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A – ATRIBUTOS DE CONFIGURAÇÃO URBANA: 

TECIDO 
(MALHA / PARCELAMENTO DO SOLO / CHEIOS E VAZIOS) 

ESPAÇOS ABERTOS 
(DESENHO URBANO / VEGETAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO / CAMINHOS DE PEDESTRES / MOBILIÁRIO / 

ESCULTURA / ADORNO / USOS) 

EDIFICAÇÕES 
(VOLUMETRIA / LINGUAGEM / COMPOSIÇÃO / VALOR HISTÓRICO / USOS) 

  
O Comércio Local desenvolve-se nas 
laterais das superquadras, ao longo das 
vias perpendiculares às vias L1, W1 e 
Eixos L e W.  
 
 
 
 
 

Os espaços abertos vinculados ao Comércio Local são todas as 
áreas no conjunto de Blocos que estejam sob marquise e toda a 
área verde adjacente à faixa non ædificandi voltada para as 
superquadras. Tais espaços carecem de uniformidade 
arquitetônica (tratamento de marquises e letreiros) e 
manutenção paisagística. 

Composto por Blocos tipo fita, de 2 pavimentos, 
interligados por marquises e um Bloco destacado, 
do tipo Restaurante de Unidade de Vizinhança - 
RUV, o Comércio Local cumpre papel importante 
no conceito de Unidade de Vizinhança, pois é 
responsável pelo atendimento comercial de 
caráter diário de duas superquadras, agregando 
animação funcional ao setor residencial e 
contribuindo com  a sociabilidade. Os Blocos do 
tipo RUV foram inicialmente pensados para 
abarcar os restaurantes, porém hoje são aceitos 
outros usos comerciais para esse tipo de lote.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço 
Tipo 

(Material / Imaterial) 
Situação 

Esfera 
(Distrital e/ou 

Federal) 

Unidade Vizinhança 
107/108/307/308 

CLS 107, 108, 306, 307, 308, 309 Material Tombado Distrital 
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C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 

Na concepção inicial do Plano Piloto, cada unidade de comércio e serviços teria seu acesso principal feito pela fachada  voltada para a superquadra, onde os 
moradores desceriam de suas residências à pé para fazer suas compras e utilizar dos serviços. Portanto os fundos seriam voltados para a via, que facilitaria o 
abastecimento e estacionamento de veículos que por alí passassem. Porém, na prática, esta idéia não vingou. Com o constante aumento do uso de automóveis, a 
população foi acessando o comércio pelos fundos, o que acarretou a inversão dos acessos. Issoproduziu dois problemas:  os fundos tiveram que ser adaptados para 
se transformarem em acessos principais  e as antigas frentes que se abriam para o interior das superquadras foram transformadas em fundos, o que, com o tempo, 
e devido ao abandono, foram expandidas à revelia sobre área pública, caracterizando ocupação irregular e criando um espaço insalubre e pouco nobre.  
Outro aspecto que merece destaque é sua mudança de abrangência desta área. A proposta inicial era que as atividades de comércio e serviços fossem 
complementares à habitação e, portanto, sua abrangência seria limitada à Unidade de Vizinhança onde se localizavam. Com o tempo essas atividades passaram a 
atender uma população de fora, como no caso de restaurantes, bares,  etc. O principal problema decorrente desta mudança de caráter local para regional é o 
movimento de veículos que ocasiona e a incapacidade de suprir a demanda por vagas.   Assim, os clientes começaram a ocupar vagas no interior das superquadras, 
o que criou conflitos com os moradores, que reagem com medidas restritivas de acesso e circulação veicular e com criação de áreas controladas para 
estacionamento. 
Assim, as alterações já consolidadas e em curso podem se converter em grande fator de degradação ambiental e da qualidade da vida, no que tange seus reflexos 
sobre a vizinhança, através dos seguintes fatores decorrentes: concentração por atividades, criando-se assim uma polarização sobre uma única atividade no 
ambiente residencial, provocando uma monofuncionalidade indesejável (Ex.: Rua das Farmácias, Rua dos Restaurantes, etc.); carga e descargas de mercadorias 
realizadas fora dos locais e horários previstos; veículos em maior número do que em relação àqueles de uma área de comércio local; estacionamento irregular de 
caminhões e automóveis; placas e painéis publicitários de tamanhos e quantidades inadequados; área de serviço, estoque e preparação ocupando de modo 
definitivo o espaço público. 

D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 

Segundo o Relatório do Plano Piloto, “as lojas dispõem-se em renque com vitrinas e passeio coberto na face fronteira às cintas arborizadas de enquadramento dos 
quarteirões e privativas dos pedestres, e o estacionamento na face oposta, contígua às vias de acesso motorizado, prevendo-se travessas para ligação de uma parte 
a outra, ficando assim as lojas geminadas duas a duas, embora o seu conjunto constitua um corpo só”. Porém, o comércio Local acabou por ser implantado em 
forma de duas fitas paralelas (uma por quadra) de três ou quatro blocos, de 11 ou 12 lotes geminados, interligados por marquises (de pé-direito duplo) com 3,00m 
de balanço na frente e nos fundos, e por dois Blocos do tipo RUV (um por quadra), destacado do conjunto e caracterizando um lote cada, na extremidade referente 
a cada quadra do tipo 100 e 200. Os blocos organizam-se em dois pavimentos  (térreo + sobreloja) e um subsolo optativo, mais caixa d´água. A circulação de 
pedestres é protegida pelas marquises, que proporcionam espaços com pé-direito duplo.   
Exceto nos RUVs, é possível, mediante concessão de uso, extender os lotes em 6,00m nos fundos e construir nos níveis de subsolo, térreo e sobreloja.  

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 

Subsolo – Comercial, Prestação de serviços, Institucional e Industrial; 
Térreo – Comercial, Prestação de serviços, Institucional e Industrial; 
Sobreloja – Comercial, Prestação de serviços, Institucional e Industrial.  
Propõe-se a limitação do porte das atividades a no máximo 140m², correspondente à utilização (remembramento) de quatro lotes de 35m². 



PLANILHA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE PRESERVAÇÃO PURP 
17 AP 04 UP 03 COMÉRCIO LOCAL SUL                  ESCALA PREDOMINANTE: RESIDENCIAL 

 

AP 04 UP 03 Folha 4 / 11 

 

 ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

COMERCIAL 
47-G - comércio varejista, exceto: 

47-G - comércio varejista:   
47.11.3 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados,   
47.3 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores,  
47.84.9 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
33-C- manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos;   
41-F- construção de edifícios; 
49-H- transporte terrestre, apenas: 49.23-0- transporte rodoviário de táxi;  
53-H- correio e outras atividades de entrega;  
56-I- alimentação;  
58-J- edição e edição integrada à impressão;  
59-J- atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música;  
62-J- atividades dos serviços de tecnologia da informação;  
63-J- atividades de prestação de serviços de informação;  
64-K- atividades de serviços financeiros;  
65-K- seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde;  
66-K- atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros, previdência complementar e planos de saúde;  
68-L- atividades imobiliárias;  
69-M- atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria;  
70-M- atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial;  
71-M- serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas;  
72-M- pesquisa e desenvolvimento científico;  
73-M- publicidade e pesquisa de mercado;  
74-M- outras atividades profissionais, científicas e técnicas;  
75-M- atividades veterinárias;  
77-N- aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros, apenas: 77.2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos;  
78-N- seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra;  
79-N- agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas;  
80-N- atividades de vigilância, segurança e investigação;  
81-N- serviços para edifícios e atividades paisagísticas;  
82-N- serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas;  
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92-R- atividades de exploração de jogos de azar e apostas;   
95-S- reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos;  
96-S- outras atividades de serviços pessoais, exceto: 

96-S- outras atividades de serviços pessoais – 96.03-3- atividades funerárias e serviços relacionados – manipulação de cadáver;  
97-T- serviços domésticos. 
 
INSTITUCIONAL 
85-P Educação, apenas: 85.91-1 Ensino de esportes, 85.92-9 Ensino de arte e cultura, 85.93-7 Ensino de idiomas, 85.99-6 Atividades de ensino não 
especificadas anteriormente;  
90-R- Atividades artísticas, criativas e de espetáculos;  
91-R- Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental, exceto:  

91.03-1 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental).  
 

INDUSTRIAL 
10-C- Fabricação de produtos alimentícios, apenas: 10.9- Fabricação de outros produtos alimentícios;  
14- C Confecção de artigos do vestuário e acessórios 
15-C- Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, exceto 15.1- Curtimento e outras preparações de 
couro;  
21-C- Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos. 
32-C- Fabricação de produtos diversos;   

F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

Manter o padrão de 2 pavimentos, com edificações em fita, protegidas por porticados de dois pavimentos. Nos lotes 35,  do tipo RUV, deverá ser mantido o padrão 
de 2 pavimentos, com 6,00m de altura.   

 

Setor/Lote Taxa de Ocupação - TO 
Afastamentos e  

Recuos – AF 
Coeficiente de 

Aproveitamento – CA 
Altura Máxima da 

Edificação - H 
Taxa de  

Permeabilidade - TP 

 
Lotes em fita 

 

TO=100% 
 
 

- Decorrente da volumetria 
(CE 1/2 – SHCS) 
 
 

Definida pela cota de 
coroamento referente a 
cada bloco (Obs. 1) 

- 

Lote 35 (RUV) 
(Quadras 100 e 200) 

TO=100% 
 

- 2,00 6,00m  
(excluindo a caixa d´água) 

 

OBSERVAÇÕES: 
1) Consultar o Croqui de Cotas Verticais referente a cada Bloco na Administração de Brasília. 
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G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 

 

Padrões previstos de parcelamento urbano 
Permitido 

(S/N) 
Lote mínimo 

(m²) 
Lote máximo 

(m²) 
Observações 

Novos parcelamentos N - -  

Desmembramentos S 35 -  

Remembramentos S - 140 

Os lotes deverão manter o 
padrão de 35m², podendo no 
máximo ser remembrados em 4 
(quatro) , de forma a favorecer o 
caráter local do comércio e 
serviços das unidades de 
vizinhança. 

H – ESPAÇO PÚBLICO: 

1) Nos blocos de lotes em fita, junto às fachadas posteriores voltadas para as superquadras, será permitido, por concessão de uso, construir uma faixa de 6,00m 
(de acordo com os limites volumétricos definidos nos croquis abaixo), nos níveis do térreo, sobreloja e subsolo, a partir do limite das lojas registrado em 
cartório. 

2) Para efetivar a concessão de área pública na parte posterior do comércio local, primeiramente, todos os proprietários ou representantes legais de cada bloco 
deverão chegar a um acordo de qual padrão volumétrico de expansão deverão acolher e isso será convertido em projeto do bloco a ser aprovado na 
Administração de Brasília. Somente após a aprovação do bloco as lojas poderão efetuar a aprovação individual de modificação, seguindo a volumetria 
aprovada na fase anterior.   

3) Nas áreas públicas laterais adjacentes às lojas situadas nas extremidades dos blocos de lotes em fita é tolerada a ocupação do térreo com mesas, cadeiras ou 
outro mobiliário removível, até os limites das coberturas dos blocos originais, desde que seja garantida faixa de 2,00m de largura, paralela às laterais dos 
blocos, reta e desimpedida para passagem de pedestres. Fora do horário de funcionamento dos estabelecimentos, é obrigatório manter todo o espaço 
público livre e desimpedido entre os blocos de lotes em fita. 

4) Nas extremidades laterais dos blocos de lotes em fita voltados para as vias L1, L2, W1, W2 e eixos L e W, sob a marquise original, também será admitida 
ocupação até o limite da platibanda com toldos ou vedação leve removível.  

5) Em área pública descoberta contígua à extremidade dos blocos de lotes em fita voltados para as vias L1 e W1 e eixos L e W, também será admitida ocupação 
de faixa lateral em até 5,00m (desde que garantida distância livre de 2,00m do lote RUV) e faixa posterior de 3m (três metros) com mesas, cadeiras ou outro 
mobiliário removível integrados a projeto de paisagismo aprovado pelo órgão competente.  

6) Nos lotes 35 (RUV) destinados a restaurantes, lanchonetes ou outros serviços de alimentação será admitida a ocupação da área pública em até 6,00m, a partir 
dos limites do lote, desde que se preserve a calçada existente, somente no pavimento térreo, exclusivamente nas fachadas voltadas para a área residencial e 
para as vias W1 e L1, com cobertura e toldos ou vedação leve removível, ou seja, na forma de varandas, e com mesas, cadeiras e outro mobiliário removível. 
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Nos lotes 35 (RUV) com outra destinação é tolerada a ocupação do térreo com mesas cadeiras e outro mobiliário removível, desde que seja garantida a 
desobstrução das calçadas lindeiras para passagem de pedestres, durante o horário de funcionamento do estabelecimento. 

7) É permitido fixar elementos decorativos, como toldos, painéis e quadros, apenas sob a extremidade lateral das marquises situadas nas pontas dos blocos de 
lotes em fita, desde que fixados a mais de 2,20m de altura, a fim de configurar ambiente de transição público-privado, sem prejuízo das passagens de 
pedestre previstas. É vedada a colocação dos elementos descritos acima nas extremidades frontal e posterior da marquise. Não se enquadram na permissão 
citada acima telões, caixas acústicas e outros equipamentos capazes de produzir barulho, os quais podem ser instalados somente em ambientes fechados, 
dotados de isolamento acústico adequado.  

8) A calçada frontal às lojas dos blocos em fita não poderá ser ocupada com nenhum tipo de mobiliário ou vedação, garantindo-se a livre circulação dos 
pedestres. 
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I – ESTACIONAMENTOS: 

9) Elaboração de estudo de viabilidade de implantação de Sistema Tarifado de Estacionamento. 

J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 

1) Propõe-se que as áreas abertas dos Comércios Locais sejam objeto de um programa de qualificação de espaços públicos,  no que diz respeito a passeios,  
acessos e mobiliário. 

2) Será permitida alteração de parcelamento nos comércios locais das quadras 205 e 206 norte desde que seja seguida a morfologia das demais quadras. 
 
 


