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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) 

Esta UP compreende o Setor Policial – SPO 
composto em sua maioria por grandes lotes de 
propriedade e serviços públicos, o Setor de 
Multiplas Atividades Sul – SMAS com atividades 
bastante diversificadas, o Setor Hípico – SHIP que 
deverá se manter com baixa taxa de construção e 
o Setor Terminal Sul – STS composto de lotes de 
propriedade pública e que corresponde à área na 
extremidade sul da Asa Sul, com parte utilizada 
pelo Terminal Asa Sul, com estação de Metrô, a 
partir de onde a linha se torna subterrânea, e local 
com previsão para conexão com o VLT. 

Deve-se ter o cuidado em manter as grandes áreas 
livres integrantes da escala bucólica que exercem a 
função de contorno ou emolduramento verde, 
circundando os limites das Asas Sul e Norte do Plano 
Piloto e resguardar as características de ocupação 
rarefeita e da horizontalidade de suas edificações. 

Edificações de baixo gabarito garantindo a 
horizintalidade da paisagem, característica da escala 
bucólica, predominante nesta UP. 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço 
Tipo 

(Material / Imaterial) 
Situação 

Esfera 
(Distrital e/ou Federal) 
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C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 

Este setor apresenta traçado viário ortogonal, grandes lotes com edificações de grande porte e com predominância de usos para instituições públicas.  
Deve se ter cuidado especial com o replantio e a manutenção da vegetação nativa quando da implantação dos empreendimentos e, em especial, aqueles destinados 
ao transporte urbano. 

D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 

Grandes lotes, com edificações de até quatro pavimentos e baixa ocupação. 

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 

SPO – Setor Policial 
SMAS – Setor de Multiplas Atividades Sul 
SHIP – Setor Hípico 
STS – Setor Terminal Sul 
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EIG – Estrada Indústrias Gráficas 
EPIA – Estrada Parque Indústria e Abastecimento 

ATIVIDADES PERMITIDAS 

SPO 
LOTE 01 CBMDF 

LOTE 02 POLÍCIA FEDERAL 
LOTE 02A ENAP 
LOTE 02B DELEGACIA 
LOTE 03 ACADEMIA CBMDF 

LOTE 04 PMDF 
LOTE 05 AGÊNCIAS DA UNIÃO 

(obs A) 

LOTE 23 POLÍCIA CIVIL 
LOTE 24 POLÍCIA CIVIL 
 

INSTITUCIONAL:   
84-O Administração Pública, Defesa e Seguridade social;  
85-P Educação;  
86-Q Atividades de atenção à saúde humana;  
90-Q Atividades artísticas, criativas e de espetáculos;  
91-R Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental;  
93-R Atividades esportivas e de recreação e lazer. 
COMERCIAL: 
47-G - Comércio varejista, exceto: 

47.11.3 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e 
supermercados;  
 47.11.3 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados,mercearias e 
armazéns;   
47.11.3 - Comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios ; 

           47.3 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores ;  
           47.4 - Comércio varejista de material de construção; 
           47.84.9 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP). 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

45.2 – Manutenção e reparação de veículos automotores; 
45.43-9 – Manutenção e reparação de motocicletas; 
53-H Correio e outras atividades de entrega;  
55-I Alojamento, apenas: (no lote 2ª, somente os já existentes);  

55.1 – Hotéis e similares, somente a categoria hotel de trânsito;  
55.90-6 – Outros tipos de alojamentos não especificados anteriormente; 

56-I – Alimentação 
56.11.2 - Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas;  
58-J Edição e edição integrada à impressão; 
64.21-2 – Bancos Comerciais; 

71-M – Serviços de arquitetura e engenharia;  
71.2 – Testes e análises técnicas; 
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72-M – Pesquisa e desenvolvimento científico; 
75-M – Atividades veterinárias; 
94-S - Atividades de organizações associativas, apenas:  

94.99-5 – Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte e  
                       94.91-0 – Atividades de organizações religiosas. 
96-S Outras atividades de serviços pessoais. 

SHIP 

LOTE 8 HÍPICA 

LOTE 21 CLUBE 

 

 

 

INSTITUCIONAL 
85-P Educação, apenas:  

85.5 Atividades de apoio à educação, apenas centros de treinamento e de formação; 
90-R Atividades artísticas, criativas e de espetáculos;  
91-R Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental; 
93-R Atividades esportivas e de recreação e lazer;  
COMERCIAL 
47-G Comércio varejista, apenas: 

47.6 Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
56-I Alimentação; 
72-M Pesquisa e desenvolvimento científico; 
75-M Atividades veterinárias; 
93-R Atividades esportivas e de recreação e lazer, incluindo academia de ginástica; 
96-S Outras atividades de serviços pessoais, apenas:  

96.02-5 Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza; 
          96.09-2 Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente, incluindo spas. 

SHIP 

LOTES  9 a 20  

 

COMERCIAL: 
47-G - Comércio varejista, apenas:  
           47.71.7-Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário; 
           47.72.5-Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
56-I – Alimentação; 

56.11.2 - Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas; 
75-M -  Atividades Veterinárias; 
           96.09-2 - Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente; (atividades de alojamento, adestramento, higiene e                       
embelezamento de animais domésticos). 



PLANILHA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE PRESERVAÇÃO PURP 
40 AP8 UP1  SPO-SMAS-SHIP-STS ESCALA PREDOMINANTE: BUCÓLICA 

 

AP8 UP1 
Folha 6 / 18 

 
 

SHIP 

LOTE 22A  

 

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 automotivos; 

           47.84.9 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP). 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
56-I – Alimentação; 

56.11.2 - Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas; 
62-J Atividades dos serviços de tecnologia da informação;  
63-J Atividades de prestação de serviços de informação;  
64-K atividades de serviços financeiros, apenas: 

64.2 – Intermediação monetária – depósito à vista; 
96-S Outras atividades de serviços pessoais, exceto:  

96.03-3- Atividades funerárias e serviços relacionados – manipulação de cadáver; 
96.09-2- Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.  

STS 
LOTE 1 TERMINAL DE 

INTEGRAÇÃO 
LOTE 2 ESTAÇÃO METRÔ 

SHIP 

LOTE 22 CENTRO DE 

OPERAÇÕES DO VLT  

SMAS 
TRECHO 3  
LOTE 11 – ESTAÇÃO DO METRÔ 
 

COMERCIAL:  
47-G comércio varejista, apenas: 
           47.1 não-especializado, apenas:  
                     47.13-0 de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;minimercados,mercearias e armazéns;  
                     47.13-0 de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios; 
           47.2 de produtos alimentícios, bebidas e fumo, apenas: 47.21-1 de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes; 
           47.5 de equipamentos de informática e comunicação;equipamentos de uso doméstico;                
           47.6 comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos, inclusive 47.61-0 banca de revistas; 
           47.7 de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos; 
           47.8 de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados, exceto: 
                      47.84-9- Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo(GLP). 
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS: 
49-H – Transporte Terrestre; 
53-H - Correio e outras atividades de entrega;  
56-I – Alimentação; 
                     56.11.2 - Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas; 
62-J atividades dos serviços de tecnologia da informação; 
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63-J atividades de prestação de serviços de informação; 
64-K atividades de serviços financeiros, apenas: 
64.2 – Intermediação monetária – depósito à vista; 
77-N aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros, apenas: 
           77.2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos; 
79-N agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas; 
95-S reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos; 
96-S outras atividades de serviços pessoais. 
INSTITUCIONAL: 
52.H - Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes;  
84.O- Administração pública, defesa e seguridade social; 
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.  

SMAS 

TRECHO 3  

LOTE 1 

LOTE 2 

LOTE 3 

LOTE 4 

LOTE 6 

LOTE 7 

 

COMERCIAL: exceto: 
46.12-5 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos; 
46.13-3 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens. 
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS: exceto:  
45.2 - Manutenção e reparação de veículos automotores. 
INSTITUCIONAL: 
85-P-  Educação, apenas:  
85.9- Outras atividades de ensino;  
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. 

SMAS 

TRECHO 3  

LOTE 5 
 

COMERCIAL: 

47-G - comércio varejista (incluindo shopping center e centro comercial); 
47.11.3 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados.   
 INSTITUCIONAL: 
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. 
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SMAS 

TRECHO 3  

LOTE 8 
 

COMERCIAL: 

47-G - comércio varejista (incluindo shopping center e centro comercial); 
47.11.3 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados.  

SMAS 

TRECHO 3  

LOTE 9 

LOTE 10 
 

INSTITUCIONAL: 
85-P Educação, apenas:  
85.3 - Educação superior; 
85.4 - Educação profissional de nível técnico e tecnológico; 
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.  

SMAS 

TRECHO 4 

LOTE 6/1 

 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
56-I – Alimentação; 

56.11.2 - Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas;  
64-K atividades de serviços financeiros, apenas: 

64.2 – Intermediação monetária – depósito à vista. 
INSTITUCIONAL 
85 – Educação; 

85.11-2 – Educação infantil – creche; 
85.99-6 - Atividades de ensino não especificadas anteriormente, apenas: centro de treinamento; 

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.  

SMAS 

TRECHO 4 

LOTE 6/3 

LOTE 6/4 

 

 

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;  
55-I  Alojamento, apenas:  
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5510-8/01 – Hotéis;  

 5590-6/99 – Outros alojamentos não especificados anteriormente – Pousadas; 

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;  
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;  
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;  
82-N Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas;  
92-R Atividade de exploração de jogos de azar e apostos;  
93-R Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer;  

93.2 - Atividades de recreação e lazer; 
93.29-8 - Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente; 

95-S Reparação e Manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais domésticos;  
96-S Outras atividades de serviços pessoais, exceto:  

96.03-3- Atividades funerárias e serviços relacionados; 
97-T Serviços Domésticos. 
INSTITUCIONAL 
84.O- Administração pública, defesa e seguridade social; 
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85-P – educação; 
86-Q - atividades de atenção à saúde humana; 
90-R - atividades artísticas, criativas e de espetáculos; 
91-R - atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental; 
93-R - atividades esportivas e de recreação e laze;r 

93.1 - Atividades esportivas, exceto: 
93.12-3 - Clubes sociais, esportivos e similares 

94-S - atividades de organizações associativas, exceto: 
94.9 - Atividades de organizações associativas não especificadas anteriormente 

94.91-0 - Atividades de organizações religiosas 
99-U - organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 

SMAS  

TRECHO 4 

LOTE 6/5- RODOVIÁRIA 

 

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;  
55-I  Alojamento, apenas:  

5510-8/01 – Hotéis  

 5590-6/99 – Outros alojamentos não especificados anteriormente - Pousadas 

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;  
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;  
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;  
82-N Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas;  
92-R Atividade de exploração de jogos de azar e apostos;  
93-R Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer;  

93.2 - Atividades de recreação e lazer; 
93.29-8 - Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente; 

95-S Reparação e Manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais domésticos;  
96-S Outras atividades de serviços pessoais, exceto:  

96.03-3- Atividades funerárias e serviços relacionados; 
97-T Serviços Domésticos. 
INSTITUCIONAL:  
52.2 -  Atividades auxiliáres dos transportes terrestres; 
           52.22-2 – Terminais rodoviários e ferroviários; 

84.O- Administração pública, defesa e seguridade social. 

SMAS 

TRECHO 4 

LOTE 6/6 

LOTE 6/7 

LOTE 6/8 

LOTE 6/9 

LOTE 6/10  

 

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;  
55-I  Alojamento, apenas:  

5510-8/01 – Hotéis  
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 5590-6/99 – Outros alojamentos não especificados anteriormente – Pousadas; 

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;  
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;  
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;  
82-N Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas;  
92-R Atividade de exploração de jogos de azar e apostos;  
93-R Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer;  

93.2 - Atividades de recreação e lazer; 
93.29-8 - Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente; 

95-S Reparação e Manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais domésticos;  
96-S Outras atividades de serviços pessoais, exceto:  

96.03-3- Atividades funerárias e serviços relacionados; 
97-T Serviços Domésticos. 

INSTITUCIONAL 
84-O - administração pública, defesa e seguridade social; 
85-P – educação apenas:  
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85.3 - Educação superior; 
85.4 - Educação profissional de nível técnico e tecnológico; 

86-Q - atividades de atenção à saúde humana; 
90-R - atividades artísticas, criativas e de espetáculos; 
91-R - atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental; 
93-R - atividades esportivas e de recreação e lazer; 

93.1 - Atividades esportivas, exceto: 
93.12-3 - Clubes sociais, esportivos e similares; 

94-S - atividades de organizações associativas, exceto: 
94.9 - Atividades de organizações associativas não especificadas anteriormente; 

94.91-0 - Atividades de organizações religiosas; 
99-U - organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. 

F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

O modelo proposto é o equivalente ao princípio de Campus Universitário, com edificações isoladas e grandes extensões verdes. Edificações de até quatro pavimentos, 
baixa taxa de ocupação, extensas áreas livres e permeáveis, compatíveis com sua inserção na escala bucólica. 

Setor/Lote Taxa de Ocupação – TO 
Afastamentos e  

Recuos – AF 
Coeficiente de 

Aproveitamento – CA 
Altura Máxima da 

Edificação - H 
Taxa de  

Permeabilidade - TP 

SPO 
LOTE 01 CBMDF 

 

TO= 40% 
Cobertura: 40% (obs 14) 

Subsolos: 40%  

5,00m em todas as divisas 
(obs 6,21) 

0,7 
(obs 13) 

 

15,00m 
 (obs 4, 17) 

30% 
AV= 5% 

(obs 1) 

SPO 
LOTE 02 POLÍCIA FEDERAL 

LOTE 04 PMDF 

TO= 40% 
Cobertura: 40% (obs 14) 

Subsolos: 40%  

10,00m em todas as divisas 
(obs 6,21) 

0,7 
(obs 13) 

 

15,00m 
 (obs 4, 23, 17)  

30% 
AV= 5% 

(obs 1) 

SPO 
LOTE 02A ENAP 

 

TO= 40% 
Cobertura: 40% (obs 14) 

Subsolos: 40% 

5,00m em todas as divisas 
(obs 6,21) 

1,0 
(obs 13) 

 

15,00m 
(obs 4, 17) 

30% 
  AV= 5% 

(obs 1, 24) 

SPO 
LOTE 02B DELEGACIA 

 

TO= 80% 
Subsolos: 80%  

- 
(obs 6,21) 

2,4 9,00m 
 (obs 3, 4, 17) 

10% 
  AV= 5% 

(obs 1) 
SPO 
LOTE 03 ACADEMIA CBMDF 

 

TO= 40% 
Cobertura: 40% (obs 14) 

Subsolos: 40% 

1,50m nos fundos 
10,00m nas demais divisas 

(obs 6,21) 

0,7 
(obs 13) 

 

15,00m 
(obs 4, 22, 23, 17) 

30% 
  AV= 5% 

(obs 1) 
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SPO 
LOTE 05 AGENCIAS DA UNIÃO 

(obs A 

TO= 40% 
Cobertura: 40% (obs 14) 

Subsolos: 40%  
 

10,00m em todas as divisas 
(obs 6,21) 

0,7 
(obs 13) 

 

15,00m 
 (obs 4, 23, 17)  

30% 
AV= 5% 

(obs 1) 

SPO 
LOTE 23 POLÍCIA CIVIL 

 

TO= 40% 
Subsolos: (obs 25) 
 

7,00m  de frente para EIG 
10,00m nas demais divisas 

 (obs 6, 21) 

0,7 
 

17,00m 
 (obs 4, 17) 

30%  
AV= 5% 
(obs 1, 5) 

SPO 
LOTE 24 POLÍCIA CIVIL 

 

TO= 60% (obs 27) 
Subsolos: : (obs 25) 

Frontal = 7,00m 
Demais divisas = 5,00m 

(obs 2, 6, 21) 

1,8 17,00m  
(obs 3, 4, 17) 

5% 
(obs 1, 5) 

SHIP 
LOTE 22 CENTRO DE 

OPERAÇÕES DO  VLT 

TO= 10%  
Subsolos: 60%  

Divisas laterais = 10,00m 
 (obs 2, 6, 7) 

 

0,4 17,00m  
 (obs 4, 17) 

 

 30% 
(obs 1, 8, 9) 

 
 

SHIP 
LOTE 22A 

TO= 40%  
Subsolos: 60%  
 

(obs 2, 6, 7) 

 
0,7 8,50m 

 (obs 4, 17) 

30% 
(obs 1, 8) 

SHIP 
LOTE 8 HÍPICA 

 

TO= 40% 
Cobertura: 40% (obs 14) 

Subsolos: 40% 
 

10,00m em todas as divisas 
(obs 6) 

 

0,7 
(obs 13) 

 

8,50m 
 (obs 4, 17) 

30% 
AV= 5% 
(obs 1 e 5)  

SHIP 
LOTE 21 CLUBE 

 

TO= 20%  
Cobertura(obs 14) 

Subsolos: 20%  

10,00m em todas as divisas 
(obs 6) 

 

0,2 
(obs 13) 

 

8,50m 
 (obs 4, 23, 17) 

50% 
AV= 50% 

(obs 1, 5) 

SHIP 
LOTES  9 a 20  
 

TO= 70% 
Subsolos: 100%  
 

Frontal = 5,00m 
Demais divisas = 3,00m 

(obs 6) 

1,4 9,00m  
(Térreo +1pav) 

(obs 17) 

- 
 

STS 
LOTE 1 TERMINAL DE 

INTEGRAÇÃO 

TO= 30% 
Subsolos: 30%  

10,00m em todas as divisas 
 (obs 6, 26) 

0,4 12,00m 
(obs 4, 20, 17) 

 

  30% 
AV= 10% 

(obs 1) 
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STS 
LOTE 2 ESTAÇÃO METRÔ 

SMAS 
TRECHO 3  
LOTE 11 – ESTAÇÃO METRÔ 

(obs 27) 

 
(obs 27) 

 
(obs 27) 

 
(obs 27) 

 
(obs 27) 

 

SMAS 
TRECHO 3  
LOTES 1, 2, 3, 4, 6 e 7 

TO= 40% 
Subsolos: 60%  

- 
(obs 6) 

1,6 12,00m 
(obs 17) 

20% 
(obs 1, 5) 

 
 

SMAS 
TRECHO 3  
LOTE 5  

TO= 40% 
Subsolos: 60%  

Lateral Direita = 50,00m 
(obs 6) 

1,6 12,00m 
(obs 17) 

20% 
(obs 1, 10) 

 
 

SMAS 
TRECHO 3  
LOTE 8  

TO= 40% 
Subsolos: 60%  

Lateral Direita = 50,00m 
(obs 6) 

 

1,6 
 

12,00m 
(obs 17) 

20% 
(obs 1, 10) 

 

SMAS 
TRECHO 3  
LOTES 9 e 10 

TO= 40% 
Subsolos: 60% 

-  
(obs 6) 

 

1,6 
 

12,00m 
(obs 17) 

20% 
(obs 1, 11) 

 

SMAS 
TRECHO 4 
LOTE 6/1 

TO= 40% (obs 12) 
Subsolos: 40% 
 

10,00m em todas as divisas 
(obs 2, 6, 7) 

0,7 
(obs 12) 

 

12,00m 
(obs 4, 17) 

25% 
(obs 1, 5) 

 

SMAS 
TRECHO 4 
LOTE 6/3 
LOTE 6/4 
 

TO= 40% 
Cobertura: 40% (obs 14) 

Subsolos: 60% (obrigatório) 
 

10,00m em todas as divisas 
(obs 2, 6, 7, 15, 16) 

 

1,6 12,00m 
(obs 4, 17) 

35% 
(obs 1, 8) 

 
 

SMAS 
TRECHO 4 
LOTE 6/5- RODOVIÁRIA 

 

 

TO= 35% 
Cobertura: 40% (obs 14) 

Subsolos: 60% (obrigatório) 

 

10,00m em todas as divisas 
(obs 2, 6, 7, 16, 18, 19) 

 

1,4 
 

12,00m 
(obs 3, 4, 17) 

30% 

(obs 1, 8) 
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SMAS 
TRECHO 4 
LOTE 6/6 
LOTE 6/7 
LOTE 6/8 
LOTE 6/9 
LOTE 6/10  

TO= 40% 
Subsolos: 60% (obrigatório) 
 

10,00m em todas as divisas 
(obs 6, 7, 15) 

 

1,0 12,00m 
(obs 4, 17) 

35% 
(obs 1, 8) 

 
 

OBSERVAÇÕES:  
A- Área de Gestão Autônoma da ZUCT (TÍTULO III - CAPÍTULO I - Seção I) 
 

1) É obrigatória a reserva de área verde permeável ajardinada e /ou arborizada dentro dos limites do lote, a qual deverá estar implantada por ocasião da 
expedição da carta de habite-se. A Taxa de Permeabilidade poderá ser utilizada nos afastamentos obrigatórios. 

2) É permitida a construção de guarita dentro da área de afastamento obrigatório conforme Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. 
3) Caixa d’água, casa de máquinas, ou outros equipamentos técnicos poderão eventualmente ultrapassar a altura máxima permitida em até 3,00 m, desde que 

devidamente justificados em memorial descritivo de projeto e respeitados os afastamentos obrigatórios. 
4) É permitido construir torre ou castelo d’água, com altura devidamente justificada por motivos técnicos. 
5) É obrigatória a implantação de estacionamento de veículos dentro dos limites do lote, em superfície e/ou subsolo, na proporção de 1 (uma) vaga para cada 

50,00m2 de área construída.  
a) Quando a atividade estiver na categoria de pólo gerador de tráfego o número de vagas deverá ser a da lei específica. 
b) As vagas em superfície poderão incidir sobre os afastamentos obrigatórios sem interferir na porcentagem de área vede exigida. 

6) As rampas de acesso ao subsolo deverão se desenvolver inteiramente dentro do lote. 
7) As áreas de embarque e desembarque e de carga e descarga serão implantadas dentro do lote, sem prejudicar a circulação de pedestres. 
8) É obrigatória a implantação de estacionamento de veículos dentro dos limites do lote, em superfície e/ou subsolo, na proporção de 1 (uma) vaga para cada 

45,00m2 de área construída.  
a) Quando a atividade estiver na categoria de pólo gerador de tráfego o número de vagas deverá ser a da lei específica. 
b) As vagas em superfície poderão incidir sobre os afastamentos obrigatórios sem interferir na porcentagem de área vede exigida. 
c) É obrigatório 1 árvore para cada 2 vagas. 
d) A área de estacionamento deverá ser pavimentada com piso permeável e não contará na área permeável mesmo que sejam arborizadas. 

9) É exigido renque de árvores dentro do lote. 
10) É obrigatória a implantação de estacionamento de veículos dentro dos limites do lote, em superfície e/ou subsolo, na proporção de 1 (uma) vaga para cada 

25,00m2 de área construída.  
a) Quando a atividade estiver na categoria de pólo gerador de tráfego o número de vagas deverá ser a da lei específica. 
b) As vagas em superfície poderão incidir sobre os afastamentos obrigatórios sem interferir na porcentagem de área vede exigida. 
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11) É obrigatória a implantação de estacionamento de veículos dentro dos limites do lote, em superfície e/ou subsolo, na proporção de 1 (uma) vaga para cada 
35,00m2 de área construída.  

a) Quando a atividade estiver na categoria de pólo gerador de tráfego o número de vagas deverá ser a da lei específica. 
b) As vagas em superfície poderão incidir sobre os afastamentos obrigatórios sem interferir na porcentagem de área vede exigida. 

12) É permitida a edificação de unidade residencial para zeladoria, com área máxima permitida para habitação econômica, definida no Código de Obras e 
Edificações do Distrito Federal, incluída no cálculo do coeficiente de aproveitamento. 

13) Terraço coberto optativo com ocupação máxima de 40% da área total da cobertura, não sendo computada para o cálculo de área máxima de construção, 
destinado a restaurante e/ou área de lazer. 

14) Utilização exclusiva para lazer, restaurantes, estabelecimentos de bebidas, lanchonetes e similares. 
15) É permitida a construção de guarita dentro da área de afastamento obrigatório, incluída no cálculo do coeficiente de aproveitamento, com as seguintes 

medidas. 
a) Para efeito de composição arquitetônica poderá ser construída uma edificação de até 12,00m² ou duas edificações de 8,00m² cada uma.  
b) Quando existir cobertura ligando as guaritas sobre os acessos, apoiada nas duas edificações, em pilares ou em cobertura, sua área não será computada no 

cálculo da área de construção estabelecida nesse item e nem no coeficiente máximo de construção.  
16) O acesso ao lote não poderá ser feito pela via EPIA. 
17) 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 nº008/2005. 

18) Não é permitido o cercamento do lote. 
19) Deverá ser garantida uma faixa de servidão para a implantação da futura via Interbairros. 
20) Caixa d’água e casa de máquinas ou outros equipamentos técnicos poderão eventualmente ultrapassar a altura máxima permitida desde que devidamente 

justificados em memorial descritivo de projeto devendo o limite máximo definido pelo cone de altura da EMBRATEL e respeitados os afastamentos 
obrigatórios. 

21) É permitida a construção de guarita dentro da área de afastamento obrigatório. A metragem que ultrapassar a permitida no Código de Obras e Edificações do 
Distrito Federal será incluída no cálculo do coeficiente de aproveitamento. 

22) É permitida duas torres de treinamento sendo a altura da torre principal de 43,00m e a da torre auxiliar de 18,70m. 
23) Exclui desta altura o ginásio esportivo. 
24) É obrigatória a implantação de estacionamento de veículos dentro dos limites do lote, em superfície e/ou subsolo, na proporção de 1 (uma) vaga para cada 

200,00m2 de área construída.  
a) Quando a atividade estiver na categoria de pólo gerador de tráfego o número de vagas deverá ser a da lei específica. 
b) As vagas em superfície poderão incidir sobre os afastamentos obrigatórios sem interferir na porcentagem de área vede exigida. 

25) É permitida à construção de subsolos, observando os afastamentos mínimos obrigatórios. O subsolo poderá aflorar no máximo 50% nos casos em que o 
terreno permitir, ou quando for necessário para cumprir exigências de normas do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal em relação à 
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compatibilização do uso e a ventilação e iluminação necessárias. 
26) Fica isento do cumprimento do afastamento mínimo obrigatório a construção existente do terminal de integração ligado à estação do metrô. 
27) Os parâmetros de uso e ocupação estão definidos no corpo desta lei. (Titulo III, Capítulo I, Seção II, SubseçãoIV) 
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 G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 

A UP apresenta muitas áreas desocupadas. Os parcelamentos devem garantir lotes grandes, compatíveis com a Escala Bucólica. A Faixa de terra ao longo da Via EPIA, 
entre a EPGU e EPIG, caso seja reparcelada, deve manter ligações no mínimo a cada 200m para garantir a permeabilidade do tecido em relação à porção interna da 
UP. A profundidade desta faixa deve ser de 200 m. Possui uma estação do metrô na proximidade do shopping-center. 

Padrões previstos de parcelamento urbano Permitido (S/N) 
Lote mínimo 

(m²) 
Lote máximo 

(m²) 
Observações 

Loteamentos N 
- 
 

-  

Desmembramentos S 
15.000,00 

 
-  

Remembramentos S  90.000,00  

H – ESPAÇO PÚBLICO: 

Deve-se ter o cuidado de manter grandes áreas livres vinculadas aos dois trevos que limitam a área no sentido norte e no sul. 

I – ESTACIONAMENTOS: 

Deve-se ter cuidado na limitação da área pavimentada e devem ser estimulados os estacionamentos subterrâneos. 

J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 

 
Deve-se ter grande cuidado na limitação da área pavimentada e devem ser estimulados os estacionamentos subterrâneos, com mesma projeção máxima prevista 
para a edificação. Seria importante contemplar a execução de uma faixa lateral, ao longo da EPIA, funcionando como desaceleração e, ao mesmo tempo, de acesso 
seguro às atividades localizadas ao longo dela. 

 


