
SETOR DE GRANDES ÁREAS NORTE - SGAN 

Quadra 901



A planta de parcelamento que define o Setor de
Grandes Áreas Norte é a SGA Norte 113/1 - SGA
NORDESTE – NOROESTE – Projeto – Locação,
registrada em cartório em 25/09/62. Nesta planta,
observamos que a área correspondente à Quadra 901
encontra-se numerada, porém ainda sem definição
de unidades imobiliárias, conforme trecho ampliado
e reproduzido abaixo.
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1971 - A planta de parcelamento PR 124/2 – NOROESTE – Trecho Curvo, registrada em cartório em 31/03/71,

detalhou, em escala mais aproximada, o parcelamento urbano do Trecho Curvo das Quadras 900, que corresponde às
Quadras 902 a 908. Nesta planta, observamos que a área correspondente à Quadra 901 encontra-se numerada, porém
ainda sem definição de unidades imobiliárias.
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1977 - A planta de parcelamento PR 179/1 –

SGA Noroeste – QD 901 – Área destinada a
subestação da CEB – Locação, registrada em cartório
em 08/07/77, criou a primeira unidade imobiliária da
SGAN Quadra 901, complementando expressamente
a SGA NORTE 113/1, nos termos da nota reproduzida
abaixo:
“Nota 1: esta planta SGA/Norte 113/1 foi
complementada pela planta SGA/Noroeste PR 179/1
no que diz respeito à criação de área destinada a
subestação da CEB na Quadra 901, conforme Decisão
n° 29/76-CAU, homologada pelo Decreto n° 3.680, em
29/09/87”.
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1986 - O projeto urbanístico URB e MDE 144/86 – SGAN QD 901 – Criação do lote A, registrado em cartório em

23/02/87, criou a segunda unidade imobiliária da SGAN Quadra 901, destinada a 5ª Delegacia de Polícia, modificando
expressamente a PR 124/2, nos termos da nota reproduzida abaixo:
“Nota 4: esta planta SGA/N PR 124/2 foi modificada pela planta URB 144/86 no que diz respeito à criação do Lote A da
Quadra 901, conforme Decisão n° 128/86-CAU, de 26/09/86. Decreto n° 9.997, de 11/12/86”.
Importante observar que no Quadro Demonstrativo das Unidades Imobiliárias – QDUI do MDE 144/86 a confrontação de
fundos do Lote A é com área definida como “área a ser parcelada”, que se refere exatamente à área livre da Quadra 901,
que ora se pretende parcelar. Essa caracterização de “área a ser parcelada” aparece também na matrícula do imóvel.
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1989 - Posteriormente, foi elaborada a

Planta de Setorização para a Região
Administrativa do Plano Piloto – RA I, URB
89/89, datada de 22/12/89, como parte
integrante do Código de Edificações do
Distrito Federal. Esta URB 89/89 é a
setorização vigente para a RA I até a
presente data. Nesta planta, observamos
que a poligonal definida para o Setor de
Grandes Áreas Norte – SGAN abrange a
área em estudo equivalente à denominada
Quadra 901, conforme trecho ampliado e
reproduzido ao lado:
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PREVISÃO HISTÓRICA
Com este histórico do parcelamento urbano da área em questão, buscamos demonstrar que a Quadra SGAN 901 sempre
esteve prevista, e compõe o Setor de Grandes Áreas Norte, desde o primeiro projeto urbanístico registrado em cartório, o
SGAN 113/1.

FUNÇÃO SOCIAL e SUBUTILIZAÇÃO
A área da Quadra SGAN 901 encontra-se subutilizada, com a criação de duas unidades imobiliárias de pequeno porte,
apartadas uma da outra, e com a maior porção territorial central livre, e definida como “área a ser parcelada”.

HOMOGENEIDADE DO TECIDO
A NGB 01/86 dispõe sobre as normas de edificação, uso e gabarito vigentes para todos os lotes do SGA Norte e Sul.

Entendemos que esse conjunto normativo, formado pela Planta de Setorização, pelas plantas de parcelamento registradas
em cartório, e pela NGB 01/86, corresponde a um Plano de Ocupação, pois contempla o seu conteúdo principal:
espacialização no território e norma urbanística (ART. 49, da Lei 5.022, de 04 de Fevereiro de 2013).

Em conclusão, um projeto de parcelamento urbano de “área a ser parcelada” componente da 
Quadra SGAN 901, que adote estritamente as normas de edificação, uso e gabarito instituídas 

pela NGB 01/86 para todos os lotes da SGA Norte e Sul, constitui continuidade e complementação 
do parcelamento aprovado para o Setor de Grandes Áreas Norte. 



SGAN QD 901 

Diretrizes Urbanísticas para projeto de parcelamento urbano

Criação do lote B  

1. PARCELAMENTO DO SOLO EM MÓDULOS LONGILÍNEOS, conforme padrão do SGAN Quadras 905 a 916, OU
PARCELAMENTO DO SOLO EM LOTE(S) DE MAIORES PROPORÇÕES, conforme padrão das Quadras 902, 903 e 904, que,
juntas, abrigam o lote único do Colégio Militar.

- Existem duas unidades imobiliárias criadas na Quadra 901 que fogem ao padrão de módulos longilíneos.

- A opção por lote único e, consequentemente, pela implantação de um empreendimento único, garante maior sucesso na homogeneidade
tipológica entre as edificações da quadra, caso em que é necessário proibir o cercamento do lote de modo a garantir a permeabilidade de
circulação aos transeuntes.



2. Garantir PERMEABILIDADE de circulação e CONECTIVIDADE
desde o Setor de Administração Municipal – SAM, passando
pelo Setor de Recreação Pública Norte – SRPN, até o Setor
Comercial Norte – SCN, principalmente para pedestres e
ciclistas.
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3. Exigência de malha de CIRCULAÇÃO CICLOVIÁRIA interna ao
lote, conectada com a malha existente no Setor de Habitações
Coletivas Geminadas Norte – SHCGN Quadras 700, quando da
elaboração do projeto urbanístico e aprovação do projeto
arquitetônico.



4. INSERÇÃO DE VIA DISTRITAL
LOCAL, PARA PEDESTRES, COM
ADMISSÃO DE CIRCULAÇÃO DE
VEÍCULOS (VIA
COMPARTILHADA), ligando as vias
SRPN e W4/5, ao longo do eixo
leste/oeste da Quadra 901. Em
caso de lote único, este será
seccionado pela via, por meio do
instrumento de servidão pública.
Prever galeria pública de
circulação de pedestres ao longo
deste eixo.

5. INSERÇÃO DE VIA DISTRITAL
LOCAL, de circulação, entre as
Quadras 901 e 902 do SGAN,
ligando as vias SRPN e W4/5.

6. Previsão de estacionamento
público ao longo da via, na
confrontação com a Quadra 901.
Importante observar que há
desnível de 7m entre as Quadras
901 e 902 do SGAN, em talude,
representando elemento de
ruptura física que deve ser
equacionado no projeto
urbanístico.

7. Definição de possibilidades de
acesso de veículos ao interior do
lote, vedado pela Via N2 Oeste, ou
pelas rotatórias.
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8. Normas de Edificação, Uso e Gabarito vigentes no setor:
NGB 01/86 - SGAN e SGAS - todos os lotes.

A NGB 01/86 estabelece os seguintes parâmetros urbanísticos
principais:
TCmax = 100%;
Número de Pavimentos = 3 e Hmax = 9,5m (exceto templos
com Hmax=12m);
TOmax = 40%;
TPmin = 30%;
Afastamento mínimo obrigatório frontal = 20m e demais = 5m;
1 vaga/100m2 área construída;
cobertura optativa até 40%; e
destinação para “Órgãos da Administração pública direta e
indireta, no âmbito Federal, Estadual e Municipal; bem como
instituições beneficentes, educacionais, culturais, religiosas e
associações de classe, empresas de pesquisa científica, de
computação ou processamento de dados, centros de saúde,
postos de saúde, ambulatórios, clínicas e unidades integradas
de saúde”.
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Recomendamos que o projeto de parcelamento adote a mesma
NGB 01/86 para a unidade imobiliária a ser criada.



9. PROIBIÇÃO DE CERCAMENTO da(s)
nova(s) unidade(s) imobiliária(s), de
qualquer espécie, favorecendo a
permeabilidade e conectividade total, e
também para preservar a visibilidade a
partir do eixo monumental e valorizar a
localização central e privilegiada da
Quadra 901.

10. Em caso de parcelamento da área em
lote único, de grandes dimensões, a
diferença de nível entre as extremidades
norte e sul podem chegar a 8m, com
declividade média de 2%. Por esta razão, e
buscando evitar situações de afloramento
de subsolo, as COTAS DE SOLEIRA devem
ser lançadas PARA CADA BLOCO
edificado.

11. PROIBIÇÃO DE PUBLICIDADE interna
ao lote que fique visível a partir do eixo
monumental.
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