDUH/CAP, é necessário realizar consulta às 

concessionárias de serviços públicos para verificar interferências com redes existentes e 

capacidade de atendimento. É necessário também consultar o órgão de trânsito em relação 

ao empreendimento caracterizado como Polo Gerador de Viagem, à necessidade de 

emissão do Termo de Anuência ou à substituição deste pelo Atestado de Viabilidade emitido 

no âmbito do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, considerando que o empreendimento 

está sujeito à legislação pertinente. 

O Plano de Ocupação foi desenvolvido considerando as normas descritas a seguir:  

a. Normas da ABNT e do INMETRO 

• NBR 10.067 – Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico. 

Esta norma estabelece princípios gerais de representação em desenho 

técnico; 

• NBR 9.283 – Mobiliário Urbano. Orienta os projetos de mobiliário urbano 

que são todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da 

paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implantados mediante 

autorização do poder público em espaços públicos e privados; 

• NBR 9.050 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e 

Equipamentos Urbanos. Esta norma estabelece critérios e parâmetros 

técnicos a serem observados na execução do projeto, construção, instalação 

e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 

adequados às condições de acessibilidade; 

• NBR 1.6071 – Segurança de playgrounds. Esta norma especifica os 

requisitos de segurança para os equipamentos de playgrounds. 
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b. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais e Distritais 

• Lei Complementar nº. 17, de 28 de janeiro de 1997. Aprova o Plano de 

Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências; 

• Decreto n°. 19.045, de 20 de fevereiro de 1998. Norma Técnica nº 2, dispõe 

sobre os procedimentos para a apresentação de Projetos de Urbanismo e dá 

outras providências; 

• Decreto n 8.212 de 04 de outubro de 1984, que homologa a Decisão nº 51/84 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, que aprovou os 

estudos referentes à complementação dos Equipamentos para o Setor de 

Habitações Individuais Sul, SHIS. 

• Decreto n° 17.532, de 18 de julho de 1996, que aprova projeto urbanístico de 

parcelamento na Região Administrativa do Lago Sul - RA XVI denominado 

Projeto Orla – Polo 11- Pontão Sul, no Trecho 03, da QL-03 (atual Q L -10), do 

Setor de Habitações Individuais Sul - SHIS, na Região Administrativa do Lago 

Sul - RA XVI, consubstanciado no Projeto de Urbanismo Parcelamento - URB 

71/95, no Memorial Descritivo - MDE 71/95 e nas Normas de Edificação, Uso e 

Gabarito - NGB 71/95 e NGB 72/95. 

• Decreto nº 33.537, de 14 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o 

zoneamento ambiental da Área de Proteção Ambiental – APA do Lago Paranoá. 

• Decreto nº 39.555, de 20 de dezembro de 2018, que estabelece o 

Zoneamento de Uso do Espelho d’água do lago Paranoá. 

• Decreto nº 38.047, de 09 de março de 2017, que regulamenta o art. 20, da Lei 

Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, no que se refere às normas 

viárias e aos conceitos e parâmetros para o dimensionamento de sistema viário 

urbano do Distrito Federal, para o planejamento, elaboração e modificação de 

projetos urbanísticos, e dá outras providências. 

• Resolução CONAMA Nº 302, de 20 de março de 2002, que dispõe sobre os 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de 

reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno. 

• Decreto nº 24.499, de 30 de março de 2004, que dispõe sobre o uso e 

ocupação do Lago Paranoá, de sua Área de Preservação Permanente e Entorno 

e dá outras providências. 

• Decreto nº 39.272, de 02 de agosto de 2018, que dispõe a quantidade mínima 

de vagas de estacionamento por uso e atividade. 

• Decreto nº 39.555, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o 

Zoneamento de Usos do Espelho d'Água do Lago Paranoá e dá outras 

providências. 

• Lei nº 3.835, de 27 de março de 2006, que dispõe sobre a pavimentação de 

estacionamentos no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências. 

• Lei nº. 11.982, de 12 de julho de 2009, que acrescenta parágrafo único ao art. 

4o da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para determinar a adaptação 
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de parte dos brinquedos e equipamentos dos parques de diversões às 

necessidades das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

• Lei nº. 5.066, de 08 de março de 2013, que dispõe sobre a disponibilização de 

equipamentos de lazer e recreação adaptados para pessoas com deficiência. 

• Lei nº 6.744, de 07 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a aplicação do 

Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV no Distrito Federal e dá outras 

providências. 

• Lei nº 5.632, de 17 de março de 2016, que dispõe sobre polo atrativo de 

trânsito e dá outras providências. 

• Resolução n° 495 de 5 de junho de 2014 do Conselho Nacional de Trânsito 

– CONTRAN, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de faixa 

elevada para travessia de pedestres em vias públicas. 

 

7.6. RECOMENDAÇÕES DO CONPLAN 

Seguem-se as recomendações e observações constantes na Ata da 73ª Reunião 

Extraordinária do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – 

CONPLAN (54528873), publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, nº 135, de 20 

de julho de 2020 (54528873): 

• Recomenda-se, de forma complementar, a elaboração pela concessionária, de 

estudos, projetos, ou se fizer necessário, concurso público coordenado pelo 

Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB/DF, para novo projeto de cercamento e 

portal de entrada principal ao empreendimento, a fim de atender à 

recomendação indicada no ofício nº 1434/2021 – SEDUH, SEI 00111-

00010054/2019-90. 

• Considerando a incidência da poligonal de projeto em APP do Lago Paranoá, 

destaca-se a necessidade de anuência do Instituto Brasília Ambiental – IBRAM 

para a aprovação dos futuros projetos. 

• Recomenda-se a adoção de medidas relacionadas ao constante monitoramento 

de eventuais interferências de ordem sonora / ruído e lumínica em relação aos 

espaços adjacentes ao empreendimento.  

• Considerando as medidas pertinentes em lei e respectivos protocolos adotados 

em virtude da pandemia da COVID-19, recomenda-se a definição e incentivo ao 

uso de espaços abertos a serem previstos no projeto para o pós-pandemia. 

• Considerando a possibilidade de estacionamento subterrâneo, a SEDUH 

deverá elaborar diretrizes específicas para a gestão de risco de contaminação do 

subsolo, aventando para a possibilidade de trabalharem em conceitos para 

criação de uma diretriz de pavimento permeável. 

• Recomenda-se buscar no projeto a priorização da mobilidade ativa e de modos 

coletivos de transporte público, bem como a valorização das estruturas 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=62586370&id_procedimento_atual=33835425&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110018300&infra_hash=faef50b88818e09a43b2ddd0314d7d001db425bdca56f18fa71cdff8735c6a8f
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cicloviárias, sendo importante prever em projeto uma estrutura mínima para a 

concessão de mobilidade ativa. 

• É desejável que o novo projeto preveja um plano de utilização eficiente do uso 

de vagas de estacionamento, inclusive com avaliação de redução da quantidade 

de vagas, de forma a proporcionar maior inclusão de áreas verdes no espaço do 

empreendimento. 

• Recomenda-se que o projeto avalie a possibilidade de inclusão de Praças de 

Integração e Acesso, assim como a implantação de uma linha de ônibus de 

turismo que leve ao empreendimento. 

• Destaca-se a necessidade de incluir nos projetos de paisagismo percentual 

mínimo de árvores e espécies nativas do cerrado. De forma complementar, 

definir programas/planos de implantação e de recomposição de vegetação que 

seja atrativa à fauna nativa do cerrado, bem como projeto de iluminação 

sustentável para os respectivos espaços. 
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