
Documento Técnico – W3 Norte 

A parte oeste da W3 Norte abrange diretamente o SCLRN e o SCRN. Ambos os setores são 

regidos urbanisticamente por Plantas Gabarito do tipo PR ou CE. Ao analisar tais plantas e 

cortes percebemos que, apesar da SCLRN CE 1/2 especificar desenho de subsolo para as 

edificações do tipo EC1, nem ela e nem outra, dentre tantas, legisla sobre as possibilidades de 

subsolo para as edificações dos tipos EC2A, EC2, EC4 e EC4B. Em levantamento em 1566 

edificações dos tipos relacionados acima ao longo da W3 Norte entre 21 e 24 de junho de 

2016, a DIPRE percebeu que:  

1. 67% das edificações do tipo EC2A possuem subsolo e 33% não possuem. Das 

edificações que possuem subsolo, 88% possuem as grelhas adjacentes aos limites do 

lote no térreo enquanto 12% possuem grelhas na linha dos pilares na extremidade 

frontal da galeria, ou seja, ocupam subsolo sob a galeria; 
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2. 68% das edificações do tipo EC1 possuem subsolo e 32% não possuem. Das edificações 

que possuem subsolo, 39% possuem as grelhas adjacentes aos limites do lote no 

térreo enquanto 61% possuem grelhas na linha dos pilares na extremidade frontal da 

galeria, ou seja, ocupam subsolo sob a galeria. Ainda sobre as edificações tipo EC1, 

65% delas ocupam área pública na parte posterior do lote, voltada para o beco, seja 

em nível térreo ou em térreo e nível superior; 
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3. 91% das edificações do tipo EC2 possuem subsolo e 9% não possuem. Das edificações 

que possuem subsolo, 18% possuem as grelhas adjacentes aos limites do lote no 

térreo enquanto 82% possuem grelhas na linha dos pilares na extremidade frontal da 

galeria, ou seja, ocupam subsolo sob a galeria; 
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4. 94% das edificações do tipo EC4 possuem subsolo e 6% não possuem. Das edificações 

que possuem subsolo, 100% possuem as grelhas adjacentes aos limites do lote. A SCRN 

CE 3/2 não possui texto ou desenho algum mencionando ou normatizando sobre 

possibilidade de implantar subsolo; 
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5. 79% das edificações do tipo EC4B possuem subsolo e 21% não possuem. Das 

edificações que possuem subsolo, 100% possuem as grelhas adjacentes aos limites do 

lote. A SCRN CE 4/2 não possui desenho algum demonstrando possibilidade de 

implantar subsolo. Porém existem duas notas que mencionam “número mínimo de 

vagas” para pavimentos destinados a atividade comercial e a habitação coletiva. 

Portanto, apesar de não ter sido desenhado, o subsolo era previsto. 
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