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À SCUB,

O presente processo nº 04009-00000107/2021-25 diz respeito ao Procedimento de
Manifestação de Interesse – PMI nº 03/2021 – SEPE para o projeto de implantação e gestão de Marinas
Públicas na Orla do Lago Paranoá, em Brasília – DF, conforme proposto pelo Plano Urbanís�co de Uso e
Ocupação da Orla do Lago Paranoá-Masterplan, aprovado pelo decreto nº 39.598, de 28 de dezembro de
2018.

Nesse sen�do, em resposta ao Despacho SEDUH/SEPLAN/SCUB (76292984) e ao Despacho
SEDUH/SEPLAN/SCUB/COPLAB (76329107), referentes à demanda constante do O�cio Nº 113/2021 -
SEPE/GAB/SEGP (74805872), este documento tem como escopo principal a apresentação de diretrizes
para compor o Termo de Referência para os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e
jurídica, com vistas à estruturação de projeto para a implantação e gestão de Marina Pública na Orla do
Lago Paranoá, em área situada no Setor de Clubes Espor�vos Sul – SCES, Trecho 1, cabeceira noroeste da
Ponte das Garças, no Plano Piloto de Brasília, mediante a ins�tuição do PMI 03/2021-SEPE.

Masterplan da Orla do Lago Paranoá

O Plano Urbanís�co de Uso e Ocupação – Masterplan para a Orla do Lago Paranoá e os
projetos básicos para três áreas (Áreas 1, 2 e 3), desenvolvido pela Estudio 41 Arquitetura SS Ltda., foi
objeto do Contrato 008/2018-SEGETH, atual SEDUH (processo SEI 390-00003131/2018-11), decorrente
do Concurso Público 001/2017-SEGETH (processo SEI 00390-00010610/2017-11).

O Masterplan para a Orla do Lago Paranoá, subme�do à apreciação do Conselho de
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - Conplan na 66ª reunião extraordinária e aprovado
pelo Decreto 39.598, de 28 de dezembro de 2018, DODF de 31 de dezembro de 2018, é o instrumento
legal de planejamento do uso, ocupação e configuração da paisagem da orla, orientando, ainda as
possibilidades de u�lização do espelho d’água do Lago Paranoá.

É obje�vo do Masterplan resgatar e recuperar espaços públicos localizados junto à orla do
Lago Paranoá, conciliando o uso da população com o equilíbrio ecológico, concorrendo para um processo
de ocupação sustentável do território, mediante ações de recuperação de áreas degradadas, de melhoria
dos acessos, instalação de novas a�vidades de lazer, culturais, espor�vas, turís�cas e náu�cas, para
viabilizar a apropriação social desse espaço junto ao espelho d’água do Lago Paranoá.

Como parte do Masterplan foram destacadas três áreas para desenvolvimento de projeto
básico de uso e ocupação, paisagismo e de recuperação ambiental, são elas: duas na orla do Lago Sul e
um trecho do Plano Piloto e uma no Lago Norte, conforme a figura 1 abaixo.



Figura 1- Áreas de desenvolvimento de projetos básicos do Masterplan

 

A área de interesse do PMI nº 03/2021-SEPE integra a Área 1, para a qual foi elaborado o
projeto SIV-MDE 152/2018, de sistema viário, acessibilidade e paisagismo - SCES Trecho 1, SHIS QL8,
QL10, ARIE do Bosque, nas Regiões Administra�vas do Plano Piloto (RA-I) e do Lago Sul (RA-XVI), ainda
não aprovado (processo 00390-00000895/2019-36).

Figura 2- Área 1



Figura 3- Área 1 – SIV-MDE 152/2018

 

Marina Sul, SCES Trecho 1, cabeceira noroeste da Ponte das Garças

Para fins dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, objeto do
PMI nº 03/2021-SEPE, a área do SCES Trecho 1, será destacada e suas informações de projeto extraídas
do MDE 152/2018, bem como do SIV 152/2018 e apresentadas em separado do restante da Área 1.

Figura 4- SCES Trecho 1 – Marina Sul

A área de interesse para a Marina Sul cons�tui trecho junto à cabeceira noroeste da Ponte
das Garças, no Plano Piloto, a qual funciona como importante porta de acesso às áreas públicas da Orla
do Lago Paranoá.

A proposta para essa área é composta por praça de acesso, estacionamento para 65
veículos, área A1-B com 1.700m² para implantação de Terminal de Transporte Aquaviário com função
intermodal, incluindo atracadouros públicos para embarque e desembarque e área A1-A de 1.000m² para
comércio/serviços e marina com capacidade para 60 embarcações em vagas molhadas.

Os parâmetros de ocupação para as áreas definidas em projeto são os seguintes:



Áreas Altura Máxima* Usos permi�dos

A1-A
8,5m Comercial, Ins�tucional, Prestação de Serviços

A1-B

*excluídas caixas d’água, casas de máquinas e similares.

Para essas áreas des�nadas a equipamentos são sugeridas edificações pavilhonares com
modularidade dimensional e princípios de pré-fabricação de componentes. São duas larguras propostas
com 12 ou 18m, variando os comprimentos em eixos a cada 6 ou 12m. A cobertura tem a forma de uma
marquise e os blocos de ambientes fechados sempre são recuados em relação ao perímetro do edi�cio,
cons�tuindo varandas em toda a volta.

Os edi�cios, conforme o projeto, térreos, devem ter papel coadjuvante na paisagem do
plano, respeitando sua horizontalidade.

Figura 5 - Modelo de módulo de edificação padrão

Além dessas edificações, o projeto prevê a instalação de playground, praça de jogos, PEC e
quiosque para lanchonete e sanitários. As edificações de quiosques e sanitários indicados para
implantação, seguirão projeto aprovado pela Portaria 51, de 04.04.2017, no âmbito do PSG-MDE
064/2016 - Orla do SHIS QL10 e ARIE do Bosque.

O projeto propõe o acesso veicular para esta área através do prolongamento da via pública
que serve ao estacionamento da Associação dos Servidores do STJ, paralela à Estrada Parque das Nações
- EPNA (Via L4 Sul).

Para a chegada dos pedestres e ciclistas à praça de acesso proposta, passeios e ciclovias
promovem a conexão no sen�do norte e oeste. De forma a qualificar os acessos de pedestres e
possibilitar a transferência intermodal da bicicleta e ônibus para o sistema aquaviário, são previstas duas



travessias por meio de semáforo e faixa de pedestres: uma junto ao calçadão da Estrada Parque das
Nações (Via L4 sul) e a outra na área ao norte, para além da mesma via. A conexão para o Deque Sul a
par�r do SCES Tr. 1 é proposta sob a Ponte das Garças.

Quanto à vegetação, o projeto propõe o plan�o de linhas de bosque �po 2 (listagem das
espécies, abaixo) para proteger as bordas do lago e garan�r a qualidade da água, interrompidas nas áreas
de deque do Terminal de Transporte Aquaviário e da Marina. São previstos outros dois bosques
ornamentais, um junto à alça de acesso à EPNA, e outro na divisa noroeste da área.

Esses bosques ornamentais devem ser plantados com densidade média de 4mx4m e deve
ser permi�do que a vegetação que surja espontaneamente permaneça. Por estar presente em grande
parte da área, os bosques devem ter marcadas faixas de acesso à água.

Para o restante da área, a arborização deve ser adensada, propiciando áreas sombreadas
para os usuários, inclusive na praça de acesso e junto ao passeio e ciclovia e estacionamento.

Figura 6- SIV 152/2018 - SCES Trecho 1 – Marina Sul – folhas 13/33 e 14/33

Figura 7- SIV 152/2018 - SCES Trecho 1 – Marina Sul – Praça de Acesso – folha 28/33

 

Bosque �po 2 - vegetação mata ciliar



Deve ser plantado com densidade mínima de 3mx3m e permi�r que a vegetação que surja
espontaneamente, permaneça. Essa vegetação que nasce na beira do curso d'água é importante na
filtragem de resíduos e manutenção da qualidade da água.

Listagem sugerida para o plan�o nos bosques do �po 2:

Angicos - Anadenanthera spp. Folha-larga - Lonchocarpus
cultratus

Angico - Anadenanthera colubrina Chichá - Sterculia striata

Angico - Anadenanthera peregrina Ipês - Tabebuia spp.

Pau-de-jangada - Apeiba �bourbou Pombeiro - Tapirira guianensis

Perobas - Aspidosperma spp. Crindiúva - Trema micrantha

Guaçatongas - Casearia spp. Ca�guá - Trichilia pallida

Embaúba - Cecropia pachystachya Pajeú - Triplaris gardneriana

Grão-de-galo - Cel�s iguanaea Jerivá - Syagrus romanzoffiana

Tamboril - Enterolobium
contor�siliquum Babaçu - A�alea speciosa

Ingás - Inga spp.

É importante destacar que o Masterplan (p.133) prevê a concessão do direito de uso ou
parcerias público-privadas para exploração das áreas criadas para equipamentos e apoio (A1-A e A1-B),
as quais não cons�tuem lotes, assim como para as marinas, para o transporte hidroviário/lacustre no
Lago Paranoá, bem como para as linhas turismo tanto de ônibus, quanto aquaviárias que possam fazer
circuitos e passeios ao redor do Lago Paranoá.

 

Documentos Técnicos de Referência

Plano Urbanís�co de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá – Masterplan, disponível em pdf:

Plano Urbanís�co - Masterplan (77148773)

Projeto SIV-MDE 152/2018 de sistema viário, acessibilidade e paisagismo - SCES Trecho 1, SHIS QL8, QL10,
ARIE do Bosque, nas Regiões Administra�vas do Plano Piloto-RA I e do Lago Sul-RA XVI, folhas 1/33,
13/33, 14/33, 26/33, 27/33, 28/33 e 33/33, disponíveis em pdf:

Memorial Descri�vo MDE-SIV 152-2018 (77148943)

Projeto SIV 152_18 FL 01_33 (77149146)

Projeto SIV 152_18 FL 13_33 (77149276)

Projeto SIV 152_18 FL 14_33 (77149375)

Projeto SIV 152_18 FL 26_33 (77149487)

Projeto SIV 152_18 FL 27_33 (77149609)

Projeto SIV 152_18 FL 28_33 (77149726)

Projeto SIV 152_18 FL 33_33 (77149843)



Projeto DET-SIV 152/2018, 153/2018 e 154/2018 – folhas 07/13 – playground e PEC; 08/13 – praça de
jogos; 09/13 – pisos; 10/13 – cruzamentos; 11/13 – corrimão deques escadas; 12/13 e 13/13 –
mobiliário, disponíveis em pdf:

Projeto DET-SIV 152_18 153_18 154_18 FL 07_13 (77150034)

Projeto DET-SIV 152_18 153_18 154_18 FL 08_13 (77150125)

Projeto DET-SIV 152_18 153_18 154_18 FL 09_13 (77150237)

Projeto DET-SIV 152_18 153_18 154_18 FL 10_13 (77150306)

Projeto DET-SIV 152_18 153_18 154_18 FL 11_13 (77150418)

Projeto DET-SIV 152_18 153_18 154_18 FL 12_13 (77150523)

Projeto DET-SIV 152_18 153_18 154_18 FL 13_13 (77150601)

PSG-MDE 064/2016, com projeto de arquitetura quiosques, disponível em pdf:

Projeto Arquitetônico PSG 064-2016 - Quiosques (77150788)

Projeto SIV-MDE 152/2018 – material extraído para o PMI nº 03/2021-SEPE - Marina Sul - SCES Trecho 1,
disponível em dwg e pdf:

Projeto SIV_152_2018_Marina Sul_dwg (77151005)

Projeto SIV_152_2018_Marina Sul-SIV-13-MARINA SUL-DET PISO (77151434)

Projeto SIV_152_2018_Marina Sul-SIV-14-MARINA SUL-DET PISO (77151542)

Projeto SIV_152_2018_Marina Sul-SIV-26-MARINA SUL-DET VEG (77151666)

Projeto SIV_152_2018_Marina Sul-SIV-27-MARINA SUL-DET VEG (77151731)

Projeto SIV_152_2018_Marina Sul-SIV-GERAL-MARINA SUL (77151823)

Projeto SIV-MDE 152/2018 – material extraído para o PMI nº 03/2021-SEPE - Marina Sul -Praça - SCES
Trecho 1, disponível em dwg e pdf:

Projeto SIV_152_2018_28-30-Marina Sul_Praça_dwg (77151925)

Projeto SIV_152_2018_28-30-Marina Sul_praça (77152107)

 

Diretrizes Gerais

Para além das questões de projeto, cabe enfa�zar que a área em análise diz respeito à
escala bucólica, responsável por conferir à Brasília o caráter de cidade-parque. Essa escala caracteriza-se
pela baixa densidade de ocupação, pela horizontalidade da paisagem e a permeabilidade visual do lago,
pela baixa taxa de ocupação do solo, o predomínio de áreas livres gramadas ou ajardinadas e arborizadas
e a vegetação remanescente na�va do Cerrado. Assim, a região des�na-se à preservação ambiental, à
composição paisagís�ca, ao lazer e à contemplação (art. 12, Portaria nº 166/2016, IPHAN). Nesse
contexto, destaca-se o espelho d’água do Lago Paranoá como importante elemento paisagís�co para a
formação da imagem da cidade. Esta Diretoria de Preservação destaca ainda, que devem ser observadas
e respeitadas e as caracterís�cas essenciais da escala bucólica: áreas livres gramadas ou ajardinadas e
arborizadas; áreas livres com remanescentes da cobertura vegetal na�va do Cerrado; margem oeste do
Lago Paranoá e córregos tributários; e, conjunto de parques e áreas públicas de preservação ambiental.
(art. 13, Portaria nº 166/2016, IPHAN).

O acesso público à orla do Lago Paranoá deve ser man�do, conforme definem o Decreto
Distrital n° 10.829, de 14 de outubro de 1987, a Portaria nº 314, de 8 de outubro de 1992, e a Portaria nº
166, de 11 de maio de 2016, do Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional – IPHAN. O ar�go
14 da Portaria nº 166/2016-IPHAN destaca o seguinte:



Art. 14. A manutenção dos valores do Conjunto Urbanís�co de Brasília será
assegurada pela preservação das suas caracterís�cas essenciais, considerando-
se:
[...]VI. o Lago Paranoá como elemento de composição urbana, paisagís�ca e de
proteção ambiental, garan�ndo-se o acesso e uso público de sua orla em
todas as margens limítrofes com o Conjunto Urbanís�co de Brasília, à exceção
dos terrenos inscritos em Cartório de Registro de Imóveis com acesso priva�vo à
água; [...] (grifo nosso).

No que toca à questão ambiental, é per�nente ressaltar que as ocupações beira lago
devem respeitar as limitações impostas para Área de Proteção Permanente - APP com destaque, no
âmbito distrital, para o Decreto nº 24.499, de 30 de março de 2004, que dispõe sobre o uso e ocupação
do Lago Paranoá, de sua Área de Preservação Permanente e Entorno:

Art. 2º [...] II. Área de Preservação Permanente de Reservatório - APPR do
Lago Paranoá, consoante o que dispõe a Resolução CONAMA Nº 302, de 20 de
março de 2002, é cons�tuída pela faixa marginal em torno do Lago, com
largura de trinta metros, em projeção horizontal, tendo a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora. (Grifo nosso).

[...] Art. 4º A SEMARH/DF promoverá o licenciamento de usos e ocupações no
corpo do Lago, em sua área de preservação permanente e entorno [...]. (Grifo
nosso).

O Decreto nº 24.499/2004 prevê ainda, em seu art. 7º, as seguintes estruturas: muro de
arrimo; cais, molhes, entroncamentos e trapiches; píer de atracação; quebra-mar; rampas; marinas;
flutuantes ou flutuadores; aterros e dragagem; estruturas de apoio à a�vidade pesqueira profissional ou
amadora. Nesse sen�do, complementando o Decreto citado acima, a Instrução Norma�va SEMARH - DF
Nº 01/2004 (Diário Oficial do Distrito Federal nº 108, terça-feira, 8 de junho de 2004) estabelece normas
consoantes com o art. 7º do Decreto nº 24.499/2004 e dispõe sobre o uso e ocupação do Lago Paranoá,
de sua Área de Preservação Permanente e Entorno e dá outras providências. No que diz respeito
especificamente às marinas essa Instrução Norma�va determina que:

Art. 3º A construção de píeres de atracação, em lotes residenciais obedecerá
aos seguintes condicionamentos: [...]
§ 2º Os píeres de atracação e os “fingers” localizados em marinas poderão ter
dimensões superiores às estabelecidas no caput, desde que jus�ficadas pela
profundidade do lago na área de atracação e pela quan�dade de
embarcações usuárias dos serviços de marina. (Grifo nosso).

A Instrução Norma�va SEMARH - DF nº 01/2004 define ainda conceitos, exigências e
procedimentos para a construção de marinas no Lago Paranoá nos ar�gos 11 a 14.

Além das normas supracitadas, as intervenções na área devem respeitar às determinações
postas pelo Decreto nº 33.537 de 14 de fevereiro de 2012, que trata sobre o do Zoneamento Ambiental
da Área de Proteção Ambiental – APA do Lago Paranoá. Em especial, para a área em análise, as diretrizes
estabelecidas para a Subzona de Ocupação Consolidada de Brasília – ZOCB; Subzona de Preservação da
Vida Silvestre – ZPVS; e Zona do Espelho d’Água – ZEA. Cabe evidenciar, também, o Decreto nº 39.555, de
20 de dezembro de 2018, que estabelece o Zoneamento de Usos do Espelho d'Água do Lago Paranoá que
determina para o espelho d’água adjacente ao projeto em análise a classificação: Zonas de uso
preferencial para a�vidades náu�cas não motorizadas.

No que diz respeito à minuta de Projeto de Lei Complementar do Plano de Preservação do
Conjunto Urbanís�co de Brasília – PPCUB, em fase de finalização por parte desta Subsecretaria do
Conjunto Urbanís�co de Brasília - SCUB, salientamos que ela traz diretrizes específicas estudadas e
discu�das sobre o uso e a ocupação do espelho d’água e das áreas adjacentes. Assim, como o objeto em
tela trata-se de intervenção em a área pública localizada na cabeceira noroeste da Ponte das Garças, no
Trecho 1 do SCES, e no espelho d’água do Lago Paranoá em frente a esta área, nos a�vemos à Planilha de



Parâmetros Urbanís�cos e de Preservação – PURP TP7 UP1, referente ao Espelho D’água do Lago Paranoá
e à PURP TP4 UP1, do Setor de Clubes Espor�vos Sul – SCES.

De acordo com a PURP TP7 UP1, as embarcações ancoradas, de turismo e de prestação de
serviços, devem ser regulamentadas pelos órgãos competentes quanto ao local de sua ancoragem, ao
tratamento de resíduos, à segurança e tempo de permanência. Cabe pontuar que a Planilha veda
construções sobre o espelho d’água que tenham usos e a�vidades comerciais e de prestação de serviços,
em consonância com o art. 39 da Portaria nº 166/2016: “Art. 39. Fica vedado na Área de Preservação 2
da ZP2A: I. instalação de grades, cercas, aterros e construções de uso priva�vo sobre o espelho d'água do
Lago e em suas margens;”[...]. Sendo assim, embarcações ancoradas sem prazo determinado de
permanência são consideradas construções sobre o espelho d’água e, portanto, são vedadas.

As PURP TP7 UP1 e PURP TP4 UP1 também estabelecem que as dragagens e aterros no
Lago Paranoá serão permi�dos somente em caráter excepcional, mediante autorização e anuências do
órgão gestor de planejamento urbano e territorial e do órgão de proteção do patrimônio e do órgão
ambiental competente.

Quanto aos parâmetros para as construções, que avancem sobre o espelho d’água,
vinculadas a lotes localizados no SCES que fazem divisa com o Lago Paranoá, a PURP TP4 UP1 estabelece
que é permi�da a construção de cais, píer, quebra-mar e rampa de acesso ao espelho d’água avançando
sobre a água em área con�da na projeção dos limites laterais do lote, observadas as devidas anuências
per�nentes junto ao órgão ambiental competente, considerando a cota 1.000,80m e de acordo com os
parâmetros a seguir:

Cais - Ex máx: 30,00m; El máx: 1,50m; A máx: 450,00m²;

Píer - Ex máx: 30,00m; El máx: 1,50m; A máx: 150,00m²;

Quebra-mar - Ex máx: conforme jus�fica�va técnica; El máx: conforme jus�fica�va técnica;

Rampa de acesso ao espelho d’água - I máx: 25% (reta) ou 20% (curva); L min: 3,00m (reta) ou
3,50m (curva).

Porém, como se trata de área pública des�nada para Marina, aplica-se o que está definido
na Instrução Norma�va SEMARH - DF nº 01/2004, e nas PURP TP7 UP1 e PURP TP 4 UP1, com os mesmos
parâmetros citados acima e onde se determina que píeres e os “fingers” localizados em marinas poderão
ter dimensões superiores às estabelecidas pelas PURP desde que jus�ficadas pela profundidade do lago
na área de atracação e pela quan�dade de embarcações usuárias dos serviços da marina.

Por fim, complementando quanto às áreas do projeto em tela referentes a lotes localizados
na Área do Entorno – AE do Conjunto Urbanís�co de Brasília que fazem divisa com o Lago Paranoá, os
parâmetros para construção dos elementos que avancem sobre o espelho d’água são os mesmos dos
citados anteriormente, visto que incidem sobre a poligonal da unidade de Preservação 1 do Território de
Preservação 7.

Nesse contexto, recomendamos a consideração das diretrizes e parâmetros definidos pela
atual minuta do PPCUB no referido Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI. Adicionamos que,
apesar do instrumento representado pelo PPCUB ainda estar em forma de minuta, ele compõe o
compilado mais atualizado de estudos desta Secretaria de Estado no que diz respeito à legislação de
preservação, uso e ocupação do solo e planejamento urbano per�nente ao CUB, amplamente discu�do
pela equipe técnica desta SCUB.

Com estes esclarecimentos, encaminhamos este despacho SEI à consideração superior,
para os devidos fins.

 

Luciana Rocha de Moraes

Assessora

DIPRE/COPLAB/SCUB/SEPLAN/SEDUH



 

À Coordenação de Planejamento e Monitoramento do Conjunto Urbanís�co de Brasília -
COPLAB, 

À Coordenação de Gestão do Conjunto Urbanís�co de Brasília - COGEB,

 

Cris�ano Por�lho

Diretor Subs�tuto

Diretoria de Preservação

DIPRE/COPLAB/SCUB/SEPLAN/SEDUH

 

Iuri Cesário Araújo

Diretor Subs�tuto

Diretoria de Gestão do Conjunto Urbanís�co de Brasília Área 1

DIGEB I/COGEB/SCUB/SEPLAN/SEDUH

 

De acordo, à Subsecretaria do Conjunto Urbanís�co de Brasília - SCUB.

 

Luciana Jobim Navarro

Coordenadora

Coordenação de Planejamento e Monitoramento do Conjunto Urbanís�co de Brasília

COPLAB/SCUB/SEPLAN/SEDUH

 

Patrícia Veiga Fleury

Coordenadora

Coordenação de Gestão do Conjunto Urbanís�co de Brasília

COGEB/SCUB/SEPLAN/SEDUH

 

De acordo, ao GAB/SEDUH.

 

Eliana Klarmann Porto

Subsecretária do Conjunto Urbanís�co de Brasília

SCUB/SEPLAN/SEDUH

   

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO WILSON PIMENTA PORTILHO -
Matr.0126960-7, Diretor(a) de Preservação subs�tuto(a), em 31/12/2021, às 14:07, 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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