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A – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 
O SIG possui organização fundiária modular: 6 quadras agrupam 325 unidades imobiliárias divididas entre lotes e módulos. Entende-se por módulo, a unidade de 
10m de testada.  
Edificações de pouca altura, ausência de espaços públicos de convívio, falta de acessibilidade e passeios públicos e carência de vagas de estacionamentos. 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço Tipo 
(Material / Imaterial) Situação Esfera 

(Distrital e/ou Federal) 
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C – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 
Atividade Industrial, de prestação de serviços, comercial e institucional. 
Q 01-módulos 305 à 1055 
Q 02- módulos 300 à 590, 
625 e 668 
Q 04- lotes 25, 75, 83, 
125, 127,  173, 175, 217, 
283, 327, 373, 417, 525, 
575, 625 e 675 
(obs.8) 

INDUSTRIAL 
18-C Impressão e reprodução de gravações.  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
33-C Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos;  
42-F Obras de infraestrutura; 
43-F Serviços especializados para construção;  
45-G Comércio e reparação de veículos automotores, apenas: 

45.20-0 – lavagem, lubrificação e polimento e serviços de borracheiros ou gomarias; 
49-H Transporte terrestre, apenas:  

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi e 49.24-8 Transporte escolar; 
53-H Correios e atividades de entrega; 
55-H Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes, apenas: 

52.23-1 Estacionamento de veículos 
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; 
60-J Atividades de rádio e de televisão;  
61-J Telecomunicações;  
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;  
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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;  
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;  
92-R  Atividades de exploração de jogos de azar e apostas;  
93-R  Atividades esportivas e de recreação e lazer, exceto: 93.21-2 Parques de diversão e parques temáticos;  
95-S  Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos;  
96-S  Outras atividades de serviços pessoais;  
97-T  Serviços domésticos. 
COMERCIAL 
47-G Comércio varejista, exceto: 

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). 

85-P Educação; 
86-Q Atividades de atenção à saúde humana, exceto:  

86.1 Atividades de atendimento hospitalar; 
86.2 Serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de pacientes ; 
86.6 Atividades de apoio à gestão de saúde.  

88-Q Serviços de assistência social sem alojamento;  
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 
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nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental;  
93-R Atividades esportivas e de recreação e lazer;  
94-S Atividades de Organizações Associativas. 
INSTITUCIONAL 
84-O- administração pública, defesa e seguridade social, apenas: 84.1- Administração do estado e da política econômica e social  

Q 06- lotes 1100, 1205 à 
1515 e módulos 2000 à 
2240 e 2260 à 2390 
Q 08- módulos 2005 à 
2235 e lotes 2265 à 2396. 
(obs.8) 

INDUSTRIAL 
18-C Impressão e reprodução de gravações.  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
33-C Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos;  
42-F Obras de infraestrutura; 
43-F Serviços especializados para construção;  
45-G Comércio e reparação de veículos automotores, apenas: 

45.20-0 – lavagem, lubrificação e polimento e serviços de borracheiros ou gomarias; 
49-H Transporte terrestre, apenas:  

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi e 49.24-8 Transporte escolar; 
53-H Correios e atividades de entrega; 
55-H Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes, apenas: 

52.23-1 Estacionamento de veículos 
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; 
60-J Atividades de rádio e de televisão;  
61-J Telecomunicações;  
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;  
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74-M Outras atividades profissionais, científicas e técnicas;  
75-M Atividades veterinárias;  
77-N  Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros;  
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;  
92-R  Atividades de exploração de jogos de azar e apostas;  
93-R  Atividades esportivas e de recreação e lazer, exceto: 93.21-2 Parques de diversão e parques temáticos;  
95-S  Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos;  
96-S  Outras atividades de serviços pessoais;  
97-T  Serviços domésticos. 
COMERCIAL 
47-G Comércio varejista, exceto: 

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). 

85-P Educação; 
86-Q Atividades de atenção à saúde humana, exceto:  

86.1 Atividades de atendimento hospitalar; 
86.2 Serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de pacientes ; 
86.6 Atividades de apoio à gestão de saúde.  

88-Q Serviços de assistência social sem alojamento;  
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;  
93-R Atividades esportivas e de recreação e lazer;  
94-S Atividades de Organizações Associativas. 

Q3- Lote A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
53-H Correio e outras atividades de entrega. 

Q3- Blocos B e C COMERCIAL 
47-G - comércio varejista, exceto: 



PLANILHA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE PRESERVAÇÃO PURP 
62 AP10 UP8 SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS - SIG ESCALA: RESIDENCIAL CATEGORIA: COMPLEMENTAR  

 

AP10 UP8 Folha 7 / 12 
 

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;   
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;  
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: 
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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;   

Q3- Lote D COMERCIAL 
47-G - comércio varejista, apenas 47.61-0- comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria. 

Q3- Lote E 
Q3- Lote F 
Q3- Lote G 

INSTITUCIONAL 
84-O- administração pública, defesa e seguridade social  
(Obs. 14) 

PLL - Posto de 
Lubrificação e Lavagem  
Q3- lotes H e I  

(Obs. 17) 

Q6- Lote 800- Imprensa 
Nacional 
 

INDUSTRIAL 
18-C Impressão e reprodução de gravações.  
INSTITUCIONAL 
91-R - Atividades Ligadas Ao Patrimônio Cultural E Ambiental; 

91.0 - Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental; 
91.01-5 - Atividades de bibliotecas e arquivos; 
91.02-3 - Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de lugares e prédios históricos e 
atrações similares. 
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D – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 
Está UP deverá ser objeto de projeto de requalificação urbana mantendo o gabarito atual de 15,00m 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 

Quadra 01- módulos 
305 à 1055 
Quadra 02- módulos 
300 à 590 

TO = depende dos 
afastamentos 
(Obs.2, 3, 4 e 16) 

15,00m - Frente 
10,00m - Fundo 
3,00m - Laterais 

2,0 
(obs.6 e 7) 

15,00m 
(Obs.1 e 5) 

- 

Quadra 02- Lotes 625 e 
668 

TO = depende dos 
afastamentos 
(Obs. 2, 3 e 4) 

1,50m de todas as divisas 
2,0 

(obs.6 e 7) 
15,00m 
(Obs.1 e 5) 

 

Quadra 03- Lotes A, E, F 
e G 
(Obs. 14 ) 

TO = 100% 
Subsolos - 100% 
(Obs. 3) 

 
(obs.11) 4,50m 

01(um)pavimento 
(Obs.1 ) 

 

Quadra 03- Lotes B e C TO = 100% 
(Obs. 9, 12 e16) (obs.13) Ver PR6/1 12,00m  

(Obs.1)  
 

Quadra 03- Lote D (Obs. 11) (Obs. 11) (Obs. 11) (Obs. 11)  

PLL - Posto de 
Lubrificação e Lavagem  
Q3- lotes H e I 

(Obs. 17) (Obs. 17) (Obs. 17) (Obs. 17) 
 

 

Quadra 04- lotes 25,75, 
125, 175, 525, 575, 625 
e 675 

TO = depende dos 
afastamentos 
(Obs. 2, 3, 4 e 16) 

5,00m  - Frente 
5,00m  - Fundo 
3,00m  - Laterais 

2,0 
(Obs. 6 e 7) 

15,00m 
(Obs.1 e 5) 

 

Quadra 04- lotes 283, 
327, 373, 417 
 

TO = depende dos 
afastamentos 
(Obs. 2, 3, 4 e 16) 

10,00m  - Frente 
5,00m  - Fundo 
5,00m  - Lateral direita 

2,0 
(Obs. 6 e 7) 

15,00m 
(Obs.1 e 5) 

 

Quadra 04- lotes 83, 
127, 173, 217 
 

TO = depende dos 
afastamentos 
(Obs. 2, 3,  4 e 16) 

10,00m  - Frente 
5,00m  - Fundo 
5,00m  - Lateral esquerda 

2,0 
(Obs. 6 e 7) 

15,00m 
(Obs.1 e 5) 

 

Quadra 06- Lote 800 
 

TO = depende dos 
afastamentos 
(Obs. 3 e 4) 

20,00m  - Frente 
3,00m  - Laterais 

2,0 
(Obs. 6 e 7) 

15,00m 
04 (quatro)pavimentos 

(Obs. 1 ) 
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Quadra 06- Lote 1100  TO = depende dos 
afastamentos  
(Obs. 2, 3,  4 e 16) 

- 2,0 
(Obs. 6 e 7) 

15,00m 
(Obs.1 e 5) 

 

Quadra 06-  Lotes 1205 
à 1515 

TO = 80% 
(Obs. 2, 3, 4 e 16) 3,00m  - Lateral direita 2,0 

(Obs. 6 e 7) 
15,00m 
(Obs.1 e 5) 

 

Quadra 06-  
Módulos 2000 à 2240  
e 2260 à 2390 

TO = depende dos 
afastamentos 
(Obs. 2, 3,  4 e 16) 

10,00m  - Frente 
5,00m  - Fundo 
3,00m  - Laterais 

2,0 
(Obs. 6 e 7) 

15,00m 
(Obs.1 e 5) 

 

Quadra 08-  
Módulos 2005 à 2235 

TO = depende dos 
afastamentos 
(Obs. 2, 3,  4 e 16) 

20,00m  - Frente 
10,00m  - Fundo 
3,00m  - Laterais 

2,0 
(Obs. 6 e 7) 

15,00m 
(Obs.1 e 5) 

 

Quadra 08- Lotes 
ímpares 
Lotes  2267 à 2377 e 
2265 à 2395 

TO = 70% 
(Obs. 2, 3 e 4) 4,00m  - Frente 

3,00m  - Lateral esquerda 

2,0 
(Obs. 6 e 7) 

15,00m 
(Obs.1 e 5) 

 

Quadra 08- Lotes pares 
Lotes 2268 à 2378 e 
2266 à 2396 

TO = 70% 
(Obs. 2, 3 e 4)  4,00m  - Frente 

3,00m  - Lateral direita 

2,0 
(Obs. 6 e 7) 

15,00m   
(Obs.1 e 5) 

 

OBSERVAÇÕES: 
1) A altura máxima da edificação será contada a partir da cota de soleira. A definição da cota de soleira deverá ser efetuada no ponto médio de cada 

projeção/lote, no seu sentido longitudinal, tendo como referência o greide da rua de acesso e a mesma altura de sua calçada, de modo a evitar o afloramento 
de subsolo, respeitados os dispositivos constantes da Portaria Conjunta SUCAR/SEDUH n° 008/2005.  

2) Quando se destinar apenas a depósitos e/ou garagens, o subsolo poderá ocupar até 100%( cem por cento) da área do lote. A área detinada a garagem no 
subsolo não será computada na taxa máxima da contrução. 

3) Quando se destinar a outras atividades, deve ocupar apenas a área edificável , devendo ser asseguradas a correta iluminação e ventilação naturais, salvo no 
caso de auditório. 

4) As rampas de acesso e os poços de iluminação e ventilação ao subsolo deverão se desenvolver dentro dos limites do lote,sendo permitida sua localização 
dentro das áreas dos afastamentos obrigatórios. 

5) Será permitida a construção de torre ou castelo d’água , cuja altura deverá ser justificada pelo projeto de instalações hidráulicas ou exigência dos 
bombeiros, devendo ser repeitados os afastamentos mínimos obrigatórios. 

6) Será permitida a existência de uma unidade residencial para zeladoria, com área máxima de 68m² ( sessenta e oito metros quadrados), computada na taxa 
máxima de construção. 

7) Será permitida a contrução de guarita dentro dos afastamentos obrigatórios seguindo os parâmetros do Codigo de Edificações do DF. 
8) Quanto à modulação: Entende-se por módulo a unidade de 10m (dez metros) de testada, repetitiva, formadora de conjuntos ou quadras. 
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a) Quadra 01- Módulos 305 à 1055, Quadra 02- Módulos 300 à 590- Mínimo de 3 (três) módulos. 
b) Quadra 06- Módulos 2000  à 2390 - Mínimo de 2(dois) módulos. 
c) Quadra 08- Módulos 2005 à 2235 - Mínimo de 04(quatro) módulos. 

9) O pé direito do pavimento térreo, incluindo galerias,deverá ser de no mínimo 2,40m. 
10)  Destina-se apenas a depósitos 
11) Os parâmetros encontram-se em lei específica. 
12) Permitido mezanino, devendo este fazer parte integrante do térreo, diretamente ligado à este e sem acesso independente. 
13) Previsão de galeria em toda volta do bloco com largura de 3,00m. 
14) Estes lotes serão objeto de estudo conforme item J. 
15) Subsolo optativo,sendo permitida a sua construção sob a galeria, resguardados os aspectos jurídicos que envolvem o assunto. 
16) Será permitida a construção de substação elétrica na área de afastamento frontal do lote, desde que distante 0,60 m( sessenta centímetros) da divisa 

frontal, podendo incidir sobre o afastamento lateral.  
17) Os parâmetros de uso e ocupação encontram-se no corpo da Lei Complementar – Título, Capítulo II, Seção IV, Seção IV – Da Urbanização. 
18) No caso de haver coberturas nas quadras esportivas e piscinas das escolas, a área coberta não será computada na taxa de ocupação e no coeficiente de 

aproveitamento desde que sejam atendidas as seguintes condições: 
– a área coberta não ultrapasse vinte e cinco por cento da área do lote, limitada a três mil e quinhentos metros quadrados; 
– a altura da cobertura de áreas esportivas e recreativas não ultrapasse treze metros, respeitada a altura máxima prevista nas normas de edificação, uso 
e gabarito em vigor para a edificação; 
– a implantação das coberturas das áreas esportivas e recreativas respeite os afastamentos mínimos obrigatórios exigidos para o lote;  
– seja respeitada a Taxa de Permeabilidade do lote exigida na legislação específica, garantido o percentual mínimo de dez por cento da área do lote onde 
esta taxa não for determinada na legislação específica;  
– seja resguardada área mínima para pátio descoberto dentro do lote, obtida pela multiplicação do número de alunos do estabelecimento de ensino, 
considerada a capacidade do estabelecimento por turno, por um metro e meio quadrados, com dimensão mínima de seis metros, que não deve ser 
computada como área permeável; 
– a área coberta não pode prejudicar a ventilação e iluminação de outras edificações e deve respeitar os parâmetros definidos no Código de Edificações 
do Distrito Federal.  

a) Devem ser excluídas do cálculo da Taxa de Permeabilidade as áreas cobertas revestidas com pisos permeáveis. 
b) São permitidas sob as coberturas apenas, arquibancadas, sanitário, vestiário e depósito de apoio às atividades esportivas. 
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E – INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS APLICÁVEIS: 
ODIR: NÃO ONALT: SIM OBSERVAÇÕES: 
F – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 
 

Padrões previstos de parcelamento urbano Permitido 
(S/N) 

Lote 
mínimo 

(m²) 

Lote 
máximo 

(m²) 
Observações 

Novos parcelamentos S - -  

Desmembramentos S 500m² - 500m², na quadra 06, Módulos 2.000 a 2390. 
1.000m², na quadra 08, lotes 2005 a 2235. 

Remembramentos S - 9.000m²  
G – ESPAÇO PÚBLICO: 
Elaborar projeto integrado de paisagismo para o Setor levando em consideração a conexão com os setores adjacentes e a cidade como um todo. Prever faixa 
arborizada em torno do setor, passeios e ciclovias. 
H – VAGAS PARA VEÍCULOS: 
Ordenar e arborizar áreas de estacionamento público. 

I – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 
a) Estudo para área livre entre a Quadra 4 e a Quadra 6 para criação de novos lotes de comércio local e melhoria do espaço público. 
b) Esse setor deverá ser objeto de projeto de requalificação urbana,  o qual deverá contemplar a melhoria de seus espaços públicos quanto à acessibilidade e 

arborização,estudo para reparcelamento da Quadra 08, conforme situação existente, incluindo estudo para desconstituição ou alteração de uso dos lotes 
destinados a concessionária de serviços públicos lotes E, F e G da Quadra 3para criação de espaço público de convívio deficiente no setor. 

 


