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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 Setor de Grandes Áreas Norte e Sul caracteriza-
se, fundamentalmente, por grandes 
lotes/módulos com usos institucionais e de 
serviços, com altura e taxa de ocupação baixas, 
que adquiriram caráter regional.  
Começaram a ser ocupados em 1962 atendendo a 
demandas pontuais, com atividades institucionais 
e administrativas.  
A UP3 corresponde às quadras 600 das Asas Norte 
e Sul. No SGAN, as vias L2 Norte e L3 Norte são 
paralelas e se conectam por vias transversais, 
possibilitando acesso aos lotes por ambas as vias. 
No SGAS, o traçado da via L3 Sul é descontínuo, o 
que impossibilita o acesso pelas duas vias à 
maioria dos lotes. Há pouca disponibilidade de 
terrenos para novas edificações. 
As edificações devem preservar a baixa altura e 
recuos laterais que permitam a visualização do 
lago a partir da L2. 
O SGAS possui usos mais diversificados se 
comparado ao SGAN, com muitas escolas, 
templos, laboratórios, clínicas. 

O declive do terreno em direção ao lago, e as baixas 
alturas auxiliam na manutenção das visuais ao longo da 
via L2. 
No SGAN, existem espaços abertos entre alguns 
conjuntos de lotes, favorecendo as visuais para o lago. 
No SGAS, além das áreas livres que ligam a via L2 e L3 
Sul, existe o Parque da Asa Sul, que ocupa os lotes 101 
e 102 das quadras 613 e 614, criado pelo Decreto n° 
24.036 de 10 de setembro de 2003.  
 

 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 
 

Nome/Objeto Endereço 
Tipo 

(Material / Imaterial) 
Situação 

Esfera 
(Distrital e/ou Federal) 

- - - - - 
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C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 

Implantação das áreas verdes no interior dos lotes. Apropriação indevida de áreas públicas para implantação de estacionamentos. 

D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 

Conjuntos de lotes, com duas frentes, cerca de 50m de testada por 150m de profundidade, constituindo quadras de aproximadamente 350m a 500m. Áreas públicas 
para estacionamento descontínuo, na L2 Sul e na L3 Norte. As quadras 600 Sul são fechadas por faixa de área verde pública, em continuidade ao cinturão verde das 
superquadras do final da Asa Sul e do Setor de Embaixadas Sul, conectando-se ao Parque da Vila Telebrasília. 

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 

Atividades institucionais, industrial, comercial e prestação de serviços serão complementares ao uso institucional. 

ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

 

SGAN 608 Lote G 

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). 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
53-H Correio e outras atividades de entrega; 
56-I Alimentação; 
58-J Edição e edição integrada à impressão; 
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; 
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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INDUSTRIAL 
21-C - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, apenas:21.2 - Fabricação de produtos farmacêuticos. 
INSTITUCIONAL 
35-D Eletricidade, gás e outras utilidades 
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.  
94-S Atividades de Organizações Associativas, exceto: 94.91-0 Atividades de organizações religiosas. 

Demais lotes 
(Obs. 4) 

INDUSTRIAL 
21-C Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, apenas 21.2 - Fabricação de produtos farmacêuticos. 
COMERCIAL 
47.7 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
53-H Correio e outras atividades de entrega; 
56-I Alimentação; 
58-J Edição e edição integrada à impressão; 
60-J Atividades de rádio e de televisão; 
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; 
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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INSTITUCIONAL 
84-O Administração pública, defesa e seguridade social; 
85-P Educação; 
86-Q Atividades de atenção à saúde humana; 
87-Q Atividades de atenção à saúde humana integradas com assistência social, prestadas em residências coletivas e particulares; 
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; 
91.0 Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental, apenas: 

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; 

93-R Atividades esportivas e de recreação e lazer;  
94-S Atividades de organizações associativas;  
99-U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais.  

F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

Manter o padrão de até 3 pavimentos mais cobertura, com baixa taxa de ocupação, edificações isoladas e grandes recuos garantindo a permeabilidade visual.  
 

Setor/Lote Taxa de Ocupação - TO 
Afastamentos e  

Recuos – AF 
Coeficiente de 

Aproveitamento – CA 
Altura Máxima da 

Edificação - H 
Taxa de  

Permeabilidade - TP 

SGAN 608 Lote G 
TO = 100% 

Subsolo= 100% 
(Obs. 1) 

- 1,60 9,00m - 

 
 

Demais Lotes 

TO = 40% 
Corpo: 40% 

Subsolo: 50% 
Cobertura: 40% da taxa 

de construção 

5,00m de todas as divisas 1,00 
12,50m excluindo caixa 

d´água, casa de máquinas. 
Taxa mínima de área 

verde arborizada: 30% 

OBSERVAÇÕES:  
1) É obrigatória a construção de subsolo para garagem; 
2) Para cada edificação será definida uma cota de soleira. 
3) No caso de uma única edificação, poderá ser definida mais de uma cota de soleira, de modo que a edificação se acomode ao terreno; 
4) 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: 
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a) a área coberta não ultrapasse vinte e cinco por cento da área do lote, limitada a três mil e quinhentos metros quadrados; 
b) 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; 
c)a implantação das coberturas das áreas esportivas e recreativas respeite os afastamentos mínimos obrigatórios exigidos para o lote;  
d)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;  
e)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; 
f)a área coberta não prejudique a ventilação e iluminação de outras edificações e respeite os parâmetros definidos no Código de Edificações do Distrito 
Federal; e 
g) seja observado que são permitidas sob as áreas de quadras cobertas apenas, arquibancadas, sanitário, vestiário e depósito de apoio às atividades 
esportivas. 
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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 S 5.000   

Desmembramentos S 5.000 - 
Excepcionalmente para os módulos com comprimento de até 180m, em 
que a frente e o fundo tenham acesso por duas vias distintas, o lote 
mínimo para desmembramento será de 4.500m².  

Remembramentos S  60.000  

H – ESPAÇO PÚBLICO: 

O Parque de Uso Múltiplo da Asa Sul deve ser complementado.  

I – ESTACIONAMENTOS: 

Os bolsões de estacionamento voltados para a via L2 Sul devem ser qualificados. 

J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 
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1) Ver Subseção III, Seção II, Capítulo II do Título III desta lei Complementar. 
2) Resguardar a faixa de emolduramento non aedificandi que encerra o SGAS – quadras 600 e o Setor de Embaixadas Sul, intensificando a vegetação, inclusive 

forração e implantação de calçadas, proibido estacionamento de veículos automotores. Conectar essa faixa e a das SQS 416 e 216 ao Parque da Vila 
Telebrasília. 

 


