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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) 

Compõem a Área de Vizinhança, situando-se 
entre duas superquadras. Na Asa Norte o CL 
teve sua tipologia reformulada – em grupo 
de quatro ou cinco blocos em cada uma das 
SQ, configurando a rua comercial –, 
constitui-se de blocos quadrados, isolados e 
circundados por galeria, com quatro 
fachadas para o espaço público. 
A implantação dos edifícios, muitas vezes 
descuidada, gerou calçadas cheias de 
obstáculos. 
Os comércios locais, além do atendimento 
das necessidades mais imediatas dos 
moradores das Áreas de Vizinhança, 
transcendem esse caráter local, constituindo 
importantes pontos de encontros e de 
vitalidade urbana. Observa-se, também, 
certa especialização de alguns comécios 
locais, como a Rua da Informática. Os CLN 
apresentam áreas construídas superiores às 
do CLS. 

O Comércio Local integra-se ao espaço das superquadras, tendo 
uma de suas faces voltadas para o cinturão verde, outra para a 
rua comercial e as demais para os espaços públicos dos 
entreblocos.  
 

O CLN se organiza em conjuntos de lotes isolados 
de 26mx26m, quatro a cada quadra das 100 e das 
200 e cinco a cada quadra das 300 e das 400. 
Compõe-se de subsolo, térreo e sobreloja, 
recuados em 3m dos limites do lote, mais um 
pavimento, cuja projeção configura a galeria 
coberta. A altura total da edificação é 9m. 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço 
Tipo 

(Material / Imaterial) 
Situação 

Esfera 
(Distrital e/ou 

Federal) 

     

 

 

 



PLANILHA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE PRESERVAÇÃO PURP 
18 AP4 UP4 COMÉRCIO LOCAL NORTE – CLN ESCALA PREDOMINANTE: RESIDENCIAL 

 

AP4 UP4 Folha 5 / 8 

 

D
IS

P
O

SI
TI

V
O

S 
D

E 
U

SO
 E

 O
C

U
P

A
Ç

Ã
O

 D
O

 S
O

LO
 

C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 

O avanço desordenado sobre o espaço público. A topografia mais acidentada do que a da Asa Sul, exige soluções mais indivilualizadas para esta questão, posto que 
muitos blocos apresentam grandes desníveis em relação ao espaço público, que tem sofrido com privatizações abusivas. Outras questões dizem respeito à carga e 
descarga de mercadorias realizadas fora dos locais e horários previstos; estacionamento irregular veículos; placas e painéis publicitários de tamanhos e quantidades 
inadequados; instalação de contêineres de lixo na via; obstáculos e desníveis nas calçadas. 

D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 

O CLN se organiza em conjuntos de lotes isolados de 26mx26m, configurando a via de comércio. Compõe-se de subsolo, térreo e sobreloja, com 3m de recuos dos 
limites do lote, mais um pavimento, cuja projeção configura a galeria coberta. A altura da edificação é de 9m. 

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 

Subsolo – Comercial, Prestação de serviços, Institucional e Industrial (podendo constituir unidade autônoma); 
Térreo – Comercial, Prestação de serviços, Institucional e Industrial; 
Sobreloja – Comercial, Prestação de serviços, Institucional, Industrial e Residencial do tipo apartamento conjugado; 
1° Pavimento – Comercial, Prestação de serviços, Institucional, Industrial e Residencial do tipo apartamento conjugado. 

ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

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 
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;  
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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;  
86-Q Atividades de atenção à saúde humana, apenas: 

86.3 Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos; 
86.4 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica; 
86.5 Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos; 
86.9 Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente, apenas: atividades relacionadas a terapias alternativas e 
atividades de podologia e similares. 

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: 96.03-3- atividades funerárias e serviços relacionados – manipulação de cadáver;  
97-T Serviços domésticos. 
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;  
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,  
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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.  
RESIDENCIAL 
Residencial Multifamiliar 
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F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

Propõe-se regularizar as atividades realizadas no Comércio Local adicionando possibilidade de uso para habitação do tipo apartamento conjugado, somente para 
andares inteiros dos pavimentos superiores. Exigir que haja fiscalização para que os toldos de proteção das galerias sejam removíveis e não configurem bloqueio de 
passagem na área de afastamento obrigatório.    

Setor/Lote Taxa de Ocupação - TO 
Afastamentos e  

Recuos – AF 
Coeficiente de 

Aproveitamento – CA 
Altura Máxima da 

Edificação - H 
Taxa de  

Permeabilidade - TP 

CLN 
Lotes 1 a 11 
(Obs. 10) 
(ver campo J, item 3) 

TO=100% 
Embasamento (Térreo e 
Sobreloja): decorrente 
dos afastamentos 
Corpo (1° Pavimento): 
100% 
Subsolo: 100% 

Galeria obrigatória: 3,00m 
em todas as divisas 

(Obs. 3) 

Decorrente da volumetria  
Consultar PR 1/4, PR 36/1 
e PR 76/1- SCLN 
 
 

9,00m 
(não computados caixa 
d´água e casa de máquinas)  

- 

OBSERVAÇÕES: 
1) Estes lotes ficam dispensados de cumprir com a quantidade mínima de vagas de garagem exigidas pela lei vigente.  
2) Será permitido que os pilares que apoiam o 1° pavimento interfiram na galeria (e até excedam os limites do lote em 1m                                                                                        ), desde que distem no mínimo 2,50m da 

fachada das lojas. 
3) Deverá ser garantido pé-direito mínimo de 4,00m na galeria. 
4) Quando o subsolo for utilizado para unidades autônomas, deverá ser obrigatório o acesso comum a partir do térreo, pelo interior do edifício. Quando a diferença 

de nível permitir, o subsolo poderá ser acessado pelo exterior, porém somente pelas fachadas laterais e dos fundos. 
5) Será permitido poço inglês avançando além dos limites do lote apenas nas fachadas laterais e na posterior. Não será permitido esse avanço na fachada principal, 

devendo o poço, neste caso, estar dentro dos limites do lote. Dimensões do poço: largura mínima – 60cm, máxima – 100cm; comprimento – igual à dimensão do 
lote; profundidade mínima – 150cm. 

6) Serão permitidos elementos tipo guarda-corpo, jardineiras ou bancos no perímetro da galeria, desde que inclusos na faixa de permissão dos pilares (50cm na 
galeria e 1,00m na área pública), até 1,10m de altura, não incidindo sobre locais destinados rampas ou escadas. 

7) Serão permitidos elementos de proteção solar, sacadas e jardineiras até o limite máximo de 1,00m, somente no 1° pavimento. Só será permitida a ocupação de 
50% do comprimento linear de cada fachada com varandas, não sendo permitida compensação de área ou expansão de compartimento. 
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8) As escadas e rampas de acesso à galeria deverão desenvolver-se nas laterais do lote conforme a PR76/1- SCLN. 
9) O acesso às galerias térreas deverá ocorrer através de escadas ou rampas pelas fachadas laterais, conforme estipulado na planta gabarito PR 76/1, podendo este 

acesso ocorrer também na fachada principal através de escadas que avancem no máximo 1,00m além dos limites do lote.  
10) Nos comércios locais das quadras 205 e 206 Norte, serão permitidas modificações desde que mantidas a taxa de ocupação especificada na PR 38/1, o 

coeficiente de aproveitamento e a volumetria originais.  
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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 676 676 CLN 205 e 206 

Remembramentos N - -  

H – ESPAÇO PÚBLICO: 

Nos espaços entreblocos e nas áreas públicas viradas para a L1 e W1 será permitido o uso para mesas, cadeiras e outros mobiliários removíveis. No caso dos 
entreblocos deverá manter-se uma faixa para passagem do pedestre de 3,75m. Essas intervenções paisagísticas deverão ser submetidas em forma de projeto à 
DIPRE/SEDHAB. 

I – ESTACIONAMENTOS: 

Deve ser estudada a 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. 
3) Para as primeiras tipologias do CLN, que contavam apenas com térreo e primeiro pavimento (PR 1/4, de 1974), será admitida a construção de cobertura. A altura 

total da construção, exclusivamente para estes casos, será de 9,50m (nove metros e cinquenta centímetros). A construção da cobertura se limitará a 4,70m 
(quatro metros e setenta centímetros) a partir das quatro divisas do lote, devendo ser preservado pátio interno de 275m² (duzentos e setenta e seis metros 
quadrados). A construção mencionada fica condicionada à concordância de todos os proprietários ou representantes legais das unidades imobiliárias do bloco, os 
quais deverão aprovar o projeto da cobertura e novo projeto de fachada que harmonize o conjunto como um todo. 


