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1 ACERVO TÉCNICO E INSTITUCIONAL 

Neste capítulo são apresentados os documentos que compõem o Acervo Técnico e 
Institucional referente ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Setor Habitacional Jóquei 
Clube. Os documentos aqui apresentados estão dispostos na sequência apresentada na tabela 
abaixo. 

Sequência Revisão Acervo Técnico e Institucional 

01 00 Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) 

02 00 Autorização de Manejo de Fauna 

03 00 Cartas Consulta as Instituições de Interesse 

04 00 Laudos de Qualidade da Água 
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Serviço Público Federal
Conselho Federalde Biologia

Descrição sumária da atividade: Coordenação Geral da Diagnóstico da Fauna do Setor Habitacional Jóqueí Clube
Elaboração do PLANO DE TRABALHO PARA SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO) DE AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA. ROLETA OU TRANSPORTE DE FAUNA
SILVESTRE

verifique a autenticidade

Data: / / 'í6, ob- 3oal

'do Contratante

Solicitação de baixa pordistra 'solicitação de baixa por conclusão
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXAjunto aos arquivos desse CRBío

Data:// AssínaturadoProfissiona Assinatura do Profissional

do Con :e Assinatura e C

Conselho Regional de Biologia - 4' Região
Sítuaçãa: DEFERIDO   l Data: 15/02/2021

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART No: 2021 10001 01621

  CONTRATADO
Nome RAFAEL MONTEIRO VIRGILIO DE CARVALHO   l Registro CRBio: 057794/04-D

CPf: 727.101.361-04   l Tel: 61 81238545

E-mail: RAFAELMVC@GMAIL.COM  
Endereço QUADRA SQS l07 BLOCO H. 107402402  
Cidade: BRASiLIA   l Bairro: ASA SUL

CEP: 70.346-080    
  CONTRATANTE

Nome TERRACAP - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Registro   l CPF/CGC/CNPJ: o0.359.s77/0001-73

Endereço RUAASA NORTE.OI  
Cidade nRASiLiA   l Bairro SETORES COMPLEMENTARES

CEP: 70.620-000   luíúí
Site:  

DADOS DAATIVIDADEPROFISSIONAL
Natureza Prestação de Serviço - PROPOSIÇÃO DE ESTUDOS. PROJETOS DE PESQUISAS E/OU SERVIÇOS

Identificação DIAGNÓSTICO DA FAUNA DO SETOR HABITACIONAL JÓQUEI CLUBE

       
UF:DF

Forma de participação: EQUIPE geMI da equipe: HERPETÓLOCOi MASTOZOÓLOGOI ORNITÓLO E ENTOMÓLOGO

Área do Conhecimento: ECOLOGIA   Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Valor: R$ 1 0.000.00   l Total de horas: 80

Início 08/02/2021    
ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima
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23/02/2022 09:10 https://art.creadf.org.br/art1025/funcoes/form_impressao_tos.php?NUMERO_DA_ART=0720220013851

https://art.creadf.org.br/art1025/funcoes/form_impressao_tos.php?NUMERO_DA_ART=0720220013851 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF ART Obra ou serviço

0720220013851
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico
ANDRE LUIS MARINHO DA COSTA VALENTIM
Título profissional: Engenheiro Florestal RNP: 0720402662 

Registro: 31169/D-DF

2. Dados do Contrato
Contratante: GEOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA CPF/CNPJ:

04.657.860/0001-53
SRTVN Conjunto C Número: 100 Bairro: Asa Norte CEP: 70719-903
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:
E-Mail: geologica@geologicadf.com.br Fone: (61)33271777
Contrato: Celebrado em: 09/08/2021 Valor Obra/Serviço R$:

3.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Data de Início: 09/08/2021 Previsão término: 18/02/2022 Coordenadas Geográficas:

-15.801130389407115,-47.99542122256732
Finalidade: Ambiental Código/Obra pública:
Proprietário: GEOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL
LTDA CPF/CNPJ: 04.657.860/0001-53
E-Mail: geologica@geologicadf.com.br Fone: (61) 33271777
  

1º Endereço
SRTVN Conjunto C Número: 100
Bairro: Asa Norte CEP: 70719-903
Complemento: térreo Cidade: Brasília - DF
4. Atividade Técnica
Elaboração Quantidade Unidade
    Condução de serviço técnico de levantamento florestal 1,0000 unidade
    Condução de serviço técnico de inventário florestal 1,0000 unidade
    Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental de caracterização
fitossociológica 1,0000 unidade
Execução Quantidade Unidade
    Aferição de dendometria florestal 1,0000 unidade
    Condução de serviço técnico de inventário florestal 1,0000 unidade
    Condução de serviço técnico de levantamento florestal 1,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações
Levantamento quantitativo e qualitativo da composição florística e dados fitossociológicos a partir de inventário
florestal de amostragem e censo em área de 252,70 hectares
6. Declarações
Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua
interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº
9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_____________________________
Profissional 

  
_____________________________

Contratante
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

  
__________________, ____ de _____________ de _____ 

 Local                                                       Data 
  

__________________________________________________ 
 ANDRE LUIS MARINHO DA COSTA VALENTIM - CPF:

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação
do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será
de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.
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RUA 1, S/N  PAVMTO3

Assinatura do Profissional

verifique a autenticidadeASSINATURAS

Conselho Federal de Biologia
Serviço Público Federal

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

CONTRATADO

Nº:

Nome Registro CRBio: 117933/04-D

Cpf:

E-mail:

Tel:

Endereço

Bairro:Cidade:

CPF/CGC/CNPJ:

CEP:

CONTRATANTE
Nome

Registro

Endereço

BairroCidade

CEP:

 UF:

UF:

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza

Município do Trabalho: BRASÍLIA,

Identificação

Município da sede: BRASÍLIA,

Forma de participação: INDIVIDUAL Perfil da equipe:

Área do Conhecimento: ECOLOGIA Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Valor:  R$ 5.000,00 Total de horas: 200

Início Término

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data:           /             / Data:           /             /

Solicitação de baixa por conclusão
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Solicitação de baixa por distrato

Data:           /             /

Data:           /             /

Data:           /             /

Data:           /             / Assinatura e Carimbo do ContratanteAssinatura e Carimbo do Contratante

Assinatura do Profissional Assinatura do Profissional

20211000103560

BRUNO ALESSANDRO AUGUSTO PENA CORREA

060.621.581-69

BRUNOBIO.UNB@GMAIL.COM

CONDOMINIO RESIDENCIAL MÔNACO, 03 QUADRA 22

(61) 99907-1818

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICOBRASÍLIA

DF71.680-601

PROGEPLAN - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - MATRIZ

11.632.337/0001-38

SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS NORTEBRASÍLIA

DF71.503-501

Prestação de Serviço - PROPOSIÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISAS E/OU SERVIÇOS

  ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO SETOR HABITACIONAL JÓQUEI CLUBE, RA X - BRASÍLIA DF

UF :DF

Descrição sumária da atividade: Descrição sumária da atividade: Diagnóstico da herpetofauna referente ao Estudo de Impacto Ambiental do Setor
Habitacional Jóquei Clube, contemplando duas campanhas sazonais.

30/03/2021

UF :DF

Situação: DEFERIDO Data: 05/04/2021

Conselho Regional de Biologia - 4ª Região

0405 2021
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RUA 1, S/N  PAVMTO3

Assinatura do Profissional

verifique a autenticidadeASSINATURAS

Conselho Federal de Biologia
Serviço Público Federal

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

CONTRATADO

Nº:

Nome Registro CRBio: 049947/04-D

Cpf:

E-mail:

Tel:

Endereço

Bairro:Cidade:

CPF/CGC/CNPJ:

CEP:

CONTRATANTE
Nome

Registro

Endereço

BairroCidade

CEP:

 UF:

UF:

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza

Município do Trabalho: BRASÍLIA,

Identificação

Município da sede: BRASÍLIA,

Forma de participação: INDIVIDUAL Perfil da equipe:

Área do Conhecimento: ECOLOGIA Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Valor:  R$ 5.000,00 Total de horas: 200

Início Término

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data:           /             / Data:           /             /

Solicitação de baixa por conclusão
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Solicitação de baixa por distrato

Data:           /             /

Data:           /             /

Data:           /             /

Data:           /             / Assinatura e Carimbo do ContratanteAssinatura e Carimbo do Contratante

Assinatura do Profissional Assinatura do Profissional

20211000103475

DANIEL MARQUES ALVES VELHO

724.187.611-34

DANIELVELHOBIO@GMAIL.COM

QUADRA SHIS QI 21 CONJUNTO 14, 211417

6181250378

SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SULBRASÍLIA

DF71.655-340

PROGEPLAN - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - MATRIZ

11.632.337/0001-38

SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS NORTEBRASÍLIA

DF71.503-501

Prestação de Serviço - PROPOSIÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISAS E/OU SERVIÇOS

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO SETOR HABITACIONAL JÓQUEI CLUBE, RA X - BRASÍLIA DF

UF :DF

Descrição sumária da atividade: Diagnóstico da herpetofauna referente ao Estudo de Impacto Ambiental do Setor Habitacional Jóquei Clube,
contemplando duas campanhas sazonais.

30/03/2021

UF :DF

Situação: DEFERIDO Data: 31/03/2021

Conselho Regional de Biologia - 4ª Região
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RUA ED. DECK NORTE, 327  PAVMTO3

Assinatura do Profissional

verifique a autenticidadeASSINATURAS

Conselho Federal de Biologia
Serviço Público Federal

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

CONTRATADO

Nº:

Nome Registro CRBio: 030248/04-D

Cpf:

E-mail:

Tel:

Endereço

Bairro:Cidade:

CPF/CGC/CNPJ:

CEP:

CONTRATANTE
Nome

Registro

Endereço

BairroCidade

CEP:

 UF:

UF:

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza

Município do Trabalho: BRASÍLIA,

Identificação

Município da sede: BRASÍLIA,

Forma de participação: EQUIPE Perfil da equipe: ZOOLOGIA (ORNITOLOGIA, MASTOZOOLOGIA, HERPETOLOGIA E ENTOMOLOGIA)

Área do Conhecimento: ZOOLOGIA Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Valor:  R$ 3.500,00 Total de horas: 200

Início Término

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data:           /             / Data:           /             /

Solicitação de baixa por conclusão
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Solicitação de baixa por distrato

Data:           /             /

Data:           /             /

Data:           /             /

Data:           /             / Assinatura e Carimbo do ContratanteAssinatura e Carimbo do Contratante

Assinatura do Profissional Assinatura do Profissional

20211000103561

TARCISIO LYRA DOS SANTOS ABREU

803.104.001-04

TARCISIOABREU@HOTMAIL.COM

QUADRA SQS 413 BLOCO S, 413305

(61) 98238-7522

ASA SULBRASÍLIA

DF70.296-190

PROGEPLAN - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - MATRIZ

11.632.337/0001-38

SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS NORTEBRASÍLIA

DF71.503-501

Prestação de Serviço - PROPOSIÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISAS E/OU SERVIÇOS

LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DA ORNITOFAUNA DO SETOR HABITACIONAL JÓQUEI CLUBE

UF :DF

Descrição sumária da atividade: Diagnóstico da Ornitofauna da área prevista para o Setor Habitacional Jóquei Clube, compreendendo duas campanhas
de levantamento de campo, contemplando a sazonalidade da região , para subsidiar a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental

12/04/2021

UF :DF

Situação: DEFERIDO Data: 05/04/2021

Conselho Regional de Biologia - 4ª Região
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09/04/2021 SEI/GDF - 59628588 - Autorização Ambiental

https://sei.df.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=471112&id_documento=68214114&id_orgao_acesso_externo=12&infra… 1/3

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

 
Presidência

Autorização Ambiental SEI-GDF n.º 15/2021 - IBRAM/PRESI
 

Processo nº: 00391-00001862/2021-08

Parecer Técnico nº: 200/2021 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI (57975584)

Interessado: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

CNPJ: 00.359.877/0001-73

Endereço: SAM Bl. F Ed. Sede Terracap - Asa Norte. Brasília-DF, 70620-060

Coordenadas Geográficas: 179078.56 E/ 8250926.38 S

Bacia Hidrográfica: Paranoá

Porte: Grande

Potencial Poluidor: Alto

Registro no CAR: Não Aplicável

A�vidade Licenciada: Autorização de Coleta, Captura e Transporte de animais silvestres

Prazo de Validade: 2 (dois) anos

 

I – DAS INFORMAÇÕES GERAIS:
1. Esta Autorização é válida somente para os eventos realizados na área do empreendimento e  entorno do
parcelamento;

2. O IBRAM poderá, a qualquer tempo, suspender ou cassar esta Autorização, caso não sejam observadas as
condicionantes, exigências e restrições;

3. O interessado autorizado será o responsável pela adoção de medidas e de cuidados necessários à
prevenção e à reparação de danos ao meio ambiente.

 

II – DAS OBSERVAÇÕES:

1. As condicionantes da Autorização Ambiental nº 15/2021, foram extraídas do Parecer Técnico nº
200/2021 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI (57975584), do Processo nº 00391-00001862/2021-08.

 

III - DA EQUIPE AUTORIZADA A REALIZAR A COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA 

1. Alexandre de Souza Portella,  CRBio 037850/04-D, CTF 517368 (Mastofauna);

2. Bruno Alessandro Augusto Peña Corrêa CRBio 17933/04-D, CTF 6912868 (Herpetofauna);
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09/04/2021 SEI/GDF - 59628588 - Autorização Ambiental

https://sei.df.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=471112&id_documento=68214114&id_orgao_acesso_externo=12&infra… 2/3

3. Daniel Marques Alves Velho CRBio-04 n° 049947/04-D, CTF 1505751 (Herpetofauna);

4. João Paulo Baldoni Klier Péres CRBio 080616/04-D, CTF 2913140 (Ornitofauna);

5.  Wilian Vaz-Silva CRBio 034688/04-D, CTF 1864768 (Entomofauna).

 

III – DAS CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES:         

1. Esta Autorização Ambiental permite exclusivamente a execução do estudo da fauna do
empreendimento localizado na Região Administra�va do Guará (RA X), nas Coordenadas UTM Zona 23
S (UTM – SIRGAS 2000), 179078.56 E/ 8250926.38 S. Os termos dessa Autorização Ambiental de Fauna
deverão ser estritamente desenvolvida conforme a proposta subme�da e para os grupos  de
herpetofauna, ornitofauna,  mastofauna, ic�ofauna e invertebrados.

2. Somente os pesquisadores devidamente especificados na solicitação de Coleta, Captura e Transporte
de Animais Silvestres, realizado pela empresa  Progeplan Engenharia Ambiental LTDA (CNPJ:
11.632.337/0001-38), poderão proceder os termos descritos nesta Autorização Ambiental de Fauna.

3. Esta autorização não permite Captura/Coleta/Transporte/Soltura de espécies em unidades de
conservação federais, estaduais ou distritais, salvo quando acompanhadas da anuência do órgão
administrador competente.

4. O Parecer Técnico n.º 200/2021 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI (57975584) é parte integrante desta
Autorização Ambiental, devendo as suas exigências, observações e recomendações serem
consideradas na execução da a�vidade e confecção dos relatórios e produtos. 

5. Para análise de dados secundários, devem ser u�lizados como fonte, estudos da Unidade Hidrográfica
13 - Riacho Fundo; 

6. É vedada a coleta, captura ou transporte de qualquer espécime de ornitofauna;

7. O transporte dos animais para fora do local de estudo somente está autorizado se es�verem mortos
(encaminhados à Coleção da PUC-Goiás) ou necessitando de cuidados veterinários. Neste úl�mo
caso deve ser devidamente registrado o mo�vo, a marca e a des�nação do espécime no Relatório
Final.

8. Apresentar no Relatório Final  as coordenadas geográficas dos pontos efe�vamente estudados, assim
como os shapes dos caminhos realizados nas buscas a�vas.

9. Apresentar no Relatório Final, com base nos resultados, um mapa georreferenciado com os locais de
registro das espécies e os shapes com os pontos separados por táxon.

10. Realizar análise e discussão das informações no Relatório Final; com ênfase nos possíveis impactos do
empreendimento e as medidas mi�gatórias que serão implantadas.

11. Encaminhar a este Ins�tuto o cronograma das a�vidades em campo, com no mínimo dez dias de
antecedência, para que a equipe do Brasília Ambiental possa acompanhar as a�vidades caso entenda
necessário. A perda do prazo pode levar ao não aceite dos resultados.

12. Apresentar arquivo georreferenciado contendo pontos de localização das espécies registradas;
corredores ecológicos e Áreas prioritárias de Conservação; poligonal do empreendimento e outras
informações geoespaciais solicitadas ou necessárias para a compreensão do estudo. Cabe observar a
forma de apresentação de arquivos geoespaciais disponível no site deste Ins�tuto. 

13. Na apresentação dos arquivos geoespaciais com os pontos de localização das espécies registradas,
deve ser incluída no arquivo shapefile (ou em PDF ocerizado) a tabela de atributos contendo as
colunas abaixo, informações em letra minúscula e "_" no lugar de espaço, ou entre nomes compostos:

I. Coordenada X   (projeção UTM, Datum SIRGAS 2000, 23S)
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II. Coordenada Y (projeção UTM, Datum SIRGAS 2000, 23S)

III. Espécie

IV. Nome popular

V. Data

VI. Hora (usar marcação em 24h)

VII. Tipo de registro (indivíduo, toca, rastro, pegada, restos, fezes, etc)

VIII. Imagem (incluir a foto do registro)

IX. Vocalização (incluir o arquivo da gravação da vocalização, se este for o �po de registro realizado,
ou encaminhar para o link do site "wikiaves", onde foi salvo o registro específico). 

14.  Após a entrega dos resultados, caso entenda necessário, a equipe técnica do Brasília Ambiental poderá
solicitar novas análises (não previstas no plano de trabalho) como forma de complementar o estudo e 
fornecer mais subsídios para tomada de decisão sobre a área.

 

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS
Ins�tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - BRASÍLIA AMBIENTAL

Presidente

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS - Matr. 1695059-
3, Presidente do Brasília Ambiental, em 09/04/2021, às 17:04, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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Superintendência de Projetos – EPR 

Gerência de Concepção e Macrosistemas - EPRC 

 

Relatório Técnico EPRC-20/005 
 
Assunto:  Viabilidade de Atendimento 
Empreendimento: Setor Habitacional Jóquei Clube  
Interessado: Terracap 
Local: Vicente Pires – RAXXX – DF 

Data:  03/04 /2020 
___________________________________________________________________________ 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
O presente documento refere-se ao Ofício SEI nº 1123/2019 – TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC, 
contido no Processo SEI nº 00111-00009409/2019-06 , que trata de solicitação de informações 
à Caesb quanto à existência de redes implantadas e/ou projetadas nas imediações da poligonal 
do projeto do Setor Habitacional Jóquei Clube, localizado na Região Administrativa do Vicente 
Pires – RA XXX, bem como a capacidade de atendimento da infraestrutura existente. 
 
2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 
2.1. LOCALIZAÇÃO 
 

 

Figura 1. Poligonal da área do empreendimento – Setor Habitacional Jóquei Clube. 
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O Setor Habitacional Jóquei Clube – SHJC está situado na Região Administrativa XXX – 
Vicente Pires (Conforme a PLC 19/2019), apresentando nas suas divisas ao norte: a Estrada 
Parque Ceilândia – EPCL; ao sul: a Estrada Parque Taguatinga – EPTG, a oeste: Estrada Parque 
do Vale – EPVL e a leste: o Setor de Transporte Rodoviário de Cargas – STRC, o Setor de 
Inflamáveis – SIN ( ambos pertencentes à RA XXIX – SIA), a Reserva Ecológica do Guará – Área 
30, a linha férrea e as Quadras Econômicas do Lúcio Costa. 

 
Com base nas disposições do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 

Federal – PDOT, Lei Complementar nº 803/2009, o Setor Habitacional Jóquei Clube encontra-
se em Zona Urbana de Expansão e Qualificação (ZUEQ-4), de média densidade demográfica (50 
a 150 hab./ha). 

 
Essa zona é composta por áreas propensas à ocupação urbana, predominantemente 

habitacional, e que possuem relação direta com áreas já implantadas, sendo também integrada 
por assentamentos informais que necessitam de intervenções visando a sua qualificação. 
 
2.2. DADOS TÉCNICOS 

 

• Área total: 2.526.952 m² (253 ha) 

• População máxima admitida pelo PDOT/2012: 37.904 habitantes 

• Densidade máxima admitida (PDOT/2012): 150 habitantes por hectare 

• Diretriz Urbanística (DIUR): DIUR 06/2017 

• Usos do solo: comercial, prestação de serviços, institucional, residencial, misto e 
equipamentos públicos. 

 
 
2.3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) 
 

2.3.1. A Região Administrativa do Vicente Pires, onde o empreendimento está 
situado, é atualmente abastecida pela captação Rio Descoberto, maior 
manancial de abastecimento do DF. 

2.3.2. Não há sistema de abastecimento implantado ou projetado para atendimento 
do empreendimento. No entanto, a área possui redes de distribuição e adutora 
nas proximidades, conforme observa-se na Figura 2. 
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Figura 2. Redes de distribuição de água nas proximidades do empreendimento. 

2.3.3. Há interferência da poligonal do projeto proposto com o sistema de 
abastecimento de água da localidade, conforme representado na Figura 3 e na 
Figura 4. 

 

Figura 3. Interferência do empreendimento com rede de água de PVC-85 e FF-100. 
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Figura 4. Interferência do empreendimento com rede de água de PEAD-180. 

2.3.4. Será possível o atendimento do sistema existente. O ponto de derivação na 
rede para atendimento do empreendimento é indicado na Figura 5. 

 

Figura 5. Ponto de Derivação no Sistema de Abastecimento de Água. 

2.3.5. Conforme a Figura 6 a derivação será feita na subadutora SAT.TAG.011 (FF-
1000). 
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Figura 6. Ponto de derivação na SAT.TAG.011. 

2.3.6. Deverá ser implantando um reservatório de aproximadamente 16.000 m³ (2 
câmaras de 8.000 m³ cada), para o qual deverá ser reservada uma área de 
cerca de 5 ha no ponto mais alto da poligonal do empreendimento, conforme 
ilustrado na Figura 7. 

  

Figura 7. Sistema de Abastecimento proposto com indicação da área do reservatório. 

2.3.7. O reservatório a ser implantado além de atender a demanda do 
empreendimento, por estar localizado em ponto estratégico poderá atender 
as regiões circunvizinhas conforme necessidades.  
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2.3.8. Poderá ser proposta uma alteração da área destinada ao reservatório, desde 
que apresentadas justificativas suficientes para a alteração, necessitando de 
aprovação prévia por parte da Caesb. 

 

2.4. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) 
 

2.4.1. Não há sistema de esgotamento sanitário implantado ou projetado para 
atendimento do empreendimento. No entanto, por estar inserida dentro da 
malha urbana, a área possui redes coletoras e interceptores nas proximidades, 
conforme observa-se na Figura 8. 

 

Figura 8. Redes do sistema de esgotamento sanitário nas proximidades do empreendimento. 

 

2.4.2. Não há interferência da poligonal do projeto proposto com o sistema de 
esgotamento sanitário da localidade.  

2.4.3. O sistema de esgotamento sanitário que atende a região do empreendimento 
é o da ETE Melchior. Atualmente, tanto a carga hidráulica quanto a carga 
orgânica desta unidade já ultrapassaram o limite operacional previsto em 
projeto. Entretanto, considerando que a ETE Melchior passará por melhorias e 
que a ocupação do empreendimento será gradual, será possível a sua 
interligação ao SES existente. 

2.4.4. Apresenta-se, na Figura 9 e na Figura 10, um ponto viável no interceptor 
existente (PEAD-400) para interligação do sistema de esgotamento a ser 
implantado. 
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Figura 9. Ponto de Interligação ao Sistema de Esgotamento Sanitário. 

 

Figura 10. Ponto de Interligação ao Sistema de Esgotamento Sanitário (Detalhe). 

 

2.4.5. Este sistema contempla a exportação dos esgotos coletados para a bacia do 
Rio Melchior, através de transposição de bacia. Assim, o esgoto sanitário dessa 
região será tratado juntamente com o de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, 
complexos urbanos cujo sistema de esgotamento se encontra em operação. 
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2.5. CRITÉRIOS DE PROJETO 

2.5.1. Dados para elaboração dos projetos: 

a) Coeficiente “Per Capita” de consumo de água: 178 L/hab/dia 

b) Coeficiente da hora de maior consumo (K2): 1,50 

c) Coeficiente do dia de maior consumo (K1): 1,20 

 

2.5.2. Sistema de Abastecimento de Água: 

a) Coeficiente per capita de produção média de água: 244 L/hab/dia  

b) Pressão dinâmica mínima: 10 m.c.a. 

c) Pressão estática máxima: 40 m.c.a. 

d) Índice de perdas na distribuição (CAESB, 2018): 27%  

e) Diâmetro mínimo das redes: 63 mm 

f) Estimativas de consumo de unidades não residenciais devem considerar os 
parâmetros de consumo definidos na Norma da Caesb ND.SCO-002 – Ligação 
Predial de Água. 

 

2.5.3. Sistema de Esgotamento Sanitário: 

a) Coeficiente de retorno (C): 0,8 

b) Coeficiente de vazão mínima (K3): 0,50 

c) Taxa de infiltração em ramais condominiais e redes coletoras: 0,05 L/s/km 

d) Taxa de infiltração em Interceptor e emissário: 0,3 L/s/km 

e) Diâmetro mínimo da Rede Pública: 150 mm 

f) Diâmetro mínimo de Ramal Condominial: 150 mm 

g) Diâmetro máximo de rede no passeio: 200 mm 

h) Profundidade máxima da rede no passeio: 2,5m 

i) Profundidade máxima da rede no passeio com ligação predial: 1,8 m 

j) Profundidade máxima da rede no leito da via ou área verde: 3,5 m 

k) Distância máxima entre Poços de Visita (PV): 80 m 

l) Distância máxima entre CI’s do ramal condominial: 50 m 

m) Declividade mínima: 0,005 m/m 

n) Lâmina máxima (redes, interceptores e emissários): 75% 

o) Lâmina máxima (ramal condominial): 45% 
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3. ANÁLISE POPULACIONAL E DE VAZÃO 
 
Com base nas informações prestadas pela TERRACAP, estima-se que Setor Habitacional 

Jóquei Clube alcançará a população de 37.904 habitantes, que corresponde ao consumo médio 

de 106,97 l/s de água e contribuição média de 62,47 l/s de esgotos (Tabelas 1 e 2). 

Tabela 1. Estimativa do consumo de água para atendimento do empreendimento – Setor 
Habitacional Jóquei Clube.  

Projeção de Vazão - Água 

População Total  37.904 

Consumo de água per capita (q)¹ 178 

Coeficiente do dia de maior consumo - K1 1,2 

Coeficiente da hora de maior consumo - K2 1,5 

Coeficiente de perda (%)² 27 

Q média (L/s) 106,97 

Q máx. diária (L/s) 128,37 

Q máx. horária (L/s) 192,55 

¹ Dado referente ao ano de 2016 (Fonte: Plano Distrital de Saneamento – PDSB, 2017). 

² Boletim de Perdas da CAESB por RA (2018). 

 

Tabela 2. Estimativa de contribuição de esgotos do empreendimento – Setor Habitacional 
Jóquei Clube. 

Projeção de Vazão de Esgotos 

População Total  37.904 

Consumo de água per capita (q)¹ 178 

Coeficiente de Retorno Água/Esgoto – C³ 0,8 

Coeficiente do dia de maior consumo - K1 1,2 

Coeficiente da hora de maior consumo - K2 1,5 

Q média (L/s) 62,47 

Q máx. diária (L/s) 74,97 

Q máx. horária (L/s) 112,45 

¹ Dado referente ao ano de 2016 (Fonte: Plano Distrital de Saneamento – PDSB, 2017). 
3 Plano Diretor de Água e Esgotos do Distrito Federal – PDAE/DF, 2010. 
 

 

4. ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 

Para o atendimento do Setor Habitacional Jóquei Clube com abastecimento de água, em uma 

avaliação preliminar, verificou-se a que será necessária a implantação de: reservatório apoiado, 

adutora de água tratada e redes de distribuição.  

Com base nessa informação, apresenta-se na tabela a seguir, a estimativa de custos para a 

expansão do sistema. 
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Tabela 3. Estimativa de custos para implantação do sistema de abastecimento de água do 
Setor Habitacional Jóquei Clube. 

Item Custo Total (R$) 

Reservatório (16.000 m³) 15.000.000,00 

Adutora (PEAD – 500) 8.000.000,00  

Rede de Distribuição 1.200.000,00 

Subtotal (R$) 24.200.000,00  

Canteiro (Barracão) 50.000,00 

Administração Local de Obra 2.100.000,00  

Total (R$) 26.350.000,00  

 

Já para a expansão do sistema de esgotamento sanitário será necessária a implantação de redes 

coletoras e interceptor de esgotos.  

Sendo assim, apresenta-se na Tabela 4, os custos estimados para o atendimento do setor.  

Tabela 4. Estimativa de custos para implantação do sistema de esgotos do Setor Habitacional 
Jóquei Clube. 

Item Custo Total (R$) 

Interceptor 3.000.000,00 

Rede coletora 13.000.000,00 

Subtotal (R$) 16.000.000,00 

Canteiro (Barracão) 50.000,00 

Administração Local de Obra 1.300.000,00 

Total (R$) 17.350.000,00 

 

5. PARECER TÉCNICO 
 
 

O Setor Habitacional Jóquei Clube não é atendido pelos sistemas de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário da região e não há novos projetos em elaboração no âmbito da 

CAESB para atendimento do Setor.  

De acordo com a TERRACAP, a área a ser considerada para implantação do projeto é de 

aproximadamente 253 ha e poderá alcançar 37.904 habitantes, o que corresponde ao consumo 

médio de 106,97 l/s de água e contribuição média de 62,47 l/s de esgotos. 

Verifica-se que o atendimento com sistema de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário é tecnicamente viável, considerando que a ocupação do empreendimento será 

gradual, havendo assim, tempo hábil para a implantação das melhorias previstas para os 

referidos sistemas. 

Os projetos para atendimento com água e esgoto poderão ser desenvolvidos pela CAESB, 

porém só terão início após a apresentação do urbanismo aprovado. 
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Tendo em vista a implantação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

os custos estimados são de R$ 26.350.000,00 e R$ 17.350.000,00, respectivamente. 

Importante ressaltar que os custos se referem à infraestrutura local necessária, e são baseados 

em indicadores de custos de implantação dos sistemas, podendo sofrer alterações quando da 

elaboração dos projetos executivos. 

Há interferência do projeto proposto apenas com o sistema de abastecimento de água 

existente. Ressalta-se, que no caso de intervenção em locais onde existam redes de água e 

esgotos, a locação das unidades deverá evitar remanejamentos das mesmas.  

Para proteção da(s) tubulação(ões) existente(s) deverão ser mantidos os seguintes 

recobrimentos (a partir da geratriz superior do tubo) e faixas de servidão (com afastamento 

para cada lado do eixo da rede): 

Largura da Faixa de Servidão e Recobrimentos Mínimos Exigidos 

para Redes de Água 

Diâmetro (mm) Material 
Recobrimento 

(m) 
Afastamento a partir 
do eixo da rede (m) 

Até 150 
PEAD/PVC 0,80 

1,50 
FOFO 0,60 

Acima de 150 até 200 
PEAD/PVC 0,80 

2,00 
FOFO 0,60 

Acima de 200 até 250 
PEAD/PVC 0,80 

2,00 
FOFO 0,85 

Acima de 250 até 300 

Todos 

1,10 2,00 

Acima de 300 até 350 1,25 5,00 

Acima de 350 até 400 1,50 5,00 

Acima 400 até 1500 2,00 6,00 
 

Largura da Faixa de Servidão e Recobrimentos Mínimos Exigidos 

para Redes de Esgoto 

Profundidade 
(m) 

Diâmetro (mm) 
Afastamento a 

partir do eixo da 
rede (m) 

Recobrimento 
(m) 

Até 3,50 

Até 100 0,70 

Redes em vias 
públicas: 0,90 

 
Redes em 

passeios ou área 
verde: 0,60 

Acima de 100 até 150 1,50 

Acima de 150 até 350 2,50 

Acima de 350 até 600 5,00 

Acima de 600 até 1500 6,00 

Acima de 3,50 
até 5,00 

Até 350 3,00 

Acima de 350 até 1500 6,00 

Acima de 5,00 Até 1500 7,50 
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conforme horário oficial de Brasília, fundamento no art 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Engenharia

 

Carta n.º 92/2020 - CAESB/DE Brasília-DF, 08 de abril de 2020

AO SENHOR

HAMILTON LOURENÇO FILHO

DIRETOR TÉCNICO

TERRACAP – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

 

 

Prezado Senhor,

 

Em resposta ao O cio SEI-GDF Nº 1123/2019 -
TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC(28329119), que solicita consulta de interferência de
redes implantadas e/ou projetadas nas imediações da poligonal de projeto urbanís co para o Setor
Habitacional Jóquei Clube - SHJC, localizado na RA X – Guará (27837434), bem como, informar sobre a
capacidade de atendimento com o Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário para
área em questão, verificamos que há interferência da poligonal do projeto proposto com o sistema de
abastecimento de água da localidade de conformidade com o Relatório Técnico EPRC - 20/005
(38227489) e Despacho - CAESB/DE/EPR/EPRC nº 38228039 com as informações dessa CAESB, para
conhecimento e demais providências que se façam necessárias.

 

Atenciosamente,

 

Antonio Luís Harada

Assessor Especial da Diretoria de Engenharia

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO LUIS HARADA - Matr.0050473-4,
Assessor(a) Especial da Diretoria, em 09/04/2020, às 15:40, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 38408852 código CRC= A00CAF92.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

Gerência de Planejamento Elétrico e de Qualidade do Serviço

 

Estudo de Conexão n.º 15/2020 - CEB-D/DG/DD/SOE/GPQS Brasília-DF, 10 de março de 2020.

Assunto: Diretrizes para o atendimento ao Setor Habitacional Jóquei Clube, Guará - Distrito
Federal.

 

1. INTRODUÇÃO

Este estudo tem a finalidade de estabelecer diretrizes para o fornecimento de energia
elétrica ao Setor Habitacional Jóquei Clube - SHJC na Região Administrava do Guará - RA X. 

Referência: Processo SEI 00111-00009409/2019-06.
 

2. DETALHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

O Setor Habitacional Jóquei Clube está localizado na região do an go Jockey Club de
Brasília. A poligonal do projeto é delimitada ao norte pela EPCL, ao sul pela EPTG e ao oeste pela
EPVL, com uma área total de aproximadamente 2,527 km². Encontra-se ao sul da Cidade Estrutural e
à leste do Setor Habitacional Vicente Pires. A Figura 1 apresenta um croqui da Poligonal do Projeto.  
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Figura 1 - Região do empreendimento.

 

A incorporação do empreendimento ficará a cargo da TERRACAP, que deu entrada em
solicitação de análise de impacto das redes da CEB através do O cio SEI-GDF Nº 1124/2019 -
 TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC ( 28411965). A demanda do projeto não foi informada, de forma que
será es mada em função das caracterís cas de ocupação do terreno no presente estudo. No processo
SEI foram fornecidos um Plano de Ocupação, explicitado na Figura 2, e um Memorial Descri vo
Preliminar do Projeto, cujas informações de uso do terreno estão detalhadas na Tabela 1. 
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Figura 2 - Plano de Ocupação do SHJC. 

 

Tabela 1 - Detalhamento do Uso do Terreno no SHJC. 

 Área [m²] Número Percentual [%]

ELUP 380.984  15,1

Área Verde - Faixa de domínio 145.091  5,7

Sistema Viário 1.020.072  40,4

Lotes 980.805 362 38,8

CSII 3 218.344 63 8,6

CSIIR 2 190.289 68 7,5

CSIIR 2 NO 502.781 206 19,9
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Inst EP 38.322 7 1,5

Inst 31.069 18 1,2

Poligonal do Projeto 2.526.952  100

 

Pela Tabela 1, nota-se que serão 362 lotes, cuja a des nação de uso do terreno é
definida de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS, sendo destes:

63 lotes do po Comercial, Prestação de Serviços, Ins tucional e Industrial 3 - CSII
3;

68 lotes do po Comercial, Prestação de Serviços, Ins tucional, Industrial e
Residencial - CSIIR 2; 

206 lotes do po Comercial, Prestação de Serviços, Ins tucional, Industrial e
Residencial Não Obrigatório 2 - CSIIR NO 2;

7 lotes do tipo Institucional Equipamento Público e;

18 lotes do tipo Institucional. 

 

3. SITUAÇÃO DO ATENDIMENTO DA REGIÃO

Com relação à situação atual dos alimentadores de 15 kV na região, destacam-se os
circuitos GR02 e GR12 oriundos da Subestação Guará (SE GR). Os dados de carregamento destes
circuitos são apresentados na Tabela 2. Esses dados foram extraídos do Sistema de Supervisão e
Controle (SSC) e do Sistema de Apoio a Operação (SAO), considerando o maior carregamento entre
março de 2019 e fevereiro de 2020.

 

Tabela 2 - Carregamento dos alimentadores GR02 e GR12.

Alimentador Limitante
Limite

 Operacional [A]
Demanda

 Máxima [A]
Carregamento
 Relativo[%]

GR02 TC 300 295 98

GR12 TC 300 213 71

 

O esquemá co da subestação do alimentador encontra-se na Figura 3. Os dados de
carregamento dos transformadores de 138/13,8 kV da SE AC são apresentados na Tabela 3. Esses
dados foram extraídos do Sistema de Supervisão e Controle (SSC) e do Sistema de Apoio a Operação
(SAO), considerando o maior carregamento entre março de 2019 e fevereiro de 2020.
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Figura 3 - Esquemático da Subestação Guará, com destaque para os alimentadores GR02 e GR12.

 

Tabela 3 - Carregamento dos transformadores  SE GR.

Alimentador
Limite

 Operacional [MVA]
Demanda

 Máxima [MVA]
Carregamento
 Relativo[%]

T1 25 21 84

T2 25 21 84

 

A Tabela 4 indica outros dados dos alimentadores GR02 e GR12. Os valores de potência
instalada e número de clientes foram verificados em março de 2020, os valores dos indicadores de
con nuidade de Duração Equivalente de Interrupção por unidade consumidora (DEC) e Frequência
Equivalente de Interrupção por unidade consumidora (FEC) correspondem ao acumulado móvel anual
em janeiro de 2020. Os limites anuais de DEC e FEC correspondem aos valores definidos pela ANEEL
para o conjunto Taguatinga no ano de 2020.

 

Tabela 4 - Dados físicos dos alimentadores GR02 e GR12.

Alimentador
Nº de

clientes
Potência instalada

[kVA]
DEC
[h]

Limite anual
DEC [h]

FEC
[nº

int.]

Limite anual
FEC

[nº int.]

GR02 6.983 8.755 15 9 16 6

GR12 4.791 8.720 8,3 9 9,2 6

 

4. DETALHAMENTO DE PROPOSTAS EXISTENTES

Não existem propostas para a região do empreendimento que possam interferir na
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análise desse estudo.

 

5. ESTIMATIVA DE DEMANDA

Para realizar a análise do atendimento às novas cargas, deve-se primeiramente es mar
a demanda para o conjunto de lotes do Setor Habitacional Jóquei Clube. Para a es ma va, serão
u lizados como referência dados de locais similares de acordo com a pologia de uso e ocupação do
solo em consonância com a LUOS. Assim, junto com as informações fornecidas pela TERRACAP acerca
da quan dade de lotes e área des nada a cada um, será realizada a es ma va total da demanda do
Setor Habitacional. 

A apresentação das tipos de lotes será a seguinte:

- Tópico 5.1: "Lotes CSII 3".

- Tópico 5.2: "Lotes CSIIR 2" e "Lotes CSIIR 2 NO".

- Tópico 5.3: "Lotes Inst" e  "Lotes Inst EP".

- Tópico 5.4: Estimativa da demanda total para o Setor Habitacional Jóquei Clube.

 

5.1. "Lotes CSII 3"

Os lotes definidos como "CSII 3" serão des nados a empreendimentos de uso
Comercial, Prestação de Serviços, Ins tucional e Industrial, sendo proibido o uso residencial. A área
total dos 63 lotes é de 218.344 m² e a área média é de 3.465,78 m². 

A metodologia u lizada para es mar a demanda da região consiste em iden ficar áreas
de atendimento cujas unidades consumidoras possuem caracterís cas similares às do
empreendimento conforme o Memorial Descri vo. O obje vo é estabelecer um fator de demanda por
quilômetro quadrado (kVA/km²) médio referencial, bem como um fator de demanda por Unidade
Consumidora (kVA/UC). A partir desses valores é possível estimar a demanda da região.

Foram selecionados circuitos que atendem áreas definidas majoritariamente por lotes
do po CSII. A Tabela 5 abaixo detalha as caracterís cas dos alimentadores u lizados como
referência. 

 

Tabela 5 - Características dos alimentadores comparáveis. 

Alimentador
Nº de

clientes
Carregamento
máximo [kVA]

Área de
atendimento [km²]

Fator
kVA/UC

Fator
kVA/km²

805 118 3.441,9 0,30 29,17 11.473,10

806 416 2.629,3 0,31 6,32 8.481,46

AC08 1.840 4.684,9 0,61 2,55 7.680,08

AC09 238 5.640,9 0,14 23,70 40.292,45

NW08 925 4.828,3 0,87 5,22 5.549,73

HP08 1.861 4.302,4 0,45 2,31 9.560,92

Média - - - 11,54 13.839,63

 

A Tabela 6 apresenta a es ma va de demanda dos lotes po CSII 3, considerando o
fator kVA/UC e o fator kVA/km².

 

Tabela 6 - Estimativa de demanda dos lotes CSII3. 
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Lotes CSII3
Nº de UCs Área [km²] Fator kVA/UC * Nº de clientes Fator kVA/km² * Área

63 0,22 727 kVA 3.022 kVA

 

Analisando a Tabela 6, observa-se que a demanda es mada pelo método do fator
kVA/km² foi superior ao outro método, e portando será considerado este valor como referência para a
definição do atendimento.

 

5.2. "Lotes CSIIR 2" e "Lotes CSIIR 2 NO"

Os lotes definidos como "CSIIR 2" e "CSIIR 2 NO" serão des nados a empreendimentos
de uso Comercial, Prestação de Serviços, Ins tucional, Industrial e Residencial, simultaneamente ou
não. No caso do primeiro po, o uso comercial, prestação de serviços, ins tucional e industrial é
obrigatório.  São 68 lotes do po CSIIR 2, com uma área total de 190289 m² e uma área média de
2.798, 37 m². Quanto aos lotes CSIIR 2 NO, são 206 com uma área total de 502781 m² e uma área
média de 2440,68 m².

A metodologia u lizada para es mar a demanda da região consiste em iden ficar áreas
de atendimento cujas unidades consumidoras possuem caracterís cas similares às do
empreendimento conforme o Memorial Descri vo. O obje vo é estabelecer um fator de demanda por
quilômetro quadrado (kVA/km²) médio referencial, bem como um fator de demanda por Unidade
Consumidora (kVA/UC). A partir desses valores é possível estimar a demanda da região.

Foram selecionados circuitos que atendem áreas definidas majoritariamente por lotes
do po CSIIR 2 e CSIIR 2 NO. A Tabela 7 abaixo detalha as caracterís cas dos alimentadores u lizados
como referência.

 

Tabela 7 - Características dos alimentadores comparáveis. 

Alimentador
Nº de

clientes
Carregamento
máximo [kVA]

Área de
atendimento [km²]

Fator
kVA/UC

Fator
kVA/km²

TN12 2.787 5.758,3 1,18 2,07 4.895,90

TN01 1.936 1.465,0 0,22 0,76 6.732,78

TG06 2.961 3.713,5 0,26 1,25 14.501,84

TG02 5.598 4.887,5 0,62 0,87 7.906,34

GM09 4.314 3.800,5 1,31 0,88 2.907,46

GR08 7.690 5.497,5 1,44 0,71 3.828,17

0409 5.862 3.946,7 0,55 0,67 7.111,46

Média - - - 1,03 6.840,56

 

A Tabela 8 apresenta a es ma va de demanda dos lotes po CSIIR 2 e CSIIR 2 NO,
considerando o fator kVA/UC e o fator kVA/km². A quan dade de unidades consumidoras foi definida
u lizando as informações fornecidas pelo Memorial Descri vo Preliminar do Projeto. Tal documento
indica que a população es mada para o Setor Habitacional Jóquei Clube é de 37.599 e que, segundo o
documento Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD de 2018, o número de habitantes por
domicílio no Guará é de 3,1. 

 

Tabela 8 - Estimativa de demanda dos lotes CSIIR 2 e CSIIR 2 NO. 

Nº de Área Fator kVA/UC * Nº de Fator kVA/km² *
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Lotes CSIIR2 e CSIIR2
NO

UCs [km²] clientes Área

12.129 0,69 12.508 kVA 4.741 kVA

 

Analisando a Tabela 8, observa-se que a demanda es mada pelo método do fator
kVA/UC foi superior ao outro método, e portando será considerado este valor como referência para a
definição do atendimento.

 

5.3. "Lotes Inst" e  "Lotes Inst EP"

No Lote do po Ins tucional, é permi do exclusivamente o uso ins tucional público ou
privado. Nos lotes Ins tucionais Equipamento Público, por sua vez, são desenvolvidas a vidades
inerentes às polí cas públicas setoriais, cons tuindo lote de propriedade do poder público que
abrigue, de forma simultânea ou não, equipamentos urbanos ou comunitários. De acordo com o
Memorial Descri vo, se tratam de 18 lotes Ins tucionais, com uma área total de 31069 m² e 7 Lotes
Institucionais EP, cuja área total é de 38322 m².

A metodologia u lizada para es mar a demanda desses lotes consiste em iden ficar
estabelecimentos cuja u lização é regulamentada em lotes do po Ins tucional em concordância com
a LUOS. O obje vo é estabelecer um fator de demanda por quilômetro quadrado (kVA/km²) médio
referencial. A par r desses valores é possível es mar a demanda da região. A Tabela 9 abaixo detalha
as características dos estabelecimentos utilizados como referência.

 

Tabela 9 - Características dos estabelecimentos comparáveis. 

Lote Institucional Demanda Área[km²] Fator kVA/km²

Hospital do Guará 100 0,003 30.034,54

CAESB SPTE Sobradinho 500 0,018 27.530,31

Colégio La Salle Sobradinho 110 0,010 10.857,55

Colégio Olimpo Asa Sul 190 0,008 23.407,66

UDF 149 0,003 55.394,45

Fórum de Planaltina 190 0,003 70.972,32

Polícia Militar SAIN 60 0,005 12.805,19

Polícia Militar Recanto das Emas 50 0,003 16.978,51

Bombeiros SAIN 110 0,005 21.276,18

SLU SGO 40 0,005 7.398,36

Média - - 27.665,51

 

A Tabela 10 apresenta a es ma va de demanda dos lotes po Ins tucional e
Institucional EP, considerando o fator kVA/km².

 

Tabela 10 - Estimativa de demanda dos lotes Institucional e Institucional EP.

Lotes Institucionais
Área [km²] Fator kVA/km² * Área

0,069 1.920 kVA
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5.4. Estimativa da demanda total para o Setor Habitacional Jóquei Clube

A par r das es ma vas para po de lote apresentadas anteriormente, é possível
determinar a es ma va total de demanda para o Setor Habitacional Jóquei Clube. A Tabela
11 apresenta um resumo das demandas es madas assim como a demanda total para o
empreendimento.

 

Tabela 11 - Estimativa de demanda total para o empreendimento. 

Lotes
Quantidade

[n°]
Área [m²]

Demanda Estimada
[kVA]

CSII3 63 218.344 3.021,799

CSIIR2 e CSIIR2 NO 274 693.070 12.508,46

Institucional 25 69.391 1.919,74

Total 362 980.805 17.450

 

A par r da Tabela 11, verifica-se que a demanda total es mada para o Setor
Habitacional Jóquei Clube é de 17,45 MVA. 

Vale ressaltar que por não exis r uma es ma va por parte do loteador (TERRACAP), foi
realizado esse estudo pela concessionária. No entanto, quando da solicitação de fornecimento, os
empreendimentos deverão fornecer suas informações específicas de cronograma de implantação,
previsão de demanda, carga instalada, des nação e perfil do empreendimento. Nesse contexto, é
interessante citar o ar go 27, inciso I da resolução 414 da ANEEL, que define algumas
obrigatoriedades do solicitante quando da solicitação do fornecimento:

“ c. declaração descritiva da carga instalada na unidade consumidora;

   f. fornecimento de informações e documentação referentes às a vidades
desenvolvidas na unidade consumidora; ”.

 

6. ANÁLISE

A par r da demanda es mada de 17,45 MVA,  verifica-se que as condições atuais da
subestação Guará não permitem que o Setor Habitacional Jóquei Clube seja por ela atendido. Para o
atendimento ao empreendimento em questão, será necessária a implementação de uma nova
subestação. 

Em planejamentos anteriores de expansão da rede de atendimento da CEB Distribuição,
foi es pulada a implementação da Subestação Estrutural, que seria atendida pelo seccionamento da
linha de 138 kV entre as Subestações Tagua nga e Tagua nga Norte. A localização dessa subestação,
como pode ser visto na Figura 4 abaixo, estaria na região do quadrante superior ao norte da poligonal
do projeto do Setor Habitacional Jóquei Clube, próximo ao encontro das vias EPCL e EPVL. 
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Figura 4 - Detalhe do Geoelétrico de 2016 da CEB-D.

 

A Subestação Estrutural, no entanto, não entrou no horizonte dos estudos mais recentes
de planejamento da rede de atendimento da CEB-DIS. Portanto, a implementação da subestação de
atendimento ao SHJC pode seguir as diretrizes de atendimento para a anteriormente planejada
Subestação Estrutural. Ou seja, a Subestação Jóquei Clube (SE JC) será energizada a par r do
seccionamento da Linha entre as Subestações Tagua nga (SE TG) e Tagua nga Norte(SE TN).
Portanto, a Figura 5 abaixo indica a área interesse da CEB-DIS para a construção da SE JC. 

 

Figura 5 - Área de interesse para a SE JC.

 

Realizou-se análises nos so wares ANAREDE e ANAFAS, de forma a verificar os fluxos
de potência e a superação de disjuntores de subestações após a construção e conexão da SE JC. As
configurações da rede da CEB-DIS u lizadas para o estudo foram as indicadas para o ano de 2023
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segundo o PDD 2019. Os resultados em ambos so wares indicaram que não haverá ultrapassagem
dos limites das linhas e transformadores com a inclusão da SE JC, assim como não haverá superação
de disjuntores das subestações do sistema de atendimento da CEB-D por consequência da adição da
subestação em questão. 

Portanto, será definida a SE JC 138/13,8 kV, atendida pelo seccionamento da Linha de
138 kV entre a SE TG e a SE TN.

A quan dade de alimentadores que serão des nados para alimentação do SHJC a par r
da nova subestação Jóquei Clube será determinada considerando um fator de agrupamento de cargas
de 0,8, já que a es ma va de demanda anteriormente apresentada corresponde às demandas
máximas não coincidentes. Considerando a melhor configuração de circuitos aéreos construídos pela
CEB (tronco com cabo Al #185mm² XPLE Protegido), tem-se que a capacidade nominal do circuito é
limitada pelas chaves faca instaladas ao longo do circuito, este limite é de 400 A. Entretanto, a norma
NTD-1.06 estabelece que o limite operacional dos circuitos aéreos deve ser inferior a 65% da sua
capacidade de condução, de forma que sejam possíveis transferir cargas de circuitos vizinhos em
situação de con ngência. Desta forma, a corrente máxima do circuito passa a ser 260 A. Assim, para
uma demanda agrupada de 13,96 MVA, que corresponde a 584 Ampères, são necessários 3
alimentadores aéreos para atendimento das cargas, com utilização de cabos compactos 185 mm².

No entanto, é importante garantir a maior confiabilidade possível para o atendimento às
unidades consumidoras do SHJC. Dessa forma, considerando que circuitos menores possuem  índices
melhores de desempenho de atendimento, seja em qualidade ou em confiabilidade da rede, o mais
indicado seria a u lização de 4 alimentadores. Assim, o Setor Habitacional Jóquei Clube poderá ser
dividido em quatro quadrantes com padrão de cargas similar. É importante lembrar que circuitos com
menor carregamento apresentam maiores possibilidades para manobras em casos de falhas em
alimentadores próximos, o que garantirá uma melhor qualidade no atendimento ao bairro em questão. 
 

7. DEFINIÇÃO DO ATENDIMENTO

1. Construção de nova subestação no lote a ser des nado pela TERRACAP para essa
finalidade;

1.1 Subestação com 1 transformador, com previsão para mais duas unidade,
138/13,8 kV - 20/26/32 MVA com LTC, conexões de 138 e 13,8 kV, preparada para instalação de
subestação móvel, 2 entradas de linha de 138 kV e espaço para uma terceira, 8 alimentadores, 2
cubículos para serviço auxiliar, 1 cubículos para bancos de capacitores, 1 cubículo de interligação
e 1 bancos de capacitores de 6,0 MVAr.

1.2 Seccionamento da LD 138 kV Tagua nga X Tagua nga Norte para atendimento
a SE Jóquei Clube.

 

8. ENCAMINHAMENTOS

À GRGC:

Restituir o processo ao interessado.

 

9. REFERÊNCIAS

CEB Distribuição S/A. Normas Técnicas de Distribuição disponíveis no site
www.ceb.com.br.

Agência Nacional de Energia Elétrica. Resoluções Norma vas n° 414/2010 e nº
482/2012 e suas atualizações.

 

Apoio:

THAIS RABELO NOGUEIRA

Estagiária em Engenharia Elétrica

Elaboração:
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TADEU FERREIRA DOS SANTOS

Engenheiro Eletricista

Documento assinado eletronicamente por TADEU FERREIRA DOS SANTOS - Matr.0005163-2,
Engenheiro(a) Eletricista, em 15/05/2020, às 12:26, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 36821587 código CRC= 2A9ECC67.
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3465-9676
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

Gerência de Georeferênciamento

Laudo Técnico - CEB-D/DG/DR/SCB/GRGE  

Laudo Técnico nº 44416784

Brasília-DF, 30 de julho de 2020

Interessado: TERRACAP

Solicitante: HAMILTON LOURENÇO FILHO

 

Assunto: Resposta a solicitação de existência de interferência

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a sua solicitação, segue abaixo:

 

Existe Interferência:    SIM   

 

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

Adver mos, ainda, a necessidade de que sejam tomados cuidados especiais na construção ou
escavação em locais próximos de redes elétricas, com vistas a garan r sua preservação e correto
funcionamento, sendo necessário o ressarcimento de eventuais danos à CEB-D.

Havendo interesse na eliminação da(s) interferência(s) sinalizada(s), torna-se necessário formalizar
solicitação de orçamento junto a CEB-D ou contratar empresa legalmente habilitada, observando as
diretrizes estabelecidas na Resolução 414/2010-ANEEL.

Informação conforme Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (LC 803/2009 de 25 de abril de
2009), Decreto 29.590 de 09/10/2008, informações e normas técnicas presentes no site da CEB-D
(NTDs), além de visitas técnicas in-loco e consultas aos arquivos digitais da CEB-D.

 

Local(is)/Tipo(s) da Interferência Identificada:

Setor Habitacional Jóquei Clube - SHJC e Setor Habitacional
Quaresmeira - SHQ, Vicente Pires - DF

 Consta Interferência com Rede Aérea Existente;

 

LAUDO VÁLIDO ATÉ: 30/07/2021

Observações Adicionais ao Laudo:

Existem diversos trechos de rede aérea dentro do polígono que envolve a área e
cruzando lotes e ocupações permanentes. Não é possível o levantamento de interferência para cada
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lote, via ou edificação existente dentro da área de projeto. Entretanto, elencam-se nos parágrafos
seguintes as condicionantes para a caracterização de interferência.

Para redes aéreas de média e baixa tensão, é necessário levar em conta dois aspectos.
O primeiro diz respeito à locação final de postes em relação às vias e áreas pavimentadas. As normas
da CEB-D estabelecem uma distância horizontal mínima de 0,2 m entre o início da calçada (meio-fio) e
a face do poste. Qualquer poste que não respeite tais parâmetros deve ser alvo de remanejamento.
Além disso, devem ser adotadas todas as recomendações previstas na Lei de Acessibilidade (Lei nº
258, de 05 de maio de 1992 e suas alterações) no que diz respeito ao projeto de vias, calçadas ou
acessos e suas distâncias para equipamentos da CEB-D.

O segundo aspecto a ser considerado volta-se aos cuidados necessários durante a
execução de obras no local. Caso, na fase execu va, seja necessário qualquer po de escavação em
profundidade superior a 0,5 m, deve-se considerar como afastamento horizontal de segurança a
distância de 2 metros. Essa medida visa garan r a estabilidade mecânica dos postes da CEB-D. Além
disso, é necessária atenção especial a todas as normas de segurança para a colocação de andaimes,
equipamentos, veículos ou infraestruturas próximas às redes elétricas da CEB-D de modo a preservar
a integridade física do trabalhador e o correto funcionamento do sistema elétrico do local.

Com relação aos cabos e demais equipamentos energizados em rede aérea, é
necessário levar em conta a distância de segurança entre as redes elétricas e as edificações urbanas.
As normas da CEB-D, baseadas na NBR 15688/2009 e no Edital de No ficação referente à ação n°
31408/93 de 16 de dezembro de 1993, estabelecem distâncias de segurança de acordo com a tensão
da rede elétrica presente no local. Assim, para redes em média tensão, deve-se adotar um
afastamento horizontal mínimo de 1,5 m (um metro e cinquenta cen metros) entre qualquer elemento
energizado e a parede da edificação. Para redes de baixa tensão, a distância de segurança es pulada
é de 1 m (um metro). Para os casos de construções de marquises, sacadas e cumeeiras ou, ainda
PROJETOS EM ÁREAS RURAIS, recomenda-se a consulta às Normas Técnicas presentes no site da CEB-
D.

Caso haja a necessidade de remanejamento, é preciso que se encaminhe o projeto
detalhado para a Superintendência de Engenharia de modo que seja possível a elaboração de
orçamento considerando a retirada das interferências e o atendimento de novas cargas.

Os cabos responsáveis pela iluminação pública ornamental são diretamente enterrados
(sem dutos) e apresentam uma profundidade média de 50 cm. Deve-se garan r a estabilidade
mecânica dos postes ornamentais evitando escavações muito próximas a eles. Além disso, deve-se
evitar o revolvimento de solo nos alinhamentos entre postes de modo a preservar a integridade dos
cabos. Informações adicionais sobre interferência com iluminação pública e demais caracterís cas e
restrições relacionadas a esses equipamentos, bem como possibilidades de remanejamento, devem
ser encaminhadas à CEB-Holding, Superintendência de Iluminação Pública - SIP.

Alertamos especialmente quanto à necessidade do cumprimento das NORMAS
TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO para a colocação de andaimes, equipamentos ou
infraestruturas próximas às redes elétricas da CEB de modo a preservar a integridade sica do
trabalhador. Adver mos, ainda, acerca da necessidade de que sejam tomados cuidados especiais na
construção ou escavação em locais próximos de redes elétricas (respeitar a distância de segurança
citada nos parágrafos anteriores), com vistas a garan r sua preservação e correto funcionamento,
sendo necessário o ressarcimento de eventuais danos à CEB.

Conforme solicitado, disponibilizamos a cópia digital do cadastro técnico da CEB-D para
as proximidades da poligonal indicada. Os arquivos podem ser copiados por meio do seguinte
link: ftp://189.42.210.79/geoceb/rede_ceb/ (Usuário: rede_ceb, Senha: L*gt_h@). Os arquivos estão
compactados e nomeados como 00111-00009409/2019-06.zip. Informamos que o posicionamento
geodésico das estruturas, redes e equipamentos representados na base geográfica da CEB-D não é
compa vel com escala cadastral e que a atualização da base de a vos elétricos é feita diariamente, o
que pode implicar em trechos de redes ausentes nos arquivos anexos.
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Quanto ao sistema de referência, os dados fornecidos estão de acordo com a úl ma
atualização do Sistema Cartográfico de Distrito Federal - SICAD (projeção/coordenadas UTM,
meridiano central 45, datum SIRGAS - 2000,4). 

Em relação à possibilidade de remanejamento,é sempre possível o remanejamento de

redes aéreas de distribuição urbanas. A elaboração de projeto específico, bem como a avaliação de

seus custos deve ser alvo de um pedido individualizado. Favor referir-se à Resolução Norma va n°
414/2010 da Agência Nacional de Energia para detalhes quanto a prazos e a responsabilidade por
custos envolvidos. Por fim, esclarecemos que o presente Laudo não reconhece a adequação técnica da
rede existente em campo. Estudos de capacidade de atendimento são sempre necessários nesses
casos. Quanto à remoção de redes de tensão superiores à classe de média, estudos específicos são
necessários.

 

 

Técnico Responsável

Documento assinado eletronicamente por WESLEY DA SILVA QUIRINO - Matr.0004961-1,
Geógrafo(a), em 30/07/2020, às 08:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 44416784 código CRC= 6BA16504.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SIA - Área  de Serviço Públ ico, Lote "C", Bloco D - Ba i rro Zona Industria l  - CEP 71215-902 - DF

3465-9204
 

00111-00009409/2019-06 Doc. SEI/GDF 44416784
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

Gerência de Grandes Clientes

 

Carta n.º 1276/2020 - CEB-D/DG/DC/SAC/GRGC Brasília-DF, 07 de agosto de 2020

 

À

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Hamilton Lourenço Filho

Diretor Técnico

 

                                                                                                               

Assunto: Laudo -  Interferência de Rede e Estudo de Conexão - Setor Habitacional Jóquei Clube.

Referência: Ofício Nº 722/2020 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC

 

 

Senhor Diretor,

 

Em atenção ao O cio em referência, encaminhamos o Laudo Técnico nº 44416784

DOC. (44416784), emi do pela Gerência de Georeferenciamento da Superintendência de Gestão do
Cadastro Técnico e Administração da Base de Remuneração – SGB desta Distribuidora.

 

Quanto às informações sobre capacidade de atendimento e análise da conexão, a
Gerência de Planejamento Elétrico e Qualidade do Serviço - GPQS informa que permanece válida a
solução indicada no Estudo de Conexão n.º 15/2020 - CEB-D/DG/DD/SOE/GPQS (36821587).

 

 

Colocamo-nos à disposição de V.S.ª para quaisquer outros esclarecimentos que se
fizerem necessários.

 

 

Respeitosamente,

 

SELMA BATISTA DO RÊGO LEAL

Gerência de Grandes Clientes

Gerente
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Documento assinado eletronicamente por SELMA BATISTA DO REGO LEAL - Matr.0004425-3,
Gerente de Grandes Clientes, em 07/08/2020, às 16:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-
feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 44927484 código CRC= 7D2D1F42.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL

Presidência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil

Secretaria Geral

 

 

Ofício SEI-GDF Nº 1965/2019 - NOVACAP/PRES/SECRE Brasília-DF, 26 de setembro de 2019.

Para: Diretoria Técnica/Companhia Imobiliária de Brasília-TERRACAP.

 

Senhor Diretor,

 

Em atenção ao O cio SEI-GDF Nº 1101/2019 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (Doc.
SEI/GDF n.º 28065586),  emi do pela Diretoria Técnica/TERRACAP, solicitando pronunciamento desta
Companhia acerca da existência de redes implantadas e/ou projetadas nas imediações da poligonal
de projeto (Doc. SEI/GDF n.º 27837434), encaminhamos a Vossa Senhoria os esclarecimentos

apresentados pela área técnica da  Diretoria de Urbanização desta Companhia (Doc. SEI/GDF n.º 

28870191 e 28614900), atendendo ao objeto pleiteado por essa Especializada.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição.

 

Atenciosamente,

 

CLAUDIA BETINI DE OLIVEIRA

Secretária-Geral

 

 

Ao Senhor

CARLOS ANTÔNIO LEAL

Diretor Técnico

Companhia Imobiliária de Brasília

SAM Blcoo F Edifício Sede TERRACAP S/N  - Bairro Asa Norte

70.620-000- Brasília/DF

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA BETINI DE OLIVEIRA - Matr.0973381-7,
Secretário(a)-Geral, em 27/09/2019, às 15:02, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 28946308 código CRC= A9931799.

Ofício 1965 (28946308)         SEI 00111-00009409/2019-06 / pg. 1Produto de Consultoria - ANEXO I (82476081)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 47



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF

3403-2325

00111-00009409/2019-06 Doc. SEI/GDF 28946308

Ofício 1965 (28946308)         SEI 00111-00009409/2019-06 / pg. 2Produto de Consultoria - ANEXO I (82476081)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Departamento de Infraestrutura Urbana

Divisão de Projetos

Despacho SEI-GDF  NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIPROJ Brasília-DF, 20 de setembro de 2019

             Ao  DEINFRA,

            Conforme resposta da Seção de Cadastro 28364172 não existe sistema de drenagem
implantado e/ou projetado isto implica que  não temos capacidade de atendimento.  O
empreendedor deverá elaborar  um projeto de drenagem pluvial completo e específico para o
local, sendo de sua inteira  responsabilidade de acordo com o nosso novo Termo de
Referência  e aprovado por esta Companhia.

           Quando da elaboração do projeto de drenagem acima citado, deverá ser utilizado estrutura
de amortecimento de vazão, dentro da poligonal do parcelamento em questão, de forma a
obedecer ao previsto na Resolução nº 09, da ADASA, que define como vazão máxima de saída
de um empreendimento o valor de 24,4 l/s/há. Informamos também que no projeto de urbanismo
da área em questão, deverá ser reservado área para instalação dessa estrutura.

Documento assinado eletronicamente por HELMA RIBEIRO FISCHER VIEIRA - Matr.0075144-8,
Engenheiro(a) Civil, em 20/09/2019, às 09:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 28614900 código CRC= 5CC56292.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Setor de Áreas  Públ icas  - Lote B - Ba i rro Guará  - CEP 71215-000 - DF

3403-2439

00111-00009409/2019-06 Doc. SEI/GDF 28614900

Despacho NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIPROJ 28614900         SEI 00111-00009409/2019-06 / pg. 3Produto de Consultoria - ANEXO I (82476081)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 49



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Presidência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Diretoria de Urbanização

Despacho SEI-GDF  NOVACAP/PRES/DU Brasília-DF, 25 de setembro de 2019

Ao

GAB/PRES,

Em atenção aos termos con dos no O cio SEI-GDF Nº 1101/2019 -
 TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC, de 10 deste mês ( 28065586), sugerimos o envio dos autos àquela
Agência de Desenvolvimento, para conhecimento das informações prestadas pelo DEINFRA,
constantes do Despacho SEI-GDF  NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIPROJ, de 20 deste mês (28614900

Luciano Carvalho de Oliveira

Diretor de Urbanização

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA Mat - 973.386-8,
Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
26/09/2019, às 14:39, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 28870191 código CRC= D569CA0F.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL

Presidência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil

Secretaria Geral

 

 

Ofício Nº 1805/2020 - NOVACAP/PRES/SECRE Brasília-DF, 05 de junho de 2020.

Para: Diretoria Técnica/Companhia Imobiliária de Brasília-TERRACAP.

 

Senhor Diretor,

 

Em atenção ao O cio Nº 720/2020 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (Doc. SEI/GDF n.º
40573405), o qual solicita a verificação de interferências de redes implantadas e/ou projetadas nas
imediações da poligonal do projeto do Setor Habitacional Quaresmeira - SHQ, localizado na RA X –
Guará, e a capacidade de atendimento por redes de águas pluviais para o novo parcelamento, que
possui aproximadamente 231.893 m² e será cons tuído por lotes de uso comercial, informamos a
Vossa Senhoria que , no limite da poligonal, está inserido um lançamento que faz parte do sistema 
público de drenagem pluvial implantado na Super Quadra  Brasília-SQB, e a que não tem capacidade
de atendimento e sugere que o empreendedor elabore projeto de drenagem pluvial, conforme

esclarecimentos apresentados pela área técnica da Diretoria de Urbanização (Doc. SEI/GDF n.os

41324623,  40877787, 40885827 e 40975741).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição.

 

Atenciosamente,

 

CLAUDIA BETINI DE OLIVEIRA

Secretária-Geral

 

 

Ao Senhor

HAMILTON LOURENÇO 

Diretor Técnico

Companhia Imobiliária de Brasília-TERRACAP

SAM Bloco F, ED Sede TERRACAP S/N, Asa Norte

70620000  - Brasília/DF

 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA BETINI DE OLIVEIRA - Matr.0973381-7,
Secretário(a)-Geral, em 05/06/2020, às 09:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
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verificador= 41351024 código CRC= 8E5F8FB0.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Divisão de Projetos

Seção de Cadastro

Despacho - NOVACAP/DU/DEINFRA/DIPROJ/SEAU Brasília-DF, 28 de maio de 2020.

À DIPROJ,

Atendendo, informamos que apenas no Limite da Poligonal da Quaresmeira demarcada
em consulta , está inserido um lançamento que faz parte do Sistema  público de Drenagem pluvial
implantado na Super Quadra  Brasília - (SQB), conforme Arquivo Digital do cadastro em anexo
SEI-40885827. Isto implica que existe interferência.

Marcelo Candido Fafá

Chefe da SEAU

Documento assinado eletronicamente por MARCELO CÂNDIDO FAFA - Matr.0074925-7, Chefe
da Seção de Cadastro, em 28/05/2020, às 11:22, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 40877787 código CRC= 0AB22848.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Setor de Áreas  Públ icas  - Lote B - Ba i rro Guará  - CEP 71215-000 - DF

3403-2686

00111-00009409/2019-06 Doc. SEI/GDF 40877787
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Presidência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Diretoria de Urbanização

Despacho - NOVACAP/PRES/DU Brasília-DF, 04 de junho de 2020.

A

SECRE/PRES,

 

Encaminhamos com vistas a TERRACAP a informação da SEAU/DIPROJ/DEINFRA/DU
que, no limite da poligonal, está inserido um lançamento que faz parte do sistema  público de
drenagem pluvial implantado na Super Quadra  Brasília-SQB (40877787), e a informação da
DIPROJ/DEINFRA/DU que não tem capacidade de atendimento e sugere que o empreendedor elabore
projeto de drenagem pluvial, de acordo com o Termo de Referência da NOVACAP, conforme
(40975741).

 

Sérgio Antunes Lemos

Diretor de Urbanização

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO ANTUNES LEMOS - Matr.0973458-9,
Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
04/06/2020, às 18:35, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 41324623 código CRC= 78F1CBE4.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL

Chefia de Gabinete

Núcleo Administrativo

 

 

Ofício Nº 249/2020 - DER-DF/DG/CHGAB/NUADM Brasília-DF, 22 de março de 2020.

Senhor Diretor,

 

Em resposta ao O cio Nº 312/2020 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (SEI
36719000), encaminhamos as informações apresentadas pelas Superintendências Técnica e de
Operações deste Departamento, conforme Doc. SEI/GDF nº 37248792 e 37316825.

Em não havendo nada mais a acrescentar, colocamo-nos à inteira disposição para
eventuais esclarecimentos que, porventura, se fizerem necessários.

 

Atenciosamente,

FAUZI NACFUR JÚNIOR

Diretor-Geral

 

Ao Senhor

HAMILTON LOURENÇO FILHO

Diretor Técnico

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Documento assinado eletronicamente por FAUZI NACFUR JÚNIOR - Matr. 0242354-5, Diretor(a)
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em 23/03/2020, às 12:36,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 37413415 código CRC= C572884B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Bloco C, Setores Complementares - Ed. Sede do DER/DF - Bairro SAM - CEP 70620-030 - DF

(61)3111-5509
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Geral

Superintendência de Operações

Despacho - DER-DF/DG/SUOPER Brasília-DF, 19 de março de 2020.

Ao NUADM,

 

Res tuo com as informações solicitadas

(36864350, 36864399, 36868360, 36945779, 37185700). 

 

Murilo de Melo Santos

Superintendente de Operações

Documento assinado eletronicamente por MURILO DE MELO SANTOS - Matr.0094348-7,

Superintendente de Operações, em 19/03/2020, às 10:47, conforme art. 6º do Decreto n°

36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,

quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

verificador= 37316825 código CRC= DC547703.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

DF-001 Km 0,5 da  Br-020 - Ba i rro Sobradinho - CEP 73001-970 - DF

(61)3111-5716

00111-00009409/2019-06 Doc. SEI/GDF 37316825
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Geral

Superintendência Técnica

Despacho - DER-DF/DG/SUTEC Brasília-DF, 17 de março de 2020.

Ao DG,

Sr. Diretor.

Em atenção ao O cio SEI-GDF Nº 1126/2019 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC

(28413913) reiterado pelo O cio Nº 312/2020 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (36719000)
res tuímos os seguintes Docs SEI relacionados abaixo para conhecimento e manifestação em relação
ao solicitado pelo interessado:

a) Despacho DER-DF/DG/SUTEC (36868360)

b) Despacho DER-DF/DG/SUTEC (37132900) e 

c) Despacho DER-DF/DG/SUOPER/DIDOM (37185700).

Recordamos que, ainda faltam as considerações relacionadas a Concorrência nº

002/2017, a DF-087 (EPVL) foi objeto da Implantação e Construção da Ciclovia e Restauração da

Rodovia, estando os tramites disponíveis no processo SEI 0113-004511/2015, que deverão
ser prestadas pelo Executor do Contrato da Concorrência nº 002/2017 - relacionada a Implantação
e Construção da Ciclovia e Restauração da Rodovia DF-087 (EPVL), em razão da necessidade da
apresentação do "as built" da obra e de responsabilidade do mesmo, conforme solicitado no Despacho
- DER-DF/DG/SUOBRA (36894860).

Também resta manifestação da SUTRAN/DER-DF, conforme solicitado no Despacho
DER-DF/DG/SUTEC (28327452) encaminhado para manifestação daquela Superintendência, quanto da
necessidade da elaboração de estudos  dos impactos associados à implantação do

empreendimento em tela no sistema viário e adjacências, visando garan r a qualidade da circulação
de pedestres, ciclistas, e demais usuários no local - ver Despacho DER-DF/DG/SUTRAN/DITRA
(28363528).

Certos da atenção e providências cabíveis, encaminhamos.
 

 

À SUOPER e a DIDOM.

Para ciência, conhecimento e atendimento ao informado.

Requeremos de Vossas Senhorias que ao elaborarem despachos e respostas de
demandas de terceiros e relacionadas legalmente e regimentalmente a este Setor, que o mesmo seja
res tuído diretamente ao GABINETE DO DIRETOR GERAL para as providências per nentes ao caso,
uma vez que não é atribuição desta SUTEC/DER-DF, instruir e muito menos ficar condensado
informações, para posterior retorno aos consultantes, como no caso em questão.

Em uma simples verificação ao processo, nota-se que foram elaborados 3 (três)
Despachos por esta SUTEC/DER-DF à saber:

1º) DER-DF/DG/SUTEC (28327452);

2º) Despacho DER-DF/DG/SUTEC (36868360) e 
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3º) Despacho DER-DF/DG/SUTEC (37132900).

Haja visto considerarmos o ocorrido um tremendo contrassenso, bem como a alegação
desta SUOPER/DER-DF de que a DIDOM - Diretoria de Faixa de Domínio de que não possui servidores
possíveis de serem capacitados para a elaboração de plantas e croquis para subsidiar vossas próprias
análises e respostas, inclusive por falta de pessoal qualificado, suplicamos que as considerações e
manifestações deste setor a assuntos correlatos, sejam encaminhados diretamente ao GDG, uma vez
que esta SUTEC/DER possui um reduzido quadro de servidores, o que acaba acarretando no acúmulo
de serviço em nossa seção.

Certos da adoção destes procedimentos, que colaborarão com esta Superintendência
Técnica, com o DER-DF e com o interessado ao caso, vamos nos sen r imensamente gratos pelo
empenho e pela presteza deste atendimento.

 

Engº José Luís Mazza Júnior

Superintendente Técnico - SUTEC/DER-DF

Documento assinado eletronicamente por JOSE LUIS MAZZA JUNIOR - Matr.0094345-2,
Superintendente Técnico(a), em 17/03/2020, às 20:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-
feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 37248792 código CRC= 0F97D0C2.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

 

Presidência

 

 

Ofício Nº 864/2020 - SLU/PRESI Brasília-DF, 04 de junho de 2020.

 

Senhor Diretor Técnico,

 

Em atenção ao O cio Nº 724/2020 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC ( 40575149), o qual

solicita consulta a este SLU/DF, quanto à capacidade de atendimento, referente a capacidade de

atendimento do projeto urbanís co para o Setor Habitacional Quaresmeira - SHQ, localizado na RA X –

Guará, servimo-nos do presente para encaminhar a manifestação da Diretoria de Limpeza Urbana e da

Diretoria Técnica, por meio do Despacho SLU/PRESI/DILUR (40658330) e do Despacho 

SLU/PRESI/DITEC (41135478), com as informações concernentes ao pleito.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários,

por meio dos telefones 3213-0164 (Zélia Santana) e 3213-0172 (Alexandro Henriques).

 

Atenciosamente,

 

 

EDSON DUARTE

Diretor-Presidente

 

Ao Senhor

HAMILTON LOURENÇO FILHO

Diretor Técnico da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP

Brasília/DF

 

Documento assinado eletronicamente por EDSON GONÇALVES DUARTE - Matr.1689252-6,

Diretor(a)-Presidente, em 05/06/2020, às 17:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16

de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17

de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

verificador= 41297222 código CRC= 74D77A46.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 08, Edifício Shopping Venâncio, 6º Andar - Bairro Setor Comercial Sul - CEP 70333-900 - DF

3213-0105
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Diretoria de Limpeza Urbana

Despacho - SLU/PRESI/DILUR Brasília-DF, 25 de maio de 2020.

 

Referência:  Ofício Nº 724/2020 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC

Assunto: Referente a capacidade de atendimento do projeto urbanís co para o Setor Habitacional

Quaresmeira - SHQ, localizado na RA X – Guará.

 

 

À PRESI,

Senhor Diretor Presidente,

 

 No que tange a esta DILUR, esclarecemos que:

 

     De acordo com a Lei Federal n° 12.305/10 e Lei distrital n° 5.610/16, o SLU encontra-

se responsável a coletar resíduos sólidos domiciliares, resíduos não perigosos e não inertes que sejam

produzidos por pessoas sicas ou jurídicas em estabelecimentos de uso não residencial em

quantidade não superior a 120 (cento e vinte) litros por dia, por unidade autônoma.

     Ainda de acordo com a Lei Distrital n° 5.610/16, Art.5°, §1°, e com o Decreto n°

37.568/2016 e Decreto n° 38.021/2017, fica estabelecido que os grandes geradores, isto é, os

empreendimentos cuja geração de resíduos sólidos domiciliares, resíduos não perigosos e não inertes

seja acima de 120 (cento e vinte) litros por dia, devem assumir a responsabilidade de gestão e

gerenciamento dos resíduos sólidos que são por eles gerados. Ressalta-se que a disposição destes

resíduos poderá ser efetuada, mediante pagamento, conforme preço público estabelecido pela ADASA

na Resolução ADASA n° 14/2016, no Aterro Sanitário de Brasília.

   O SLU realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais nas proximidades

do projeto urbanís co para o Setor Habitacional Quaresmeira - SHQ, localizado na RA X – Guará. Por

essa razão pode-se afirmar que não haverá impacto significa vo quanto à capacidade de realização

dos serviços de coleta, transporte, tratamento e des nação final dos resíduos domiciliares gerados,

uma vez que o SLU encontra-se equipado e preparado para executar a coleta na área de ocupação

prevista, desde que o volume dos resíduos categorizados como domiciliares esteja dentro do limite

citado no parágrafo anterior.

   O gerador deverá providenciar por meios próprios os recipientes necessários para o

acondicionamento dos resíduos sólidos gerados para a coleta, observando as caracterís cas dos

resíduos e seus quan ta vos, quando o resíduo em questão se enquadrar na Classe II A, este poderá

ser armazenado em contêineres e/ou tambores, e em tanques, desde que acondicionado em sacos

plás cos, de acordo com a ABNT NBR 11174:1990, a classificação dos sacos plás cos u lizados para

o acondicionamento dos resíduos domiciliares deverá estar de acordo com a NBR 9191:2008.
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Eliana Filomena Barbosa Nicolini

Diretora de Limpeza Urbana

 

Documento assinado eletronicamente por ELIANA FILOMENA BARBOSA NICOLINI -
Matr.0276187-4, Diretor(a) de Limpeza Urbana, em 25/05/2020, às 12:51, conforme art. 6º do

Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal

nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

verificador= 40658330 código CRC= 4075694D.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Diretoria Técnica

Despacho - SLU/PRESI/DITEC Brasília-DF, 02 de junho de 2020.

À Secretaria Executiva,

 

Em resposta ao Despacho - SLU/PRESI/SECEX (40641878), referente à solicitação
con da no O cio Nº 724/2020 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC ( 40575149), referente a capacidade
de atendimento do projeto urbanís co para o Setor Habitacional Quaresmeira - SHQ, localizado na RA
X – Guará, temos a elencar as seguintes informações que visam contribuir com o solicitante na
ocasião da elaboração dos projetos citados.

Por se tratar de projeto de habitação, a coleta e transporte dos resíduos sólidos
urbanos, gerados nas edificações do novo setor habitacional, deverão se limitar ao favorecimento da
realização con nua das coletas convencional e sele va em vias e logradouros públicos (sistema viário
pavimentado e nas dimensões adequadas), não impedindo a manobra dos caminhões compactadores
(15 a 21 m³) e observando as normativas existentes.

Cabe destacar que a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 114, DE 24 DE NOVEMBRO DE
2016, dispõe sobre a padronização de procedimentos operacionais e dos equipamentos visando à
redução dos ruídos gerados durante a coleta pública de resíduos sólidos domiciliares e os a estes
equiparados e orienta a população quanto ao correto acondicionamento de resíduos sólidos urbanos.

Ressaltando: os resíduos sólidos domiciliares (lixo) deverão ser armazenados dentro
dos estabelecimentos geradores e re rados nos dias e horários estabelecidos para cada po de
coleta, ou seja, a separação e armazenamento provisório do lixo gerado, junto ao planejamento para
isso, são de responsabilidade do gerador.

O SLU fornece orientação mínima sobre o po de cestos coletores
(lixeira/contêiner/recipientes) de resíduos em calçadas e passeios públicos, sempre em consonância
com os padrões a serem adotados no DF.

Por isso, deve-se levar em consideração que pela Cons tuição Federal e Lei nº. 11.445,
de 05 de janeiro de 2007, cabe ao Distrito Federal promover e realizar com eficiência e eficácia a
limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos em seu conjunto de a vidades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e des no final do RESÍDUO
DOMICILIAR URBANO e do resíduo originário da varrição e limpeza corre va de vias e logradouros
públicos em todo o território do Distrito Federal, portanto, novas áreas urbanizadas já estão incluídas
neste escopo. 

Outros pos de coleta poderão estar sendo destacadas para os locais em análise, tais
como: coleta de resíduos dos serviços de saúde, coleta de entulho (CONAMA n° 307/2002), coletas em
grandes fontes geradoras, etc., porém essas coletas não estão no escopo dos serviços oferecidos pelo
SLU e são de responsabilidade do gerador de resíduos (Lei dos Crimes Ambientais).

O Plano Diretor de Resíduos Sólidos do DF (PDRSU), regulamentado pelo Decreto nº
29.399, de 14 de agosto de 2008, orienta ações integradas de gestão de resíduos para os próximos 30
anos no DF, seus inves mentos e as polí cas públicas a serem adotadas, principalmente em relação
ao tratamento e ao des no final do resíduo coletado no DF, atualmente cerca de 2.500 toneladas/dia
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de resíduo domiciliar/comercial são coletadas pelas empresas terceirizadas pelo SLU.

A lei nº 5.610 de 16 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a responsabilidade dos
grandes geradores de resíduos sólidos disciplina o gerenciamento dos resíduos sólidos não perigosos
e não inertes produzidos por grandes geradores sendo regulamentado pelo decreto nº 37.568 de 2016
de 24 de agosto de 2016, e alterada pelo decreto nº 38.021 de 21 de fevereiro de 2017, determina que
o gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares que sejam produzidos por pessoas sicas ou
jurídicas em estabelecimento de uso não residencial e que cumula vamente tenham natureza ou
composição similar àquelas dos resíduos domiciliares e volume diário, por unidade autônoma, limitado
a 120 litros de resíduos sólidos diferenciados.

Já está em operação o Aterro Sanitário de Brasília – ASB, localizado na ADE Samambaia
as margens da DF 180 em Samambaia/DF, e ainda, o SLU está realizando estudos em parceria com as
Administrações Regionais para implantação de PAPA ENTULHO (pontos de entrega voluntária –

an gos PEV ou ECOPONTOS) para recebimento de até 1m3 de resíduos da construção civil em
diversas localidades do DF, já está em operação os PAPA ENTULHO em Ceilândia em 03 localidades,
Taguatinga, em Brazlândia 02 localidades, Planaltina, Gama, Guará e Asa Sul.

 

 

Atenciosamente,

 

FABIANA RIBEIRO GUIMARÃES

DIRETORA TÉCNICA

DITEC/SLU

Documento assinado eletronicamente por FABIANA RIBEIRO GUIMARÃES - Matr.0276411-3,
Diretor(a) Técnico(a), em 03/06/2020, às 16:57, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Diretoria Adjunta

 

 

O�cio SEI-GDF Nº 228/2019 - SLU/PRESI/DIRAD Brasília-DF, 23 de setembro de 2019.

 

Senhor Diretor Técnico,

 

Em atenção ao O�cio SEI-GDF Nº 1125/2019 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (28413589),
o qual solicita consulta a este SLU/DF quanto à possibilidade de atendimento da demanda gerada pelo
novo projeto urbanís�co, para o Setor Habitacional Jóquei Clube - SHJC, localizado na RA X – Guará,
servimo-nos do presente para encaminhar a manifestação da Diretoria de Limpeza Urbana e da Diretoria
Técnica, por meio do Despacho SEI-GDF  SLU/PRESI/DILUR (28284232) e do Despacho SEI-GDF 
SLU/PRESI/DITEC (28556658), com as informações concernentes ao pleito.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários,
por meio dos telefones 3213-0164 (Zélia Santana) e 3213-0172 (Alexandro Henriques).

 

Atenciosamente,

 

GUSTAVO SOUTO MAIOR
Diretor-Adjunto

 

 

Ao Senhor

CARLOS ANTÔNIO LEAL
Diretor Técnico da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP

Brasília/DF

 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SOUTO MAIOR SALGADO - Matr. 0275649-
8, Diretor(a) Adjunto(a), em 23/09/2019, às 15:44, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 28723413 código CRC= 383D870F.
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Serviço Público Federal
Ministério do Turismo

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
PARECER TÉCNICO N.º 67/2020

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM

Nome Interessado Identificação do Bem

Diretoria Técnica - Agência de Desenvolvimento do 
Distrito Federal - TERRACAP Conjunto Urbanístico de Brasília

N° Processo Administrativo Endereço do Bem

01551.000076/2020-13 Setor Jóquei Clube e Setor Quaresmeira

Endereço do Interessado Procedência

SAM BL F Ed. Sede TERRACAP s/n – CEP 70620-000 X  Solicitação requerente

Telefone Município/UF Regularização

3342 1840 Brasília / DF Solicitação Prefeitura Municipal

Quadra nº Setor Cod. Id. do 
Bem Motivo Solicitação

[[INSERIR]] [[INSERIR]] [[INSERIR]] Informação 
Básica

Reforma 
Simplificada

Uso Atual do Imóvel
Consulta Prévia X

Reformas ou 
Construções 
novas

Residencial Religioso Educacional Eq. Publicit./ 
Sinalização

Obras de 
Restauração

Comercial Institucional X Outros: Estado de 
Preservação

Estado de 
Conservação

Propõe-se mudança de Uso? Íntegro Bom

Qual? Pouco Alterado Regular
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Parcelamento urbano, inclusão de setor 
habitacional com comércio e serviços.

Muito Alterado Ruim

Descaracterizado Em 
arruinamento

Descrição Sucinta do Imóvel (inserir quantas linhas for necessário)

O novo setor habitacional proposto tem área de aproximadamente 272,56 hectares, localizado 
na Região Administrativa do Guará – RA-X. Esta área faz parte da área de entorno do Conjunto 
Urbanístico de Brasília, tombado pelo Iphan em 1990 (processo de tombamento nº 1350-T-90, 
inscrito sob o nº 532, folha 17, volume 02 do Livro do Tombo Histórico). A área de entorno é 
regulamentada pela Portaria nº 68/2012, situando-se no Setor de Entorno 03 – Urbanização 
Consolidada (SE-03).

Imagens (se necessário)

Figura 1 - Área de intervenção - Setor Jóquei Clube (em amarelo) e localização aproximada dos 
pontos de partida das perspectivas enviadas.
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Figura 2 - Simulação de bairro do Jóquei Clube divulgado no portal da TERRACAP. 
Fonte: https://www.terracap.df.gov.br/index.php/noticias/850-projeto-urbanistico-para-o-
joquei-clube-tem-destaque-no-forum-urbano-mundial

Figura 3 - Mapa elaborado a partir do banco de dados disponível no Geoportal (GDF), com as 
indicações do PDOT de “Conector Ambiental” e “Novas Área Habitacionais”, em que se atesta a 
proximidade da área de intervenção em análise (A4), da área de conservação ambiental (MPI-6) 
que se configura em um conector ambiental (7) direto com o Lago Paranoá.

FUNDAMENTO LEGAL

Decreto Lei nº25, de 30 de novembro de 1937:
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“Artigo 17 - As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou 
mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinqüenta por cento do 
dano causado.

Artigo 18 - Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não 
se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a 
visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou 
retirar o objeto, impondo-se neste caso multa de cinquenta por cento do valor do mesmo 
objeto”.

Portaria nº 420, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados para a concessão de autorização para realização de intervenção em bens tombados e 
nas respectivas áreas de entorno.

Portaria nº 68, de 15 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a delimitação e diretrizes para a 
área de entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília, sede da capital da República Federativa do 
Brasil, situado no Distrito Federal, bem como objeto de tombamento federal pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

Portaria nº 166, de 11 de maio de 2016, que estabelece a complementação e o detalhamento da 
Portaria nº 314/1992, que institui definições e critérios para intervenção no Conjunto 
Urbanístico de Brasília.

Portaria nº 375, de 19 de setembro de 2018, que institui a Política de Patrimônio Cultural 
Material do Iphan e dá outras providências.

Art. 2º As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da PPCM devem ocorrer 
de forma intersetorial, integrada, coordenada, sistemática e observar os seguintes 
princípios:

XII. Princípio da Precaução. Não se pode intervir em um bem cultural material 
patrimonializado antes de demonstrar que a ação não será adversa ao bem;

XIII. Princípio da Prevenção. Deve ser garantindo o caráter prévio e sistemático da 
apreciação, acompanhamento e avaliação das obras ou intervenções e atos suscetíveis de 
afetar os bens culturais materiais patrimonializados;

ANÁLISE

Descrição Sumária da Intervenção Proposta (inserir quantas linhas for necessário)

A área do Jóquei Clube de Brasília destinava-se à atividade desportiva de corridas de cavalos 
desde o início da década 1970. Segundo o requerente, a área era objeto de “uma antiga 
concessão de direito real de uso da TERRACAP para o Jóquei Clube”. A intervenção proposta se 
compõe de novo parcelamento da área, alteração de uso do solo e gabarito, configurando um 
novo setor na área de entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília. 

A TERRACAP encaminhou para análise uma Nota Técnica (SEI 2006324), contendo o memorial 
descritivo preliminar e uma proposta esquemática de zoneamento e gabaritos para a área, e um 
anexo (SEI 2006332), contendo uma imagem de corte esquemático do território.
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Considerações (inserir quantas linhas for necessário)

O memorial descritivo constante na Nota Técnica “Estudo Paisagístico dos Setores Jóquei Clube e 
Quaresmeira”, tem por objetivo fundamentar o pedido de anuência “ao parcelamento do solo e 
gabaritos propostos para os Setores Jóquei Clube e Quaresmeira em obediência à legislação 
vigente” (p. 1).

O memorial traz a descrição da Portaria 68/2012 – Iphan, aplicada à área, e a altimetria da 
poligonal de projeto. Apresenta, ainda, as diretrizes do PDOT para a área, os princípios 
norteadores do projeto e informa que “o processo de licenciamento ambiental já está em 
andamento e estamos no momento em processo de contratação de EIA-RIMA”.

Como parte desse material, o “estudo de impacto na paisagem”, apresenta dois cenários de 
alturas para as edificações (p. 9-11). As imagens enviadas ilustram: 1. a perspectiva a partir do 
viaduto de conexão entre o Eixo Monumental e a via EPIA; 2. a partir da Torre de TV, para ilustrar 
o impacto do novo setor, e suas alturas, na visibilidade e ambiência do Conjunto Urbano 
tombado (Figura 1).

O cenário A apresenta a “altura de térreo mais doze pavimentos (37,5 metros) na maior parte do 
bairro”; e o cenário B “altura de térreo mais dezenove pavimentos (60 metros) na mesma 
porção” (Nota técnica – p. 9 e 10), sendo que, em “ambos os cenários foi simulada a 
centralidade junto à futura estação de BRT da EPTG com alturas maiores (de 40,5 metros a 85,5 
metros), em atendimento ao princípio de desenvolvimento orientado ao transporte sustentável 
– DOTS.” E, segundo o requerente: “Vale ressaltar que a área da centralidade é a de menor 
altitude do novo parcelamento (entre 1095 e 1105m) o que atenua seu impacto na paisagem.”

Além das imagens comparativas entre os cenários, foi apresentada também uma perspectiva do 
“novo bairro no Cenário A a partir da Via Estrutural”, localização da perspectiva (3) da imagem 
indicada na Figura 1.

Pela análise das imagens, de imediato, percebe-se que o cenário B (com alturas de 60 metros - 
Fig. 07 p. 10), se destaca na paisagem, com forte presença na linha do horizonte, alterando a 
visualização da linha de cumeada da Bacia do Paranoá. Considera-se que a alteração na linha do 
horizonte significa uma alteração da visibilidade e da ambiência do Conjunto Urbanístico de 
Brasília, que tem na integração da paisagem urbana com a linha de cumeada da Bacia do 
Paranoá uma característica de importante preservação (Art. 14, VI, VII; Art. 34, Portaria 
166/2016 – Iphan). Logo o Cenário B, não seria adequado do ponto de vista patrimonial, por 
interferir negativamente na visibilidade do horizonte a partir da área tombada (Art. 2º, inciso II - 
Portaria 68/2012 – Iphan).

O cenário A possui alturas menores do que o Cenário B na maior parte do terreno (37,5 metros), 
mas mantém a proposta de aumento do gabarito (edificações de 40 a 85m) na área próxima ao 
BRT, como informado pelo requerente. Apesar de se reconhecer o esforço em ilustrar os cenários 
e o estudo de impacto na paisagem, considera-se que a proposta foi apresentada, ainda, em 
caráter preliminar. Dessa forma, fez-se necessário buscar mais informações sobre o local, nos 
documentos que estão referenciados na própria Nota Técnica (SEI 2006324), tais como: Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT – Lei Complementar nº 803/2009, alterado pela Lei 
Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012) e a Portaria nº 106/2017 – SEGETH/GDF, que 
aprova as Diretrizes Urbanísticas aplicáveis para a região em análise (DIUR 06/2017).

Em particular a DIUR 06/2017 (Portaria nº 106/2017 – SEGETH/GDF), em seu Anexo I, apresenta 
uma Tabela de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo, em que a altura máxima proposta para a 
área é de 26 m (vinte e seis metros), limite este que está mais próximo do limite estabelecido na 
Portaria nº 68/2012 para a altimetria que corresponde a maior parte da área de intervenção:
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“Para lotes situados entre as cotas 1090 (mil e noventa) e 1175 (mil, cento e setenta e 
cinco) metros de altitude, tomando como referência o nível mais alto da testada do lote, 
deverá ser submetido ao Iphan qualquer projeto que ultrapasse o limite de 7 (sete) 
pavimentos, sendo térreo mais 6 (seis), ou 21 (vinte e um) metros de altura” (Art. 7º, §4º, 
Portaria nº 68/2012 – Iphan).

O Estudo Técnico 04/2017 SH Jóquei Clube e SH Quaresmeira, anexo à DIUR 06/2017 (Portaria nº 
106/2017 – SEGETH/GDF) apresenta também o Plano Diretor Local da Região Administrativa do 
Guará (Lei Complementar 733/2006) como um Projeto Especial Integrador – PEI 17, em que se 
determina a altura máxima para edificações igual a 26 metros.

A proposta de altura máxima em 26 m aparenta estar mais próxima da simulação divulgada pela 
própria TERRACAP (Figura 2) em seu portal de notícias, que possui melhor visualização da 
inserção da proposta em relação ao contexto urbano. No entanto, fica claro que a proposta 
protocolada é diferente do projeto divulgado, pelas notáveis diferenças no traçado viário.

Importante registrar o incremento paulatino da altura máxima. A Portaria do Iphan 68/2012 
estabelece 21 metros, a partir dos quais é necessário consulta para avaliar o impacto sobre a 
ambiência e a visibilidade do bem tombado. O PDL e as diretrizes urbanísticas elaboradas pelo 
órgão responsável do GDF estabelecem a altura máxima em 26 metros (próxima ao limite 
estabelecido pelo Iphan). O projeto urbanístico, por outro lado, se desenvolve com edificações 
de 37,5 metros de altura, que podem atingir até 85 metros de altura, em determinados pontos 
do terreno.

Considera-se que a proposta agrega um incremento desproporcional na altura máxima para a 
área do Jóquei Clube e Quaresmeiras em relação ao que já havia sido estabelecido em diretrizes 
do GDF (26 m) e ao que poderia ser considerado inofensivo do ponto de vista patrimonial (21 m), 
destoando no contexto urbano e proporcionando um impacto negativo para a visibilidade e 
ambiência do Conjunto Urbanístico de Brasília. Dessa forma, solicitamos a revisão do projeto 
adequando a altura máxima proposta para a área, tendo como limite o proposto na Diretriz 
Urbanística 06/2017 e no PDL da área.

Adicionalmente, reconhecendo a importância de diversificar as opções de moradia e otimizar a 
infraestrutura urbana existente, a magnitude da intervenção, que propõe a criação de um novo 
bairro na área de entorno do CUB, terá impactos ambientais que podem repercutir nos atributos 
essenciais do conjunto urbano tombado. E considerando o parágrafo único do Art. 3º da Portaria 
68/2012 – Iphan que determina que “Deverão ser preservadas todas as áreas definidas como de 
conservação ambiental” na área de entorno do CUB, faz-se necessária uma breve ponderação a 
este respeito.

A diretriz definida pelo PDOT, em seu Art. 37, inciso VI, indica o estímulo à “ocupação dos vazios 
residuais das áreas urbanizadas dotadas de serviços, infraestrutura e equipamentos, 
preferencialmente à criação de novas áreas urbanas, de forma a otimizar a capacidade da 
infraestrutura instalada e reduzir aos custos de urbanização, observadas as condicionantes 
ambientais do território” (grifo nosso).

Considerando:

1. a proximidade da área de intervenção, em relação a unidades de conservação ambiental, 
definidas no PDOT como zonas de conservação integral, MPI-1 (SE-01 - Parque Nacional de 
Brasília) e MPI-6, sendo esta última conectada diretamente ao Lago Paranoá e definida pelo 
PDOT como um “conector ambiental 7 – Reserva Guará/Riacho Fundo” (Figura 3), fica claro 
que o novo bairro terá impacto sobre atributos ambientais que compõem as características 
essenciais patrimoniais do Conjunto Urbanístico de Brasília.
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2. os princípios da precaução e da prevenção (Art. 2º, XII e XIII – Portaria 375/2018 - Iphan), 
finalísticos das atividades do Iphan para autorização de intervenções em bens tombados e 
nas suas respectivas áreas de entorno (Art. 41, I; Art. 42, I – Portaria 375/2018 – Iphan).

Faz-se necessário conhecer o impacto que o novo empreendimento significará para as unidades 
de conservação ambiental nas redondezas, em especial daquela diretamente conectada ao Lago 
Paranoá, tendo em vista a sua importância na configuração da paisagem tombada do Conjunto 
Urbanístico de Brasília (Art. 13; Art. 14, VI, VII e VIII – Portaria 166/2016 – Iphan). Portanto, 
solicitamos que as informações pertinentes quando ao impacto ambiental nestas unidades de 
conservação sejam encaminhadas para análise quando da revisão das alturas propostas no 
projeto urbanístico, de modo a possibilitar a análise do impacto no bem tombado.

Importante informar que há registros de processo tramitado no Iphan referente a esta área 
(processo nº 01551.000332/2017-77). No entanto, não foi possível consultar o material, pois o 
processo não está digitalizado e, tendo em vista o estado atual de pandemia de COVID-19 e a 
Portaria Iphan 175/2020, que estabeleceu o trabalho remoto dos funcionários deste órgão 
(recentemente atualizada pela Portaria nº 248/2020 – Iphan), não foi possível realizar a consulta 
ao processo físico. Isto posto, para análise conclusiva sobre o assunto, considera-se necessária a 
consulta às manifestações anteriores do órgão para a área.

Por fim, conforme afirmou o requerente, o licenciamento ambiental está em andamento, 
verificamos que o processo junto ao Iphan foi iniciado (nº 01551.000473/2019-51), mas ainda 
não foi concluído.

CONCLUSÃO

Motivação e Recomendações (inserir quantas linhas for necessário)

Considera-se o pleito, pelo caráter preliminar do material encaminhado, como “Consulta Prévia”, 
nos moldes da Portaria nº 420/2010 – Iphan.

A análise do material concluiu que o Cenário B implica em alteração na linha do horizonte a 
partir da área tombada, em direção à linha de cumeada da Bacia do Lago Paranoá, e – portanto – 
não deve ser considerado, pelo impacto negativo no âmbito patrimonial.

O Cenário A, por sua vez, corresponde a uma extrapolação não justificada do limite estabelecido 
pelo Iphan (21m) e pelas diretrizes urbanísticas definidas para a área pelo órgão distrital 
competente (26m) simultaneamente. Verifica-se, assim, que a altura proposta para a área 
configurará uma massa edificada destoante do planejado.

Por fim, verificou-se que o empreendimento em análise terá impactos ambientais ainda não 
avaliados, que poderão repercutir patrimônio tombado, uma vez que podem incidir em área 
sensível da paisagem do CUB, o Lago Paranoá. Dessa forma, para possibilitar a análise conclusiva 
do projeto urbanístico em relação ao seu impacto do ponto de vista patrimonial no Conjunto 
Urbanístico de Brasília, faz-se necessário sanar as dúvidas levantadas ao longo deste documento.

Ante o exposto, conclui-se que a intervenção proposta não é passível de aprovação. 
Considerando o impacto potencial da proposta e as diferentes instâncias envolvidas, indico, 
s.m.j., que a continuidade da análise deste processo seja desenvolvida pelo Grupo Técnico 
Executivo, derivado do acordo de Cooperação Técnica entre IPHAN DF, SEGETH/GDF e Brasília 
Legal/GDF, para gestão compartilhada do CUB.

Nos colocamos à disposição para orientações necessárias sobre outras possibilidades que 
venham a ser estudadas. Em se tratando a presente solicitação de uma “consulta prévia”, 
informamos nos termos da Portaria nº 420/2010 (Art. 13, § 3º) “o requerente poderá 
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encaminhar mais de uma proposta para ser analisada e selecionada pelo Iphan para 
desenvolvimento do anteprojeto”.

X Desaprovado o Projeto/Proposta de Intervenção

Aprovado o Desenvolvimento do Anteprojeto

Aprovada a Proposta de Intervenção

Aprovado o Anteprojeto

Aprovado o Projeto Executivo

Outra (especificar)

Documento assinado eletronicamente por Laura Ribeiro de Toledo Camargo, Técnico I – 
Arquiteta, em 25/06/2020, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento 
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Pereira Perpetuo, Coordenador Técnico 
do IPHAN-DF, em 29/06/2020, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 2026508 e o código 
CRC 39BB03CB.
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Nota Técnica 02/2020 - TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUARQ 
 
 
Assunto: Estudo Paisagístico dos Setores Jóquei Clube e Quaresmeira. 
 

Brasília, 03 de junho de 2020. 
 

 

1. OBJETIVO 

 
A presente Nota Técnica busca fundamentar pedido de anuência do IPHAN ao            

parcelamento do solo e gabaritos propostos para os Setores Jóquei Clube e Quaresmeira             
em obediência à legislação vigente. 
 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 
A Portaria N° 68 , de 15 de fevereiro de 2012, do Instituto do Patrimônio Histórico e                 1

Artístico Nacional - IPHAN dispõe sobre a delimitação e diretrizes para a área de entorno do                
Conjunto Urbanístico de Brasília, ilustrada na Fig. 01. De acordo com o Art. 3 da Portaria, o                 
projeto de novos loteamentos deve ser submetido à apreciação do IPHAN:  
 
 

Art. 3º Dentro da área de entorno qualquer projeto que envolva mudança no parcelamento e/ou               
uso do solo, incluindo novos loteamentos e/ou projetos de regularização fundiária deverá ser             
submetido ao IPHAN para análise e manifestação, nos termos do Art. 18 do Decreto-Lei nº 25, de                 
30 de novembro de 1937, e da Portaria nº 420, de 22 de dezembro de 2010. 
 
Parágrafo único: Deverão ser preservadas todas as áreas definidas como de conservação            
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Portaria_n_68_de_15_de_fevereiro_de_2012.pdf 
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Fig. 01: Mapa dos Setores do Entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília, de acordo com a 
Portaria N° 68, de 15 de fevereiro de 2012. Fonte: IPHAN (2012). 

 

 
 
 

O Art. 7 da portaria supracitada traz disposições específicas para o Setor de Entorno              
03, onde estão inseridos os projetos dos Setores Jóquei Clube e Quaresmeira. 
 

Art. 7º O Setor de Entorno 03 – Urbanização Consolidada (SE-03) abrange o Guará, Águas               
Claras, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Setor de Oficinas Sul (SOFS), Vicente Pires e               
Núcleo Bandeirante.  
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§ 1º Para os lotes total ou parcialmente localizados na faixa de 500 (quinhentos) metros paralela                
à Via EPIA deverá ser submetido ao IPHAN qualquer projeto que ultrapasse o limite de 4 (quatro)                 
pavimentos, sendo térreo mais 3 (três), ou 12 (doze) metros de altura, contados a partir da cota                 
de soleira do lote definida pela administração distrital.  
 
§ 2º Ao longo da faixa de cumeada da Bacia do Lago Paranoá, considerando-se 500 (quinhentos)                
metros para cada lado a partir do eixo da rodovia DF-001, deverá ser submetido ao IPHAN                
qualquer projeto que ultrapasse o limite de 4 (quatro) pavimentos, sendo térreo mais 3 (três), ou                
12 (doze) metros de altura, contados a partir da cota de soleira do lote definida pela                
administração distrital.  
 
§ 3º Para lotes situados nas cotas inferiores a 1090 (mil e noventa) metros de altitude, tomando                 
como referência o nível mais alto da testada do lote, deverá ser submetido ao IPHAN qualquer                
projeto que ultrapasse o limite de 10 (dez) pavimentos ou 34 (trinta e quatro) metros de altura.  
 
§ 4º Para lotes situados entre as cotas 1090 (mil e noventa) e 1175 (mil, cento e setenta e cinco)                    
metros de altitude, tomando como referência o nível mais alto da testada do lote, deverá ser                
submetido ao IPHAN qualquer projeto que ultrapasse o limite de 7 (sete) pavimentos, sendo              
térreo mais 6 (seis), ou 21 (vinte e um) metros de altura.  
 
§ 5º Para lotes situados nas cotas superiores a 1175 (mil, cento e setenta e cinco) metros de                  
altitude, tomando como referência o nível mais alto da testada do lote, deverá ser submetido ao                
IPHAN qualquer projeto que ultrapasse o limite de 4 (quatro) pavimentos, sendo térreo mais 3               
(três), ou 12 (doze) metros de altura.  
 
§ 6º Para a Região Administrativa de Águas Claras, de modo a manter o grau de ocupação atual                  
consolidado no bairro, deverá ser submetido ao IPHAN qualquer projeto que ultrapasse o limite              
de 25 (vinte e cinco) pavimentos ou 80 (oitenta) metros de altura, contados a partir da cota de                  
soleira do lote definida pela administração distrital, bem como a criação de novos lotes. 

 
 

3. CONTEXTO 

 
A área dos setores Jóquei Clube e Quaresmeira é hoje um grande vazio urbano,              

dotado de infraestrutura urbana, mas sem atendimento à sua função social. Com acesso             
fácil ao Plano Piloto e posição estratégica entre algumas das regiões administrativas mais             
importantes do Distrito Federal, como SIA, Guará e Taguatinga, a localização do novo setor              
habitacional permite o oferecimento de habitação bem localizada em região consolidada da            
cidade de Brasília. 

 
O Setor Jóquei Clube abrange as antigas instalações do Jockey de Brasília, hoje             

fora de funcionamento. Restam no terreno as antigas instalações de corrida, a            
arquibancada, estábulos e algumas ocupações residenciais informais esparsas. O Setor          
Quaresmeira se constitui de um lote destinado hoje à antes e de áreas desocupadas às               
margens da EPTG na proximidade do empreendimento Superquadra Brasília - SQB. 
 

A Fig. 02 apresenta a altimetria do projeto urbanístico a fim de verificar             
enquadramento nos termos dos requisitos de apreciação conforme regulamentos do IPHAN. 
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Fig. 02: Altimetria da poligonal de projeto. Fonte: Geoportal (2020). 
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4. PROPOSTA DE PARCELAMENTO 

 
A proposta dos novos bairros se fundamenta nas estratégias do Plano de            

Ordenamento Territorial - PDOT para este trecho do Eixo Oeste do Distrito Federal, como              
evidencia a Fig. 03 e os trechos extraídos da referida legislação. 
 

Fig. 03: Estratégias do PDOT. Fonte: Geoportal (2020). 

 
 

 
Art. 33. São diretrizes setoriais para o desenvolvimento econômico: (...) 
XI – adotar o uso misto, à exceção dos lotes destinados aos programas de estímulo ao emprego                 
e renda do Governo do Distrito Federal, como forma de consolidação e potencialização do              
desenvolvimento econômico e melhoria da escala de aproveitamento da infraestrutura instalada e            
da relação entre oferta de empregos e moradia. (...) 
 
Art. 34. As Áreas Econômicas são áreas onde será incentivada a instalação de atividades              
geradoras de trabalho e renda por meio de programas governamentais de desenvolvimento            
econômico, com o objetivo de oferta de empregos, de qualificação urbana, de articulação             
institucional e de formação de parcerias público-privadas. (...) 
§ 2º As Áreas Econômicas consolidadas, indicadas no Anexo IV, Mapa 6 e Tabela 6A, desta Lei                 
Complementar, correspondem às áreas que apresentam infraestrutura urbana implantada,         
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devendo ser adotadas ações objetivando o melhor aproveitamento das condições locacionais,           
edilícias e de acessibilidade disponíveis.  
 
Art. 37. São diretrizes da urbanização, do uso e da ocupação do solo: (...) 
I – o estabelecimento de áreas urbanizadas mais compactas no território;  
II – a urbanização estruturada ao longo das principais infraestruturas de conexão, com o aumento               
das densidades demográficas ao longo da rede viária estrutural;  
III – a expansão do solo urbano em continuidade com os núcleos urbanos existentes e na                
transição com as áreas rurais que sofrem pressão urbana, observada a capacidade de suporte              
socioeconômica e ambiental do território;  
IV – evitar a segregação de usos, promovendo-se a sua flexibilização, de modo a reduzir os                
deslocamentos e equilibrar a distribuição dos locais de emprego e trabalho no Distrito Federal; 
V – promover a integração dos parcelamentos residenciais distribuídos de forma dispersa e             
fragmentada no território entre si e com os núcleos urbanos consolidados vizinhos;  
VI – estimular a ocupação dos vazios residuais das áreas urbanizadas dotadas de serviços,              
infraestrutura e equipamentos, preferencialmente à criação de novas áreas urbanas, de forma a             
otimizar a capacidade da infraestrutura instalada e reduzir os custos de urbanização, observadas             
as condicionantes ambientais do território;  
 
 
São princípios norteadores do projeto:  
 

● Cidades Compactas : Após uma análise das estratégias de desenvolvimento         
urbano sustentável sob a ótica da drenagem de águas pluviais, Aurbach (2010) encoraja a              2

densidade urbana e reconhece os seus benefícios à coletividade em contraponto à baixa             
densidade, que em uma escala regional tem efeito reverso e mais prejudicial à bacia              
hidrográfica em que está inserido. Professoras da FAU/UnB concluíram após análise           3

similar, que o mais interessante é o crescimento compacto nas áreas intraurbanas, com             
preenchimento de áreas menos densas e a prática de infraestrutura verde nas áreas verdes              
e ambientalmente sensíveis. A implantação dos Setores Jóquei Clube e Quaresmeira           
reverte vazios urbanos bem-localizados e bem servidos de infraestrutura para bairros           
dinâmicos. 

 
● Diversidade Urbana : Jane Jacobs , referência teórica do urbanismo desde          4

os anos 60, defende que a diversidade urbana catalisa aspectos positivos como segurança,             
maior utilização dos espaços públicos em oposição aos setores monofuncionais. Para           
Jacobs, um bairro de sucesso deve ter quatro condições: diversidade de usos, quarteirões             
de menores dimensões, diferentes tipologias construtivas para abrigar diferentes tipos de           
estabelecimentos e famílias e densidade alta de moradores, concluindo que “associadas,           
tais condições criam combinações de usos economicamente eficazes (...), a ausência de            
qualquer uma delas inutiliza o potencial do distrito”. Por este motivo, o Setor Habitacional              
Jóquei Clube se estrutura a partir de uma avenida central de uso misto obrigatório (CSIIR2),               

2  AURBACH, Laurence. Dense and Beautiful Stormwater management, 2010. Disponível em 
http://pedshed.net/?p=270 . Acesso em 19 dez 2019.  
3 DE ANDRADE, Liza Maria Souza; BLUMENSCHEIN, Raquel Naves. Cidades sensíveis à água: 
cidades verdes ou cidades compactas, eis a questão? Paranoá: cadernos de arquitetura e 
urbanismo, n. 10, p. 59-76, 2013. Disponível em: 
http://periodicos.unb.br/index.php/paranoa/article/download/10636/9362 . Acesso em 19 dez 2019. 
4 JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades. 3ª Ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 
2011. Disponível em: 
https://www.academia.edu/36427511/JACOBS_Jane_1961_Morte_e_Vida_de_Grandes_Cidades_1_
. Acesso em 23 dez 2019. 
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com possibilidade de pequenas galerias, restaurantes e padarias por todo o parcelamento            
juntamente com o uso predominantemente residencial (CSIIR2 NO). 

 
● Ruas Completas : De acordo com o World Resources Institute – WRI , ruas             5

completas são aquelas “desenhadas para dar segurança e conforto a todas as pessoas, de              
todas as idades, usuários de todos os modos de transporte”. Os objetivos são priorizar os               
deslocamentos realizados por transporte coletivo, a pé e de bicicleta, respeitar a escala das              
construções e recuos, apoiar a diversidade de usos e tornar a rua um lugar de permanência                
e não apenas passagem. Os novos bairros vão contar com ciclovias e amplas calçadas em               
todas as ruas, com moderação na alocação de estacionamentos e evitando soluções viárias             
que possam gerar obstáculos a pedestres e ciclistas. 

 
● Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável – DOTS : O        

Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) caracteriza o DOTS como            
uma estratégia de desenvolvimento urbano compacto com maior densidade ao longo de            6

eixos de transporte coletivo de média e alta capacidade, como BRT e metrô, otimizando a               
ocupação proporcionalmente à capacidade do transporte coletivo. Desta maneira, quanto          
mais moradores, empregos e atividades estejam concentrados em área de fácil acesso à             
rede de transporte de massa, maior o incentivo para que os deslocamentos ocorram por              
transporte coletivo e não individual, com efeitos positivos em escala metropolitana. Os            
setores se enquadram como DOTS por sua proximidade ao BRT planejado para a EPTG e               
ao corredor de ônibus planejado para a EPCL, abrangendo todo o parcelamento. 

 
● Planejamento Urbano Inclusivo : O HUDUSER, agência do governo        

norte-americano para desenvolvimento de políticas públicas e pesquisa , define inclusionary          7

zoning ou planejamento urbano inclusivo como “uma estratégia baseada no mercado para o             
oferecimento de moradia acessível, criando bairros com diversidade de renda”. A agência            
também afirma que “a integração de moradias acessíveis com projetos de mercado cria             
oportunidades para lares de diferentes faixas de renda de viver em um mesmo bairro e ter                
acesso aos mesmos serviços públicos e amenidades”. Atendendo à disposição do item 9.2             
da DIUR 06/2017, na proposta 109.332m² de lotes urbanizados serão destinados à            
CODHAB/DF para realização de concursos públicos de arquitetura e provisão de unidades            
habitacionais de interesse social (acima do mínimo exigido de 109.047m²).  
 
 
 
 
 
 
 

5 WRI Brasil. Afinal, o que são ruas completas? 2017. Disponível em 
https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/07/afinal-o-que-sao-ruas-completas. Acesso em 18 dez 2019. 
6 ITDP. Guia de Implementação de Políticas e Projetos de DOTS. 2018. Disponível em 
https://itdpbrasil.org.br/guia-dots/.  Acesso em 15 dez 2019. 
7 HUDUSER. Inclusionary Zoning and Mixed-Income Communities. 2013. Disponível em 
https://www.huduser.gov/portal/periodicals/em/spring13/highlight3.html. Acesso em 16 dez 2019. 
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Fig. 04: Plano de Ocupação em desenvolvimento. Fonte: NUARQ (2020). 

 
 

 

Produto de Consultoria - ANEXO I (82476081)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 82



 

Fig. 05: Perspectiva do novo bairro no Cenário A a partir da Via Estrutural. Fonte: NUARQ. 

 
 

Os coeficientes de aproveitamento máximo de acordo o PDOT e regulamentação           
vigente são: 2, para o SHJC e 4, para o SHQ. O processo de licenciamento ambiental já                 
está em andamento e estamos no momento em processo de contratação de EIA-RIMA. 
 

5. ESTUDO DE IMPACTO NA PAISAGEM 

 
A fim de verificar o impacto dos novos setores nas perspectivas a partir do Conjunto               

Urbanístico de Brasília - CUB, foram realizadas simulações no software Autodesk Infraworks            
considerando a altura esperada para as edificações, suas respectivas altimetrias e a            
modelagem do terreno. Foram utilizadas os dados de edificações existentes e alturas            
extraídos do Geoportal. 
 

O corte do território constante do Anexo mostra que os novos bairros estão             
localizados em altimetria abaixo da registrada no Plano Piloto e na cumieira da bacia do               
Lago Paranoá. De maneira geral, seu impacto visual no CUB é nulo devido à altimetria mais                
baixa e à distância de pouco mais de cinco quilômetros entre o limite da área tombada e o                  
dos setores Jóquei Clube e Quaresmeira. Isto significa que não será possível observar as              
novas edificações dos espaços públicos e vias do Plano Piloto, como da Praça do Cruzeiro               
e outros importantes pontos. 
 

As Fig. 06, 07, 08 e 09 revelam o impacto esperado na paisagem, vistas à partir do                 
Mirante da Torre de TV, localizando no centro do Eixo Monumental, e do viaduto da               
Rodoferroviária, imediatamente após a saída da área tombada. Foram simulados dois           
cenários:  
 

A) altura de térreo mais doze pavimentos (37,5 metros) na maior parte do bairro. 
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B) altura de térreo mais dezenove pavimentos (60 metros) na mesma porção. 
 

Em ambos os cenários foi simulada a centralidade junto à futura estação de BRT da               
EPTG com alturas maiores (de 40,5 metros a 85,5 metros), em atendimento ao princípio de               
desenvolvimento orientado ao transporte sustentável - DOTS. Vale ressaltar que a área da             
centralidade é a de menor altitude do novo parcelamento (entre 1095 e 1105m), o que               
atenua seu impacto na paisagem. 
 
 

Fig. 06: Vista do Cenário A a partir do viaduto da Rodoferroviária. Fonte: NUARQ. 

 
 
 

Fig. 07: Vista do Cenário B a partir do viaduto da Rodoferroviária. Fonte: NUARQ. 
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Fig. 08: Vista do Cenário A a partir do Mirante da Torre de TV. Fonte: NUARQ. 

 
 
 

Fig. 09: Vista do Cenário B a partir do Mirante da Torre de TV. Fonte: NUARQ. 

 
 

Observa-se que em ambos os cenários, tanto na vista do mirante da Torre de TV               
quanto do viaduto da Rodoferroviária, o impacto das novas edificações na paisagem não é              
significativa. A expectativa é que ao longo dos anos o bairro se incorpore à paisagem, de                
forma que as edificações não causem um impacto visual negativo, mantendo a            
horizontalidade da perspectiva da cumieira da bacia do Lago Paranoá, um aspecto            
importante da paisagem do Conjunto Urbanístico de Brasília. 
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6. PLEITO 

 
Buscamos compatibilizar o melhor aproveitamento do potencial construtivo na área e           

a importância de oferecermos habitação bem localizada com a minimização dos impactos            
na paisagem do Conjunto Urbanístico de Brasília. Desta forma, além da anuência ao             
parcelamento da área, o pleito é a anuência do IPHAN às alturas máximas propostas de               
acordo com as zonas da Fig. 10.  
 

Fig. 10: Proposta de altura máxima para os setores. Fonte: NUARQ. 

 
As alturas propostas não incluem antenas de telecomunicações e estruturas          

acessórias com até 12m de diâmetro instaladas acima das edificações, por seu diminuto             
impacto na paisagem. 
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7. EQUIPE TÉCNICA 

 
Bruno Ávila Eça de Matos - Arquiteto - TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUARQ 
Natália Oliveira de Freitas - Chefe do Núcleo de Arquitetura - TERRACAP/DITEC/ 
GEPRO/NUARQ 
Giulliano Magalhães Penatti - Arquiteto - TERRACAP/DITEC/GEPRO 
Bianca Ilha Pereira - Gerente de Projetos - TERRACAP/DITEC/GEPRO 
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Anexo
Corte do território do Setor de Entorno 03 demonstrando a inserção dos novos setores Jóquei Clube e Quaresmeira no Cenário A. 
Fonte: NUARQ.
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poligonal

Terracap

Terracap (Cessão Precária TJDFT)

IPREV

Distrito Federal

Titularidade das Glebas - Projeto Jóquei Clube
TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUARQ
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Assessoria da Diretoria Técnica

 

Carta n.º 185/2021 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC Brasília-DF, 30 de julho de 2021

EDUARDO AROEIRA ALMEIDA

Presidente da ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO
FEDERAL–ADEMI DF

sec.ademidf@gmail.com

 

Prezado Senhor,

Reporto-me ao Termo de Compromisso n.º 046/2021 65283027, celebrado entre esta
Empresa e essa Associação, devidamente publicada no DODF 65640710 , com o obje vo 
desenvolvimento e compar lhamento de projetos ao Plano Urbanís co, denominada Setor
Habitacional Jóquei Clube -SHJC, na Região Administrativa do Guará/DF.

Assim, depois de reunião técnica para discussão da situação fundiária do Setor
Habitacional Jóquei Clube, ocorrida em 30/07/2021, em ambiente virtual, encaminha-se as cer dões
de ônus 66878522 das glebas de terras que compõem do setor.

 

Atenciosamente,

 

HAMILTON LOURENÇO FILHO

DIRETOR TÉCNICO

Documento assinado eletronicamente por HAMILTON LOURENCO FILHO - Matr. 2875-4,
Diretor(a) Técnico(a), em 30/07/2021, às 10:35, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 66878938 código CRC= 835FCC8B.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - BRASILIA/DF - Ba i rro ASA NORTE - CEP 70620000 - DF

061 33421840

00111-00007960/2020-41 Doc. SEI/GDF 66878938
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Assessoria da Diretoria Técnica

 

Carta n.º 191/2021 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC Brasília-DF, 04 de agosto de 2021

EDUARDO AROEIRA ALMEIDA
Presidente da ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO
FEDERAL–ADEMI/DF
sec.ademidf@gmail.com

 

Prezado Senhor,

 

Reporto-me ao Termo de Compromisso n.º 046/2021 65283027, celebrado entre esta
Empresa e essa Associação, devidamente publicada no DODF 65640710, com o obje vo 
desenvolvimento e compar lhamento de projetos ao Plano Urbanís co, denominada Setor
Habitacional Jóquei Clube -SHJC, na Região Administrativa do Guará/DF.

Assim, conforme os entendimentos registrados na ATA da 1º reunião do Comitê Gestor
(23/07/2021)  e os despachos das GEPRO 67151967 e NUANF 67152058, encaminha-se a situação
fundiária do Setor Habitacional do Jóquei, para fins de incorporação do texto no Estudo Preliminar de
Urbanismo.

 

Atenciosamente,

 

HAMILTON LOURENÇO FILHO

DIRETOR TÉCNICO

Documento assinado eletronicamente por HAMILTON LOURENCO FILHO - Matr. 2875-4,
Diretor(a) Técnico(a), em 04/08/2021, às 10:21, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 67152237 código CRC= 6467296D.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Diretoria Técnica

Gerência de Projetos

Despacho - TERRACAP/PRESI/DITEC/GEPRO Brasília-DF, 26 de maio de 2021.

À ADTEC,

Em  atenção  à  solicitação  em  62068324,  encaminhamos  despacho  do  NUARQ
em 62483973, com o qual concordamos.

Adicionalmente, citamos as cer�dões de ônus inseridas em 62222360, nas quais deve
ser observadas as condições de cada gleba.

A Gleba 01, Matrícula 42.906, de propriedade do IPREV, doado pelo Distrito Federal
conforme  Averbação  06  e  07,  encontra-se  no  projeto  urbanís�co  em  tela.  Para  essa,  sugerimos
trata�vas junto ao IPREV para conversão da gleba em lotes, a fim de viabilizar o projeto para ambos os
órgãos.

A Gleba 02, Matrícula 42.907, é de propriedade da TERRACAP, porém existe uma cessão
de uso a �tulo precário vigente até o registro cartorial do projeto - momento no qual a gleba seria
transferida ao DF. Sugerimos trata�vas junto ao TJDF para conversão da cessão em lote previsto em
projeto, com uso ins�tucional, para que o órgão possa dispor e construir nele.

As Glebas 03 e 05 encontram-se livres e desimpedidas para uso no projeto urbanís�co.

As Glebas 04, 08 e 10 não apresentam impedimento judicial para registro de projeto de
urbanismo, no entanto consta registrada em sua matrícula alienação fiduciária em favor do CENTRAD.
Caso a gleba seja loteada, todas as unidades nela criadas receberão a alienação fiduciária existente, e
para  o  registro  será  necessária  a  anuência  do  CENTRAD.*  Como  os  lotes  serão  criados  para
comercialização, entendemos que tal questão deve ser resolvida antes do registro cartorial do projeto.

As Glebas 06, 07 e 09 possuem, averbadas à sua matrícula, Ação de Execução, que, se
não for baixada antes do pedido de registro cartorial,  será repassada a todas as unidades criadas
dentro da gleba. Verificou-se que a Ação de Execução foi concluída, carecendo a determinação judicial
para proceder ao cancelamento da respec�va averbação gravada nos imóveis.*

Encaminhamos  para  demais  providências,  a  fim  de  garan�r  o  bom  andamento  do
projeto em tela, pertencente ao planejamento estratégico desta Empresa Pública.

*As informações aqui apresentadas foram detalhadas pelo NUREG após conversa com o cartório de
registro de imóveis.

Atenciosamente,

Bianca Ilha Pereira

Gerente de Projetos

Documento assinado eletronicamente por BIANCA ILHA PEREIRA - Matr.0002530-5, Gerente de

Projetos, em 27/05/2021, às 09:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro

de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de

2015.
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A auten�cidade do documento pode ser conferida no site: h�p://sei.df.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

verificador= 62715848 código CRC= 321E8013.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Gerência de Cartografia, Geoprocessamento e Topografia

Núcleo de Análise Fundiária

Despacho - TERRACAP/DICOM/GETOP/NUANF Brasília-DF, 30 de julho de 2021.

DESPACHO N.º1564 / 2021 - NUANF

A GETOP,

Em atendimento a solicitação da DITEC (66885123), sobre o ques�onamento da situação fundiária do
Setores Habitacionais do Jóquei, informa-se que informação passada pela GEPRO no seu despacho em
anexo  (62715848)  com  base  nas  matriculas  disponibilizadas  pelo  NUREG  (62222360)  fichas  de
cadastro pelo NUCAD (61967857) e croqui do NUARQ (61620567), entendemos que toda a informação
solicitada já está disponibilizada não tendo mais nada a este núcleo acrescentar no momento.

A�;

Documento assinado eletronicamente por CÉSAR VALDENIR TEIXEIRA - Matr.0002442-2, Chefe
do Núcleo de Análise Fundiária, em 30/07/2021, às 16:14, conforme art. 6º do Decreto n°

36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,

quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE DIAS CUNHA - Matr.0002722-7,

Engenheiro(a), em 30/07/2021, às 16:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de

setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de

setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site: h�p://sei.df.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

verificador= 66916169 código CRC= 95A78DEF.
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Data de Publicação: 01/05/2021 21:23

Identificação Conta
Cliente: Progeplan Engenharia Ambiental Ltda CNPJ/CPF: 11.632.337/0001-38

Contato: Rafael Carvalho Telefone: 061 3963-9195

Endereço: SHIN CA 01 Lt.A BL- A Sala 448 Parte A, Centro Comercial Deck Norte - Lago Norte - Brasília - Distrito Federal - CEP: 71503-501 - Brazil

Nº Amostra: 14921-1/2021.0 - QA - 02 821352 8248680
Tipo de Amostra: Água Superficial

Data Coleta: 19/04/2021 11:30 Data Recebimento: 20/04/2021 11:07

Resultados Analíticos

Coleta

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

pH de campo 6,20 6,0 a 9,0 1 a 13 SM 4500-H+ B 19/04/2021

Temperatura Ambiente de Campo 28,0 °C - Até 60 SM 2550 B 19/04/2021

Temperatura Amostra de campo 23,2 °C - Até 60 SM 2550 B 19/04/2021

Laboratório Físico Químico

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

Cor Verdadeira < 1,0 mg/L 75 mg/L 4,0 SM 2120 C 20/04/2021

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 1,2 mg/L 5,0 mg/L 0,2 SM 5210 B 20/04/2021

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 5,0 mg/L - 3,0 SM 5220 D 20/04/2021

Fósforo Total 0,012 mg/L Obs, (b) 0,002 SM 4500 P D 21/04/2021

Nitrato Total 1,00 mg/L 10 mg/L 0,01 SM 4500 NO3- D 21/04/2021

Nitrito Total 0,042 mg/L 1,0 mg/L 0,010 SM 4500 NO-2- B. 21/04/2021

Oxigênio Dissolvido (OD) 5,9 mg/L >5,0 mg/L 1,0 SM 4500 O – B,C 20/04/2021

Sólidos Totais 58,0 mg/L - 4,0 SM 2540 B 26/04/2021

Turbidez 1,91 NTU 100 NTU 0,50 SM 2130 B 20/04/2021

Laboratório Microbiologia

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

Coliformes Termotolerantes 1,6 x 10+4 NMP/100 mL Obs, (c) 1,8 SM 9221 B,E 20/04/2021

Coliformes Totais 9,2 x 10+4 NMP/100 mL - 1,8 SM 9221 B 20/04/2021

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 ÁGUAS DOCES CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem
ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
Conclusão dos Ensaios: 
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.
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Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, 2017
LD: Limite de detecção do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão).
LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)
Obs: determinações de análises com valores entre LD e LQ, são expressas como '< LQ'.
USP: United States Pharmacopeia,USP 43 NF 38 de 2020.
RT: Em Relatório Técnico
 Unidades de Medida:
 NMP/100 mL: Número Mais Provável em 100mL;
 NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez;
Obs. (c) : Deve-se avaliar as condições especificas citadas em Legislação; Seção II, Art. 15, II.
Obs. (b): Até 0,1 para ambientes lóticos, até 0,03 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,05 mg/L em ambientes intermediários com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambientes lênticos.

Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente;
A incerteza de medição não foi considerada ao declarar a conformidade dos resultados como regra de decisão.
A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition, 2017, referentes a coletas de amostras de
água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(07), IT05.058(11), IT05.059(10), IT05.060(10), IT05.102(20), IT05.109(12), IT05.117(08), IT05.119(07), IT05.160(07), IT05.177(06)
e IN05.204(02). O Programa de Amostragem é definido segundo instruções da IN05.204(02).

 

Chave de Validação: 12710ac8226340c5b39558b43c46e85e
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Data de Publicação: 01/05/2021 21:23

Identificação Conta
Cliente: Progeplan Engenharia Ambiental Ltda CNPJ/CPF: 11.632.337/0001-38

Contato: Rafael Carvalho Telefone: 061 3963-9195

Endereço: SHIN CA 01 Lt.A BL- A Sala 448 Parte A, Centro Comercial Deck Norte - Lago Norte - Brasília - Distrito Federal - CEP: 71503-501 - Brazil

Nº Amostra: 14921-1/2021.0 - QA - 02 821352 8248680
Tipo de Amostra: Água Superficial

Data Coleta: 19/04/2021 11:30 Data Recebimento: 20/04/2021 11:07

Resultados Analíticos

Laboratório Físico Químico
Análise Resultado LQ Referência Data Análise

Nitrogênio Total 1,32 mg/L 0,60 SM 4500 B, NO-2 B, NO-3 D eB 21/04/2021

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 ÁGUAS DOCES CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem
ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
Conclusão dos Ensaios: 
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, 2017
LD: Limite de detecção do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão).
LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)
Obs: determinações de análises com valores entre LD e LQ, são expressas como '< LQ'.
USP: United States Pharmacopeia,USP 43 NF 38 de 2020.
RT: Em Relatório Técnico

Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente;
A incerteza de medição não foi considerada ao declarar a conformidade dos resultados como regra de decisão.
A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition, 2017, referentes a coletas de amostras de
água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(07), IT05.058(11), IT05.059(10), IT05.060(10), IT05.102(20), IT05.109(12), IT05.117(08), IT05.119(07), IT05.160(07), IT05.177(06)
e IN05.204(02). O Programa de Amostragem é definido segundo instruções da IN05.204(02).
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Data de Publicação: 01/05/2021 21:23

Identificação Conta
Cliente: Progeplan Engenharia Ambiental Ltda CNPJ/CPF: 11.632.337/0001-38

Contato: Rafael Carvalho Telefone: 061 3963-9195

Endereço: SHIN CA 01 Lt.A BL- A Sala 448 Parte A, Centro Comercial Deck Norte - Lago Norte - Brasília - Distrito Federal - CEP: 71503-501 - Brazil

Nº Amostra: 14922-1/2021.0 - QA - 01 820893 8249232
Tipo de Amostra: Água Superficial

Data Coleta: 19/04/2021 10:57 Data Recebimento: 20/04/2021 11:07

Resultados Analíticos

Coleta

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

pH de campo 6,00 6,0 a 9,0 1 a 13 SM 4500-H+ B 19/04/2021

Temperatura Ambiente de Campo 27,0 °C - Até 60 SM 2550 B 19/04/2021

Temperatura Amostra de campo 23,0 °C - Até 60 SM 2550 B 19/04/2021

Laboratório Físico Químico

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

Cor Verdadeira < 1,0 mg/L 75 mg/L 4,0 SM 2120 C 20/04/2021

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 0,9 mg/L 5,0 mg/L 0,2 SM 5210 B 20/04/2021

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 7,0 mg/L - 3,0 SM 5220 D 20/04/2021

Fósforo Total 0,040 mg/L Obs, (b) 0,002 SM 4500 P D 21/04/2021

Nitrato Total 1,03 mg/L 10 mg/L 0,01 SM 4500 NO3- D 21/04/2021

Nitrito Total 0,029 mg/L 1,0 mg/L 0,010 SM 4500 NO-2- B. 21/04/2021

Oxigênio Dissolvido (OD) 5,8 mg/L >5,0 mg/L 1,0 SM 4500 O – B,C 20/04/2021

Sólidos Totais 40,0 mg/L - 4,0 SM 2540 B 26/04/2021

Turbidez 1,85 NTU 100 NTU 0,50 SM 2130 B 20/04/2021

Laboratório Microbiologia

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

Coliformes Termotolerantes 9,2 x 10+3 NMP/100 mL Obs, (c) 1,8 SM 9221 B,E 20/04/2021

Coliformes Totais 1,6 x 10+4 NMP/100 mL - 1,8 SM 9221 B 20/04/2021

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 ÁGUAS DOCES CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem
ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
Conclusão dos Ensaios: 
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Relatório de Análises 14922/2021.0.A 

Proposta Comercial: PC603/2021.3172

   RQ324 (00)

Pag.1/2

Produto de Consultoria - ANEXO I (82476081)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 135



 

 

 

Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, 2017
LD: Limite de detecção do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão).
LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)
Obs: determinações de análises com valores entre LD e LQ, são expressas como '< LQ'.
USP: United States Pharmacopeia,USP 43 NF 38 de 2020.
RT: Em Relatório Técnico
 Unidades de Medida:
 NMP/100 mL: Número Mais Provável em 100mL;
 NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez;
Obs. (c) : Deve-se avaliar as condições especificas citadas em Legislação; Seção II, Art. 15, II.
Obs. (b): Até 0,1 para ambientes lóticos, até 0,03 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,05 mg/L em ambientes intermediários com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambientes lênticos.

Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente;
A incerteza de medição não foi considerada ao declarar a conformidade dos resultados como regra de decisão.
A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition, 2017, referentes a coletas de amostras de
água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(07), IT05.058(11), IT05.059(10), IT05.060(10), IT05.102(20), IT05.109(12), IT05.117(08), IT05.119(07), IT05.160(07), IT05.177(06)
e IN05.204(02). O Programa de Amostragem é definido segundo instruções da IN05.204(02).
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Data de Publicação: 01/05/2021 21:23

Identificação Conta
Cliente: Progeplan Engenharia Ambiental Ltda CNPJ/CPF: 11.632.337/0001-38

Contato: Rafael Carvalho Telefone: 061 3963-9195

Endereço: SHIN CA 01 Lt.A BL- A Sala 448 Parte A, Centro Comercial Deck Norte - Lago Norte - Brasília - Distrito Federal - CEP: 71503-501 - Brazil

Nº Amostra: 14922-1/2021.0 - QA - 01 820893 8249232
Tipo de Amostra: Água Superficial

Data Coleta: 19/04/2021 10:57 Data Recebimento: 20/04/2021 11:07

Resultados Analíticos

Laboratório Físico Químico
Análise Resultado LQ Referência Data Análise

Nitrogênio Total 1,29 mg/L 0,60 SM 4500 B, NO-2 B, NO-3 D eB 21/04/2021

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 ÁGUAS DOCES CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem
ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
Conclusão dos Ensaios: 
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, 2017
LD: Limite de detecção do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão).
LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)
Obs: determinações de análises com valores entre LD e LQ, são expressas como '< LQ'.
USP: United States Pharmacopeia,USP 43 NF 38 de 2020.
RT: Em Relatório Técnico

Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente;
A incerteza de medição não foi considerada ao declarar a conformidade dos resultados como regra de decisão.
A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition, 2017, referentes a coletas de amostras de
água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(07), IT05.058(11), IT05.059(10), IT05.060(10), IT05.102(20), IT05.109(12), IT05.117(08), IT05.119(07), IT05.160(07), IT05.177(06)
e IN05.204(02). O Programa de Amostragem é definido segundo instruções da IN05.204(02).

 

Chave de Validação: 9e16993534f14cfb8a35adae2667ddd4
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Data de Publicação: 05/08/2021 21:22

Identificação Conta
Cliente: Progeplan Engenharia Ambiental Ltda CNPJ/CPF: 11.632.337/0001-38

Contato: Rafael Carvalho Telefone: 061 3963-9195

Endereço: SHIN CA 01 Lt.A BL- A Sala 448 Parte A, Centro Comercial Deck Norte - Lago Norte - Brasília - Distrito Federal - CEP: 71503-501 - Brazil

Nº Amostra: 29027-1/2021.0 - QA - 02 821352 8248680
Tipo de Amostra: Água Superficial

Data Coleta: 23/07/2021 08:57 Data Recebimento: 23/07/2021 17:45

Resultados Analíticos

Coleta

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

pH de campo 8,30 6,0 a 9,0 1 a 13 SM 4500-H+ B 23/07/2021

Temperatura Ambiente de Campo 27,8 °C - Até 60 SM 2550 B 23/07/2021

Temperatura Amostra de campo 17,3 °C - Até 60 SM 2550 B 23/07/2021

Laboratório Físico Químico

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

Cor Verdadeira 21,7 mg/L 75 mg/L 4,0 SM 2120 C 23/07/2021

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 1,4 mg/L 5,0 mg/L 0,2 SM 5210 B 23/07/2021

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 8,0 mg/L - 3,0 SM 5220 D 23/07/2021

Fósforo Total 0,012 mg/L Obs, (b) 0,002 SM 4500 P D 25/07/2021

Nitrato Total 2,22 mg/L 10 mg/L 0,01 SM 4500 NO3- D 25/07/2021

Nitrito Total 0,054 mg/L 1,0 mg/L 0,010 SM 4500 NO-2- B. 25/07/2021

Oxigênio Dissolvido (OD) 7,8 mg/L >5,0 mg/L 1,0 SM 4500 O – B,C 23/07/2021

Sólidos Totais 81,0 mg/L - 4,0 SM 2540 B 26/07/2021

Turbidez 2,02 NTU 100 NTU 0,50 SM 2130 B 23/07/2021

Laboratório Microbiologia

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

Coliformes Termotolerantes 1,6 x 10+4 NMP/100 mL Obs, (c) 1,8 SM 9221 B,E 23/07/2021

Coliformes Totais 2,4 x 10+4 NMP/100 mL - 1,8 SM 9221 B 23/07/2021

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 ÁGUAS DOCES CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem
ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
Conclusão dos Ensaios: 
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.
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Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, 2017
LD: Limite de detecção do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão).
LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)
Obs: determinações de análises com valores entre LD e LQ, são expressas como '< LQ'; aquelas com valores abaixo do LD, expressas como '< LD'.
USP: United States Pharmacopeia,USP 43 NF 38 de 2020.
RT: Em Relatório Técnico
 Unidades de Medida:
 NMP/100 mL: Número Mais Provável em 100mL;
 NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez;
Obs. (c) : Deve-se avaliar as condições especificas citadas em Legislação; Seção II, Art. 15, II.
Obs. (b): Até 0,1 para ambientes lóticos, até 0,03 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,05 mg/L em ambientes intermediários com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambientes lênticos.

Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente;
A incerteza de medição não foi considerada ao declarar a conformidade dos resultados como regra de decisão.
A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition, 2017, referentes a coletas de amostras de
água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(07), IT05.058(11), IT05.059(10), IT05.060(10), IT05.102(20), IT05.109(12), IT05.117(08), IT05.119(07), IT05.160(07), IT05.177(06)
e IN05.204(02). O Programa de Amostragem é definido segundo instruções da IN05.204(02).
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Data de Publicação: 05/08/2021 21:22

Identificação Conta
Cliente: Progeplan Engenharia Ambiental Ltda CNPJ/CPF: 11.632.337/0001-38

Contato: Rafael Carvalho Telefone: 061 3963-9195

Endereço: SHIN CA 01 Lt.A BL- A Sala 448 Parte A, Centro Comercial Deck Norte - Lago Norte - Brasília - Distrito Federal - CEP: 71503-501 - Brazil

Nº Amostra: 29027-1/2021.0 - QA - 02 821352 8248680
Tipo de Amostra: Água Superficial

Data Coleta: 23/07/2021 08:57 Data Recebimento: 23/07/2021 17:45

Resultados Analíticos

Laboratório Físico Químico
Análise Resultado LQ Referência Data Análise

Nitrogênio Total 3,29 mg/L 0,60 SM 4500 B, NO-2 B, NO-3 D eB 23/07/2021

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 ÁGUAS DOCES CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem
ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
Conclusão dos Ensaios: 
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, 2017
LD: Limite de detecção do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão).
LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)
Obs: determinações de análises com valores entre LD e LQ, são expressas como '< LQ'; aquelas com valores abaixo do LD, expressas como '< LD'.
USP: United States Pharmacopeia,USP 43 NF 38 de 2020.
RT: Em Relatório Técnico

Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente;
A incerteza de medição não foi considerada ao declarar a conformidade dos resultados como regra de decisão.
A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition, 2017, referentes a coletas de amostras de
água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(07), IT05.058(11), IT05.059(10), IT05.060(10), IT05.102(20), IT05.109(12), IT05.117(08), IT05.119(07), IT05.160(07), IT05.177(06)
e IN05.204(02). O Programa de Amostragem é definido segundo instruções da IN05.204(02).
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Data de Publicação: 05/08/2021 21:22

Identificação Conta
Cliente: Progeplan Engenharia Ambiental Ltda CNPJ/CPF: 11.632.337/0001-38

Contato: Rafael Carvalho Telefone: 061 3963-9195

Endereço: SHIN CA 01 Lt.A BL- A Sala 448 Parte A, Centro Comercial Deck Norte - Lago Norte - Brasília - Distrito Federal - CEP: 71503-501 - Brazil

Nº Amostra: 29028-1/2021.0 - QA - 01 820893 8249232
Tipo de Amostra: Água Superficial

Data Coleta: 23/07/2021 09:28 Data Recebimento: 23/07/2021 17:45

Resultados Analíticos

Coleta

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

pH de campo 8,80 6,0 a 9,0 1 a 13 SM 4500-H+ B 23/07/2021

Temperatura Ambiente de Campo 27,5 °C - Até 60 SM 2550 B 23/07/2021

Temperatura Amostra de campo 19,8 °C - Até 60 SM 2550 B 23/07/2021

Laboratório Físico Químico

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

Cor Verdadeira 56,0 mg/L 75 mg/L 4,0 SM 2120 C 23/07/2021

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 1,9 mg/L 5,0 mg/L 0,2 SM 5210 B 23/07/2021

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 3,0 mg/L - 3,0 SM 5220 D 23/07/2021

Fósforo Total 0,022 mg/L Obs, (b) 0,002 SM 4500 P D 25/07/2021

Nitrato Total 1,72 mg/L 10 mg/L 0,01 SM 4500 NO3- D 25/07/2021

Nitrito Total 0,025 mg/L 1,0 mg/L 0,010 SM 4500 NO-2- B. 25/07/2021

Oxigênio Dissolvido (OD) 6,8 mg/L >5,0 mg/L 1,0 SM 4500 O – B,C 23/07/2021

Sólidos Totais 41,0 mg/L - 4,0 SM 2540 B 26/07/2021

Turbidez 2,14 NTU 100 NTU 0,50 SM 2130 B 23/07/2021

Laboratório Microbiologia

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

Coliformes Termotolerantes 5,4 x 10+3 NMP/100 mL Obs, (c) 1,8 SM 9221 B,E 23/07/2021

Coliformes Totais 2,4 x 10+4 NMP/100 mL - 1,8 SM 9221 B 23/07/2021

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 ÁGUAS DOCES CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem
ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
Conclusão dos Ensaios: 
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.
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Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, 2017
LD: Limite de detecção do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão).
LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)
Obs: determinações de análises com valores entre LD e LQ, são expressas como '< LQ'; aquelas com valores abaixo do LD, expressas como '< LD'.
USP: United States Pharmacopeia,USP 43 NF 38 de 2020.
RT: Em Relatório Técnico
 Unidades de Medida:
 NMP/100 mL: Número Mais Provável em 100mL;
 NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez;
Obs. (c) : Deve-se avaliar as condições especificas citadas em Legislação; Seção II, Art. 15, II.
Obs. (b): Até 0,1 para ambientes lóticos, até 0,03 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,05 mg/L em ambientes intermediários com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambientes lênticos.

Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente;
A incerteza de medição não foi considerada ao declarar a conformidade dos resultados como regra de decisão.
A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition, 2017, referentes a coletas de amostras de
água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(07), IT05.058(11), IT05.059(10), IT05.060(10), IT05.102(20), IT05.109(12), IT05.117(08), IT05.119(07), IT05.160(07), IT05.177(06)
e IN05.204(02). O Programa de Amostragem é definido segundo instruções da IN05.204(02).
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Data de Publicação: 05/08/2021 21:22

Identificação Conta
Cliente: Progeplan Engenharia Ambiental Ltda CNPJ/CPF: 11.632.337/0001-38

Contato: Rafael Carvalho Telefone: 061 3963-9195

Endereço: SHIN CA 01 Lt.A BL- A Sala 448 Parte A, Centro Comercial Deck Norte - Lago Norte - Brasília - Distrito Federal - CEP: 71503-501 - Brazil

Nº Amostra: 29028-1/2021.0 - QA - 01 820893 8249232
Tipo de Amostra: Água Superficial

Data Coleta: 23/07/2021 09:28 Data Recebimento: 23/07/2021 17:45

Resultados Analíticos

Laboratório Físico Químico
Análise Resultado LQ Referência Data Análise

Nitrogênio Total 2,43 mg/L 0,60 SM 4500 B, NO-2 B, NO-3 D eB 23/07/2021

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 ÁGUAS DOCES CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem
ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
Conclusão dos Ensaios: 
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, 2017
LD: Limite de detecção do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão).
LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)
Obs: determinações de análises com valores entre LD e LQ, são expressas como '< LQ'; aquelas com valores abaixo do LD, expressas como '< LD'.
USP: United States Pharmacopeia,USP 43 NF 38 de 2020.
RT: Em Relatório Técnico

Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente;
A incerteza de medição não foi considerada ao declarar a conformidade dos resultados como regra de decisão.
A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition, 2017, referentes a coletas de amostras de
água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(07), IT05.058(11), IT05.059(10), IT05.060(10), IT05.102(20), IT05.109(12), IT05.117(08), IT05.119(07), IT05.160(07), IT05.177(06)
e IN05.204(02). O Programa de Amostragem é definido segundo instruções da IN05.204(02).

 

Chave de Validação: 0c241e8a821a47f4aa9a09eaa83e9c03
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