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ANTECEDENTESSetor de Embaixadas Norte
RA-I

1. A área da 2ª etapa do projeto do Setor de Embaixadas

Norte foi definida no Projeto Urbanístico original do Setor

URB/MDE160/98;

2. o Setor de Embaixadas é parte do Relatório do Plano

Piloto (1957), de autoria de Lúcio Costa, sendo

mencionado no parágrafo 17º;

3. O documento Brasília 57-85, de março de 1985, de

autoria de Maria Elisa Costa e Adeildo Viegas e o

documento “Brasília Revisitada 85/87”, anexo da

legislação de tombamento (Decreto 10.829, de

14/10/1987, e da Portaria 314, de 08/10/1992) traz

diretrizes para o Setor de Embaixadas Norte;



ÁREA DE PROJETOSetor de Embaixadas Norte
RA-I

LOTES EXISTENTES
REGISTRADOS EM 

CARTÓRIO

VIA L4 NORTE

VIA L2 NORTE

LAGO PARANOÁ

VILA
PLANALTO

UNB



ÁREA DE PROJETOSetor de Embaixadas Norte
RA-I

POLIGONAL DE 
PROJETO VIA L4 NORTE

VIA L2 NORTE

LAGO PARANOÁ

VILA
PLANALTO

UNB



Setor de Embaixadas Norte
RA-I

Inicialmente foi desenvolvido o 
projeto com esta configuração.

Foi chamado de Opção A 

ÓRGÃOS DE PRESERVAÇÃO



ÓRGÃOS DE PRESERVAÇÃOSetor de Embaixadas Norte
RA-I

No entanto, durante a reunião do GTE (Iphan, Agefis e Segeth),
ficou escolhida a Opção B, com os lotes voltados

para a via EN-6 (de 24 a 29)

O Parecer Técnico nº 01/2016, de 06 de

janeiro de 2016, do Grupo Técnico

Executivo – GTE constituído a partir do

Acordo de Cooperação Técnica – ACT

n° 01/2015 se manifesta favorável à

proposta de parcelamento da 2ª etapa

do Setor de Embaixadas Norte.



DIRETRIZES DE PROJETOSetor de Embaixadas Norte
RA-I

VIA EN6

NOVOS LOTES

NOVOS LOTES

ÁREA VERDE

LOTES EXISTENTES

SISTEMA VIÁRIO

- faixa de domínio de largura total de 130m

(cento e trinta metros), divididos

simetricamente em relação ao eixo do

canteiro central da Via L4 Norte;

- inclusão de lotes para comércio e

prestação de serviços: o GTE (Grupo

Técnico Executivo) “recomenda, ainda, o

aperfeiçoamento da proposta de

parcelamento, principalmente no que diz

respeito a uma maior oferta de áreas para

atividades de apoio ao setor, tais como,

áreas que possibilitem a instalação de

atividades de comércios e serviços

necessários para população usuária;

- inclusão de área para bacia de drenagem

do Programa Drenar-DF concebida como

um parque urbano



VISTA DO PROJETOSetor de Embaixadas Norte
RA-I

VIA L4 NORTE

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS



CONSULTASSetor de Embaixadas Norte
RA-I

NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital

Em resposta ao ofício 625.000.026/2016 – GIURB/SEGETH, a NOVACAP informa que há interferência de rede 
pública de drenagem implantada e projetada, e que devem ser resguardadas as faixas de servidão indicadas pela NOVACAP. 
As grandes galerias foram levadas em consideração no projeto e possuem faixa de domínio livres de ocupação. No entanto, 
algumas redes de menor porte serão remanejadas, conforme e-mail datado de 6/10/2016, em que a NOVACAP fez uma 
estimativa de preço para remanejamento da rede que interfere com os lotes 20 e 21. Com relação à interferência da rede 
com o lote 50, deverá ser preservada a faixa de domínio livre de edificações ou, em caso de opção pelo remanejamento, 
deverá ser feito estudo para verificar a viabilidade do mesmo.

CEB – Companhia Energética de Brasília

Em resposta ao Ofício n.º 625.000.024/2016 – GIURB/SEGETH, a Carta nº 007/2016-SEG da CEB Distribuição S/A 
informa que poderá fornecer energia elétrica ao parcelamento em referência.
Em resposta ao Ofício n.º 625.000.025/2016 – GIURB/SEGETH, o Laudo nº 19/2016 da CEB informa que há diversos trechos 
de rede aérea e de iluminação pública cruzando tanto o polígono de projeto, quanto áreas previstas para lotes e, caso haja 
necessidade de remanejamento, deverá ser encaminhado o projeto detalhado para a Superintendência de Engenharia

CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília - Água –
Em resposta ao Ofício n.º 625.000.023/2016 – GIURB/SEGETH, de 13/01/2016, a Carta nº 064/2016 – DE/CAESB 

informa que a área parcelada apresenta redes que permitem a interligação com novos lotes (serão necessários pequenos 
ajustes), e que embora haja interferência com rede, é possível acomodá-la num local adequado (via e canteiro) a fim de 
evitar o remanejamento;



CONSULTASSetor de Embaixadas Norte
RA-I

CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília - Esgoto –
A Carta nº 064/2016 – DE/CAESB informa que há interferência com a rede de esgoto existente. 
Após ajustes no projeto, permaneceu a interferência com os lotes destinados aos Comandos da Marinha e da Aeronáutica 
(lotes 49 e 50).
A CAESB considerou viável a manutenção da rede no interior do lote (Proposta 1 da Carta 223/2016-DE/CAESB - anexo) 
desde que resguardada a faixa de domínio de 3m para cada lado a partir do eixo da rede, livre de edificações, sendo, porém, 
admitida a pavimentação da área. Deve ser garantido o acesso da concessionária ao interior do lote, para efetuar 
manutenção da rede ou na eventualidade de reparo à rede. Nessa opção, as edificações que possuírem cotas inferiores às 
cotas do interceptor deverão implantar e operar sistema de recalque individual (tal como existe no Grupamento de Fuzileiros 
Navais). 
A CAESB considerou a possibilidade de remanejamento da rede (Propostas 2, 3 e 4 da Carta 223/2016-DE/CAESB - anexo), 
tanto para o lote do Comando Naval, como do Comando da Aeronáutica, que teria de ser custeado pelos interessados. Cita 
ainda que deve ser prevista uma área para instalação da nova Estação de Elevatória de Esgoto – EEE, com dimensões 
mínimas de 20m x 20m, na localização sugerida em planta anexa.
A SEGETH emitiu ofício para o Comando da Aeronáutica e da Marinha mencionando as possibilidades tanto de manter, 
quanto de remanejar as redes. O Comando da Aeronáutica, mediante o Ofício nº 619/SERENG-6/14356, se manifesta a favor 
da Proposta 4 e informa que aceitaria arcar com os custos para remanejar a rede interferente. O Comando da Marinha, 
mediante o Ofício nº 07-4/2017 – Com7ºDN-MB, manifesta-se com interesse no lote, para construção de sua futura sede, 
nas condições mencionadas, mas não declara preferência por alguma proposta específica.



CONSULTASSetor de Embaixadas Norte
RA-I



CONSULTAS E LICENCIAMENTO AMBIENTALSetor de Embaixadas Norte
RA-I

DER- Departamento de Estradas de Rodagem

Em resposta ao ofício n° 625.000.119/2017 - GIURB/CAP/SEGETH, o DER informou que o acesso 

projetado atende aos requisitos técnicos em vigência no DER/DF podendo ser considerado no projeto de 

urbanismo e parcelamento - URB e MDE 98/09.

SLU – Serviço de Limpeza Urbana 
Em resposta ao Ofício 625.000.044/2016 – GIURB/SEGETH, o SLU informa que atende esse setor com a 

coleta de resíduos domiciliares. Dentre outros, o SLU informa que não devem ser destinadas áreas para 
containers e outros recipientes de armazenamento provisório em vias e logradouros públicos, ressaltando que 
os rejeitos devem ser armazenados dentro do estabelecimento gerador e retirados nos dias e horários 
estabelecidos para cada tipo de coleta.

IBRAM
O IBRAM emitiu a LICENÇA PRÉVIA Nº 005/2017 – IBRAM, objeto do Processo SEI nº: 00391-

00013214/2017-18. A LP exige que a SEGETH apresente o Projeto Urbanístico aprovado, contemplando a 
modificação dos antigos lotes 27 e 28 e adotando as faixas de servidão da rede de drenagem sugeridas pela 
NOVACAP. Ambas alterações já foram executadas na presente versão. 



USOSSetor de Embaixadas Norte
RA-I

Institucional, na Atividade Principal Obrigatória:
Cód. 99-U: Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais.
Cód. 84-O: Administração Pública, Defesa e Seguridade 
Social.

Prestação de Serviços, nas Atividades Secundárias de 
Apoio:
Cód. 59.14-6: Atividades de exibição cinematográfica;
Cód. 90-R: Atividades artísticas, criativas e de espetáculos;
Cód. 91.01-5: Atividades de bibliotecas e arquivos;
Cód. 91.02-3: Atividades de museus e de exploração, 
restauração artística e conservação de lugares e prédios 
históricos e atrações similares; 
Cód. 93-R: Atividades esportivas e de recreação e lazer;



USOSSetor de Embaixadas Norte
RA-I

Comercial de bens, nas Atividades: 
47-G - Comércio varejista, exceto:

47.11-3 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 
de produtos alimentícios - hipermercados e supermercado;
47.22-9 Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias;
47.3 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores;
47.44-0 Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de 
construção;
47.84-9 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP). 

Prestação de serviços, nas Atividades:
Cód. 53-H: Correio e Outras Atividades e Entrega;
Cód. 56-I: Alimentação; 
Cód. 58-J: Edição e Edição Integrada à Impressão;
Cód. 61-J: Telecomunicações;
Cód. 62-J: Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação;
Cód. 63-J: Atividades de Prestação de Serviços de Informação;
Cód. 64-K: Atividades de Serviços Financeiros;
Cód. 79-N: Agências de Viagens, Operadores Turísticos e Serviços de Reservas;
Cód. 95-S: Reparação e manutenção de equipamentos de informática e 
comunicação e de objetos pessoais e domésticos; 
Cód. 96-S: Outras Atividades de Serviços Pessoais.
Institucional, nas Atividades:
Cód. 84-O: Administração pública, defesa e seguridade social;
Cód. 85-P, no grupo 85.5: Atividades de apoio à educação;
Cód. 90-R: Atividades artísticas, criativas e de espetáculos;
Cód. 91-R: Atividades ligadas ao Patrimônio Cultural e Ambiental;
Cód. 93-R: Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer.



PARAMETROSSetor de Embaixadas Norte
RA-I

PARÂMETROS GERAIS DOS LOTES:

ALTURA MÁXIMA: 9 METROS

TAXA DE OCUPAÇÃO:40% DA ÁREA DO LOTE

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO E MÁXIMO=1,2

NÚMERO DE PAVIMENTOS : 3 PAVIMENTOS

AFASTAMENTOS- 10m DE TODAS AS DIVISAS

TAXA DE PERMEABILIDADE: 40% 
os lotes com área superior a 600m², deverão prever em seu 
interior, estruturas que possibilitem amortecimento de vazão



THIAGO DE ANDRADE 

Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação

LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES

Secretário Adjunto de Estado de Gestão do Território e Habitação

RAUL GRADIM

Coordenador do Grupo Técnico Executivo do Programa Habita Brasília

VICENTE CORREIA LIMA NETO

Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano

EQUIPE TÉCNICA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS/SEGETH

ANAMARIA DE ARAGÃO COSTA MARTINS – Coordenadora de Projetos

ELIANE PEREIRA VICTOR RIBEIRO MONTEIRO – Diretora de Parcelamento do Solo

PROJETO:

CARLOS RENATO COLEN DE MELO Arquiteto e Urbanista CAU: A33365-4

COLABORAÇÃO:

ANA MARIA ANDRADE BARUSCO Arquiteta e Urbanista

BRUNO FASSIO PAULO Arquiteto e Urbanista

RAFAEL MARTINS MENDES Arquiteto e Urbanista

Setor de Embaixadas Norte
RA-I


