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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 Noroeste é um segmento urbano 
previsto por Lucio Costa em Brasília 
Revisitada (1985/1987), como parte das 
expansões residenciais de Brasília. O projeto 
urbanístico de parcelamento das 
Superquadras foi aprovado pelo decreto nº 
28.684 de 15/01/2008 e teve seu modelo 
compositivo inspirado nas Superquadras do 
Plano Piloto. Da poligonal do Setor 
Noroeste faz parte o Parque Burle Marx e a 
ARIE Cruls. O parque foi criado, 
originalmente, pelo decreto nº 12.249 de 
21/03/90 com o nome de Parque Ecológico 
Norte. Sua ampliação, já como Parque Burle 
Marx, foi definida pelo Decreto nº 28.685 
de 15/01/08. A 1ª etapa setor Noroeste 
encontra-se em fase de implantação - MDE 
40/07 e URB 40/07. 
A 2ª etapa deste setor está vinculada ao 
TAC nº 006/08 com a criação da ARIE Cruls, 
MDE 31/08 e URB 31/08 e foi aprovada pelo 
Decreto nº 33.794 de 19/07/2012. 

O Setor encontra-se entre dois grande espaços 
livres a ARIE Cruls, uma unidade de conservação e 
o Parque Burle Marx, espaço livre de uso público.  

Área em fase de implantação, sem bens 
identificados para preservação pelo PPCUB. 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

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

(Distrital e/ou Federal) 
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C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 
O Setor Sudoeste e o Setor Noroeste, constituem áreas de expansão urbana previstas por Lucio Costa em Brasília Revisitada (1985/1987). O Setor Sudoeste já se 
encontra urbanizado e a primeira etapa do Setor Noroeste está em fase de implantação. 
D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 
O projeto para o SHCNW é composto por 20 superquadras, tendo como limite leste o Parque Burle Marx. A oeste, como limite da linha de blocos comerciais do 
bairro, situam-se a ARIE Cruls e áreas institucionais. As quadras são agrupadas em unidades de quatro, circundada por área verde non aedificandi (medindo de 
20,00m a 40,00m) e separadas entre si por comércios locais. As quadras comerciais são constituídas por blocos quadrados, distribuídos no centro de um binário de 
vias locais, aumentando o número de lojas com frente para as vias, com padrão diferente do modelo implantado nas Asas Sul e Norte 
E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 
Usos previstos são predominantemente habitacional, com comércio e serviços, equipamentos urbanos (escola, igreja, equipamentos pequenos de saúde, clínica, 
consultórios, unidade sanitária e outros) de suporte à atividade principal. 
Superquadras Noroeste - SQNW  
Entrequadras Noroeste- EQNW  
Comércio Local Noroeste – CLNW  
Comércio Regional Noroeste – CRNW  
Comércio Regional Especial Noroeste - CRENW 
Área Especial Noroeste - AENW  

ATIVIDADES PERMITIDAS  

SQNW - 102 a 106  
SQNW - 302 a 306  
SQNW - 107 a 111  
SQNW - 307 a 311  

RESIDENCIAL:  
Residencial Multifamiliar – Projeções para habitações coletivas no interior das Superquadras. 

 

EPC- Equipamento Público 
Comunitário 
SQNW - 102 a 106  
SQNW - 302 a 306  
SQNW - 107 a 111  
SQNW - 307 a 311 

INSTITUCIONAL: uso complementar em lotes destinados a educação pré-escolar e fundamental 
85-P- Educação, 
85.1- Educação infantil e ensino fundamental  

EPU – Equipamento 
Público Urbano 

35-D - Eletricidade, Gás E Outras Utilidades  
35.1 - Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
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SQNW  102 a 106  
SQNW  302 a 306  
CLNW 02/03, 04/05 06/07  
CRNW 503 a 506  
CRNW 703 a 706  
SQNW  107 a 111  
SQNW  307 a 311 
CRNW 707 a 711  
CLNW 06/07, 08/09 e 
10/11 
CRNW 507 a 511 

35.2 - Produção e distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas 
 

CLNW 02/03, 04/05, 06/07 
- Lotes de A a K  

CLNW 08/09, 10/11  - 
Lotes de A a K 
e CRENW lotes de A a F 
(Obs. 26) 
 
 

RESIDENCIAL: uso complementar 
Residencial Multifamiliar – somente em pavimento acima do térreo  
 
INDUSTRIAL  
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, apenas:  

3250-7/06 Serviços de prótese dentária e  
3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos  
 

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:  
32-C  Fabricação de produtos diversos, exceto:  

32.5 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos 
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32.50-7 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos 
33-C  Manutenção, Reparação e Instalação de máquinas e equipamentos;  
49-H  Transporte Terrestre, apenas:  

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi  
49.24-8 Transporte Escolar;  

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;  
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 Atividade de exploração de jogos de azar e apostos;  
93-R Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer;  
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 – manipulação de cadáver,  



PLANILHA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE PRESERVAÇÃO PURP 
51 AP9 UP11 SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NOROESTE - SHCNW ESCALA: RESIDENCIAL CATEGORIA: INCORPORADO 

 

AP9 UP11 Folha 7 / 31 
 

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.  
CRNW 504 e 506  Blocos A e 
B  
CRNW 503  Bloco A  
CRNW 508 e 510  Blocos A e 
B 
CRNW 511  Bloco A 
(Obs. 26) 
 
 

RESIDENCIAL: uso complementar 
Residencial Multifamiliar – somente em pavimento acima do térreo 
 
INDUSTRIAL  
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, apenas:  

3250-7/06 Serviços de prótese dentária e  
3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos  
 

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:  
32-C  Fabricação de produtos diversos, exceto:  

32.5 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos 
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32.50-7 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos 
33-C  Manutenção, Reparação e Instalação de máquinas e equipamentos;  
49-H  Transporte Terrestre, apenas:  

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi  
49.24-8 Transporte Escolar;  

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 Atividade de exploração de jogos de azar e apostos;  
93-R Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer;  
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 – manipulação de cadáver),  
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97-T Serviços Domésticos 
 
INSTITUCIONAL  
80-O- administração pública, defesa e seguridade social  
85-P- educação  

85.2 - Ensino médio 
85.4 - Educação profissional de nível técnico e tecnológico 
85.5 - Atividades de apoio à educação 
85.9 - Outras atividades de ensino 

85.91-1 - Ensino de esportes 
85.92-9 - Ensino de arte e cultura 

86-Q - atividades de atenção à saúde humana 
86.4 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica 
86.5 - Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos 
86.6 - Atividades de apoio à gestão de saúde 
86.9 - Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 

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,  
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:  
           94.91-0 Atividades de organizações religiosas 

99-U - organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 
CRNW 505 - Bloco A – Lote 
1  
CRNW 507 e 509 - Bloco A 
– Lote 1  
 
 

INDUSTRIAL  
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, apenas:  

3250-7/06 Serviços de prótese dentária e  
3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos  
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COMERCIAL   
47-G - comércio varejista, uso obrigatório no térreo: 

47.11.3 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados,   
47-G - comércio varejista, exceto: 

47.3 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores,  
47.84.9 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:  
32-C  Fabricação de produtos diversos, exceto:  

32.5 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos 
32.50-7 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos 

33-C  Manutenção, Reparação e Instalação de máquinas e equipamentos;  
49-H  Transporte Terrestre, apenas:  

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi  
49.24-8 Transporte Escolar;  

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;  
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  
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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 Atividade de exploração de jogos de azar e apostos;  
93-R Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer;  
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 – manipulação de cadáver),  
97-T Serviços Domésticos 
 
INSTITUCIONAL  
80-O- administração pública, defesa e seguridade social  
85-P- educação  

85.2 - Ensino médio 
85.4 - Educação profissional de nível técnico e tecnológico 
85.5 - Atividades de apoio à educação 
85.9 - Outras atividades de ensino 

85.91-1 - Ensino de esportes 
85.92-9 - Ensino de arte e cultura 

86-Q - atividades de atenção à saúde humana 
86.4 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica 
86.5 - Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos 
86.6 - Atividades de apoio à gestão de saúde 
86.9 - Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 

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

PLL – Posto de Lubrificação 
e Lavagem 
CRNW 503 e 505 Bloco B 
Lote 1  
CRNW 507e 509 Bloco B 
Lote 1 
CRENW Lote 1 

 (Obs. 27) 

CRNW 503 e 505 Bloco B 
Lote 2  
CRNW 507 e 509 Bloco B 
Lote 2 

 
 

INDUSTRIAL  
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, apenas:  

3250-7/06 Serviços de prótese dentária e  
3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos  
 

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:  
32-C  Fabricação de produtos diversos, exceto:  

32.5 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos 
32.50-7 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos 

33-C  Manutenção, Reparação e Instalação de máquinas e equipamentos;  
49-H  Transporte Terrestre, apenas:  

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi  
49.24-8 Transporte Escolar;  

53-H Correio e outras atividades de entrega;  
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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;  
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 Atividade de exploração de jogos de azar e apostos;  
93-R Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer;  
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 – manipulação de cadáver),  
97-T Serviços Domésticos 
 
INSTITUCIONAL  
85-P – educação, exceto: 

85.1 - Educação infantil e ensino fundamental 
85.2 - Ensino médio 
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85.3 - Educação superior 
85.31-7 - Educação superior - graduação 

CRNW 703  lotes A, B, C, D, 
E e F  
CRNW 704 e 706 lotes A, 
B, C, D e E  
CRNW 705  lotes A, B, C e 
D  
CRNW 706  lotes A, B, C, D 
e E  
CRNW 707, 708 e 710   
lotes A, B, C, D, E, F e G  
CRNW 709  lotes A, B, C, D 
e E  
CRNW 711  lotes A, e B 
 
 

INDUSTRIAL  
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, apenas:  

3250-7/06 Serviços de prótese dentária e  
3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos  
 

COMERCIAL   
47-G - comércio varejista, uso obrigatório no térreo: 

47.11.3 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados,   
47-G - comércio varejista, exceto: 

47.3 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores,  
47.84.9 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:  
32-C  Fabricação de produtos diversos, exceto:  

32.5 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos 
32.50-7 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos 

33-C  Manutenção, Reparação e Instalação de máquinas e equipamentos;  
49-H  Transporte Terrestre, apenas:  

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi  
49.24-8 Transporte Escolar;  

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;  
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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;  
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 Atividade de exploração de jogos de azar e apostos;  
93-R Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer;  
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 – manipulação de cadáver),  
97-T Serviços Domésticos 
 
INSTITUCIONAL  
80-O- administração pública, defesa e seguridade social  
85-P- educação  

85.2 - Ensino médio 
85.4 - Educação profissional de nível técnico e tecnológico 
85.5 - Atividades de apoio à educação 
85.9 - Outras atividades de ensino 

85.91-1 - Ensino de esportes 
85.92-9 - Ensino de arte e cultura 

86-Q - atividades de atenção à saúde humana 
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86.4 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica 
86.5 - Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos 
86.6 - Atividades de apoio à gestão de saúde 
86.9 - Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 

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,  
93-R - atividades esportivas e de recreação e lazer 

93.1 - Atividades esportivas, exceto:  
93.12-3 - Clubes sociais, esportivos e similares 
93.12-4  

94-S - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 
94.1 - Atividades de organizações associativas patronais, empresariais e profissionais 
94.2 - Atividades de organizações sindicais 
94.3 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 
94.9 - Atividades de organizações associativas não especificadas anteriormente 

94.91-0 - Atividades de organizações religiosas – (A atividade de culto poderá ser implantada simultaneamente 
com outras atividades de uso coletivo, dentro do mesmo lote) 

94.92-8 - Atividades de organizações políticas 
94.93-6 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

CRNW 703 lote A  INSTITUCIONAL - Delegacia 
80-O- administração pública, defesa e seguridade social  

CRNW 704 lote E   INSTITUCIONAL  
85-P- educação  

85.2 - Ensino médio 
CRNW 705 lote C   INSTITUCIONAL – Posto de Saúde 

86-Q - atividades de atenção à saúde humana 
CRNW 705  lote D  INSTITUCIONAL – Corpo de Bombeiros 

80-O- administração pública, defesa e seguridade social  
CRNW 709  lote E   INSTITUCIONAL  

85-P- educação   
          85.2 - Ensino médio 



PLANILHA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE PRESERVAÇÃO PURP 
51 AP9 UP11 SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NOROESTE - SHCNW ESCALA: RESIDENCIAL CATEGORIA: INCORPORADO 

 

AP9 UP11 Folha 17 / 31 
 

EQNW 704/705  - Lote A  
EQNW 706/707 – Lote A  
EQNW 708/709  - Lote A 
EQNW 710/711 – Lote A 
 
 

INSTITUCIONAL  
85-P- educação, exceto:  

85.3 - Educação superior 
88-Q- serviços de assistência social sem alojamento,  
94-S - atividades de organizações associativas, apenas:  

           94.91-0 Atividades de organizações religiosas (atividade principal) 

CRENW - lote 2 
 

INSTITUCIONAL  
35-D - eletricidade, gás e outras utilidades 

35.1 - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
35.2 - produção e distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas 
35.3 - produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado 

AENW1- Lote A  
Centro de Vivência 
(Obs.55) 
 
 

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:  
32-C  Fabricação de produtos diversos  
49-H  Transporte Terrestre, apenas:  

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi  
53-H Correio e outras atividades de entrega;  
55-I  Alojamento, exceto: 5510-8/03 – Motéis 
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;  
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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;  
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, exceto: 

85.1 - Educação infantil e ensino fundamental 
85.2 - Ensino médio 
85.4 - Educação profissional de nível técnico e tecnológico 

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 
86.3 - Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos 

90-R - atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
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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 

AENW1 - Lote B  
CAESB 

INSTITUCIONAL  
36-E - Captação, tratamento e distribuição de água;  

AENW – 02 Lotes A e B 

 

INSTITUCIONAL, exceto: 
37-E - esgoto e atividades relacionadas 
38-E - coleta, tratamento e disposição de resíduos; recuperação de materiais 
39-E - descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 
94-S - atividades de organizações associativas  
           94.91-0 Atividades de organizações religiosas 

AENW – 02 Lotes 01, 02 e 
03 

INSTITUCIONAL  
86-Q - atividades de atenção à saúde humana,  
88-Q- serviços de assistência social sem alojamento, 

AENW – 03 Lote A 
Hospital de Apoio 

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 

93-R - Atividades Esportivas E De Recreação E Lazer 
93.1 - Atividades esportivas, exceto: 

93.12-3 - Clubes sociais, esportivos e similares 
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AENW – 03 Lote B 
CEB 

INSTITUCIONAL  
35-D - eletricidade, gás e outras utilidades, apenas: 

35.1 - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
 

 

 

F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 
Manter os padrões morfológicos aprovados de até seis pavimentos sobre pilotis e sistema de projeções. Prever grandes áreas de permeabilidade do solo (TP). 

Setor/Lote Taxa de Ocupação - 
TO 

Afastamentos e  
Recuos – AF 

Coeficiente de 
Aproveitamento – CA 

Altura Máxima da 
Edificação - H 

Taxa de  
Permeabilidade - TP 

Superquadras Noroeste 
SQNW - 102 a 106  
SQNW - 302 a 306  
SQNW - 107 a 111  
SQNW - 307 a 311 
(Obs.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) 

TO = 100% 
Pilotis: 30% (Obs. 2) 
Corpo: 100% (Obs. 4, 6) 
Cobertura: 40%   
(Obs. 3, 47) 
Subsolos: 100% 
(Obs. 1, 4, 9, 10, 11, 18, 63) 

 

 Pilotis – 0,3 
Pavimento Tipo - 6,0 

 

28,00m 
(subsolo + pilotis + 6 

pavimentos + 
cobertura, caixa d’água 

e casa de máquinas) 
(Obs. 8) 

- 

Lotes para Equipamento 
Público Comunitário – EPC 
SQNW  102 a 106  
SQNW  302 a 306  
SQNW  107 a 111  
SQNW  307 a 311 
(Obs.B, C, D, E, F, G, H, I, K) 

TO = 60% 
Subsolos = 100% 
(Obs. 9, 11, 13, 14, 19) 
 

5,00m - em todas as divisas 
(Obs.56) 

1,2 
(Obs.7) 

8,50m 
(Obs.15) 

20% 
(Obs.12, 17) 

EPU – Equipamento Público 
Urbano 
SQNW  102 a 106  
SQNW  302 a 306  
CLNW 02/03, 04/05 06/07  
CRNW 503 a 506  
CRNW 703 a 706  
SQNW  107 a 111  

TO = 100% 
 

- 1,0 
 

3,50m 
(Obs.20) 

- 
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SQNW  307 a 311 
CRNW 707 a 711  
CLNW 06/07, 08/09 e 
10/11 
CRNW 507 a 511  
(Obs. K) 

CLNW 02/03, 04/05, 06/07 
- Lotes de A a K 

CLNW 08/09, 10/11- Lotes 
de A a K 
e CRENW lotes de A a F 
(Obs.B, C, D, E, F, G, H, I, K) 
 

TO = 100% 
Corpo: 100% 
Térreo:  
(Obs. 23, 24, 28, 32, 33) 
Cobertura: 5% 
(Obs.39) 
Subsolos: 100% 
(Obs. 9, 11, 29, 51, 54, 64) 
 

Térreo/Mezanino/Sobreloja 
- 4,00m em todas as divisas 
formando galeria 
Cobertura – 10,00m em 
todas as divisas 

2,54 
 

11,60m 
(Obs.22) 

 

- 

CRNW 504 e 506 Blocos A e B
CRNW 503 Bloco A 
CRNW 508 e 510 Blocos A e B
CRNW 511  Bloco A 
(Obs.B, C, D, E, F, G, H, I, K) 
 

TO = 100% 
Corpo: 100%  
(Obs.4,  47) 
Térreo: 
(Obs. 25, 28) 
Mezanino:  
(Obs. 33) 
Subsolos: 100%  
(Obs.9, 11, 17, 18, 29, 64) 
 

Térreo - 4,00m em todas 
as divisas formando 
galeria. 

Térreo - a depender 
dos afastamentos  

(Obs. 57) 
Pavimento Tipo - 3,0 

 

16,00m 
 

- 

CRNW 505 - Bloco A – Lote 
1 
CRNW 507 e 509 - Bloco A 
– Lote 1 
(Obs.B, C, D, E, F, G, H, I, K) 
 

TO = 100% 
Corpo: 100%(Obs. 47) 
Térreo:  
(Obs. 25, 28) 
Mezanino:  
(Obs. 33) 
Subsolos: 100%  
(Obs.9, 11, 14, 17, 18) 
 

Térreo - 4,00m em todas as 
divisas formando galeria. 

3,0 
(Obs. 58) 

16,00m 
 

- 

PLL – Posto de Lubrificação  
 

(Obs. 27,  48, 49, 50) 
 

(Obs. 27) 
 

 (Obs. 27) 
 

(Obs. 27) 
 

(Obs. 27) 
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e Lavagem 
CRNW 503 e 505  
Bloco B Lote 1 

CRNW 507e 509  
Bloco B Lote 1 
CRENW Lote 1 
(Obs.B, C, D, E, F, G, H, I, K) 
 
CRNW 503 e 505 Bloco B 
Lote2  
CRNW 507 e 509 Bloco B 
Lote2 
(Obs.B, C, D, F, G, H, I, K) 

TO = 100% 
 (Obs.  53) 
Térreo:  
(Obs. 25, 28) 
Mezanino:  
(Obs. 33) 
Subsolos: 100%  
(Obs. 9, 11, 18, 31, 66) 

Térreo: 4,00m  
 (Obs.  57) 
 

Térreo - a depender 
dos afastamentos 
Pav. Superior - 1,0 

 

8,50m 
 
 

- 

 

 

CRNW 703 lotes A, B, C, D, E 
e F  
CRNW 704 e 706 lotes A, B, 
C, D e E 
CRNW 705 lotes A, B, C e D  
CRNW 707, 708 e 710 lotes 
A, B, C, D, E, F e G  
CRNW 709 lotes A, B, C, D e E 
CRNW 711 lotes A, e B 
(Obs.B, C, D, F, G, H, I, K) 

TO = 50% 
(Obs. 53) 
Subsolos: 70%   
(Obs. 11, 17, 19, 46, 67) 
 

10,00 m - nas divisas frontais.  
5,00 m - nas laterais voltadas 
para vias e área públicas  
para os lotes situados nas 
extremidades dos conjuntos. 
3,00m - nas divisas com 
outros lotes.  
(Obs. 34, 35, 36) 

2,2 
(Obs. 58) 

 

24,00m 
(Obs.15, 37) 

 

30% 
(Obs.12, 14) 

 

EQNW 704/705  - Lote A 
EQNW 706/707 – Lote A 
EQNW 708/709  - Lote A 
EQNW 710/711 – Lote A 
(Obs.B, D, I, K) 

TO = 50% 
(Obs.  38, 42) 
Subsolos: 70%   
(Obs.11, 17, 19, 46) 
 

10,00m - na divisa frontal  
5,00m - nas demais divisas  

(Obs. 56) 
 

1,2 
(Obs. 58) 

 

12,00m 
(Obs. 15, 37) 

 

30 % 
(Obs.12, 14) 

 

 

CRENW - lote 2 
Gás 
 
 

TO = 80% 
(Obs. 43, 53) 

- 
(Obs. 56, 68) 

0,8 16,00m 
(Obs. 15, 40) 

20% 
(Obs. 12, 14) 
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Centro de Vivência 
AENW1- Lote A  
(Obs.B, C, D, E, F, G, H, I, K) 
 

TO = 50% 
(Obs. 44, 52, 53) 
Coberturas: 30% da 
área da laje onde 
está inserida.  
(Obs.  47) 
Subsolos: 50% 
(Obs. 9, 11, 17, 19) 
Térreo:  
(Obs. 25) 
Mezanino:  
(Obs. 33) 

5,00m em todas as divisas 
Térreo: 4,00m de largura, ao 
longo de todas as fachadas 
que dêem acesso a 
edificações formando 
galeria. 
Cobertura: 4,00m dos 
limites da laje onde está 
inserida. 
(Obs 21, 41, 45, 61, 69) 

2,1 
 

 

28,00m  
(Obs. 15) 

 

30% 
  (Obs. 12, 14) 

 

AENW1 -  Lote B - CAESB 
(Obs.F, G, I, K) 

TO = 60% 
Subsolos:20% 
(Obs.11, 17) 

5,0m em todas as divisas 
(Obs.16, 53, 56) 

0,8 (Obs. 40) 

 
20 % 

(Obs.12, 14) 
 

AENW – 02 Lotes A e 
B  
(Obs.B, C, D, F, G, I, K) 

TO = 60% 
Subsolos: 100% 
(Obs. 9, 11, 13, 17, 19) 

- 
(Obs.16, 53, 56) 

1,2 8,00m 
(Obs. 47) 

 

20% 
(Obs.12, 14) 

 

AENW – 02  
Lotes 01, 02 e 03 
Obs.B, C, D, F, I, K) 

TO = 40% 
(Obs.30, 44) 

Subsolos: 70%  
(Obs.9, 11, 17, 59, 70) 
Cobertura: 40% 

10,00m - a divisa frontal  
5,00m - as demais divisas  

(Obs. 56) 
 

0,7 
 

17,00m 
 

30% 
(Obs.12, 14) 

 

AENW – 03 Lote A 
Hospital de Apoio 

TO = 40% 
(Obs. 30, 44) 
Subsolos: 70% 
(Obs. 11, 17, 19, 59, 70) 
Cobertura: 40% 

10,00m - na divisa frontal  
5,00m - nas demais divisas  
 (Obs. 35, 41, 56) 

0,7 
 

17,00m 
(Obs. 15, 22) 

 

30% 
(Obs.12, 14) 

 

AENW – 03 Lote B - CEB TO = 60% 
(Obs. 60) 
Subsolos: 60% 

10,00m - na divisa frontal   
7,00m - na divisa posterior  
 (Obs. 43, 53, 62, 5) 

1,0 9,00m 
(Obs. 15, 40) 

20% 
(Obs. 12, 14) 

OBSERVAÇÕES: 
1) No subsolo são permitidos: 

Garagem (obrigatória); lavanderia; compartimento para guarda de bicicletas; depósito de materiais de limpeza, conservação e manutenção;  torres de 
circulação vertical - constituídas, no máximo, pela caixa de escada e seus patamares, rampas e seus patamares, poços de elevadores e seus vestíbulos, 
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vestiários para funcionários, compartimentos para lixo e compartimentos técnicos; reservatório de água. 
2) No pilotis são permitidos: 

Portarias de acesso aos pavimentos; compartimento com quadro de medidores; unidade domiciliar para zelador- apartamento econômico ou conjugado; 
salão de múltiplas atividades - festas, estar, reuniões, jogos, incluído serviço de apoio composto de copa e sanitário para pessoas com dificuldade de 
locomoção – permitido no pilotis quando não existir na cobertura; sala de administração do condomínio; depósito de materiais de limpeza, conservação e 
manutenção; guarita; torres de circulação vertical - constituídas, no máximo, pela caixa de escada e seus patamares, rampas e seus patamares, poços de 
elevadores e seus vestíbulos, dependências para funcionários, compartimentos para lixo e compartimentos técnicos.  

a) As caixas individuais receptoras de correspondência devem ser previstas no vestíbulo social ou no de serviço. 
b) As torres de circulação vertical poderão avançar até 5,00m em área pública a partir do limite da projeção registrada em cartório e deverão dar acesso a 

todos os pavimentos, incluindo o subsolo e cobertura, quando existir. 
c) É permitida a ocupação máxima de até 5% da área da projeção com jardins e jardineiras, sem nenhuma configuração de cercamento ou barreira. É 

vedado o cercamento do pilotis. O perímetro das rampas de garagem (exceto a entrada/saída) deverá possuir guarda-corpo.  
d) Os compartimentos construídos no pilotis deverão manter afastamentos mínimos de 2,00m de distância dos limites frontal e posterior e 3,00m dos 

limites laterais da projeção registrada em cartório, com exceção dos pilares e torres de circulação vertical.  
e) A extensão máxima contínua dos conjuntos de compartimentos construídos nos pilotis deverá limitar-se a 25% do comprimento da projeção. 
f) As áreas fechadas localizadas nos pilotis dos edifícios das projeções quadradas não serão limitadas aos 25%( vinte e cinco por cento) do comprimento 

da projeção;  
g) O afastamento mínimo entre os conjuntos de compartimentos será de 3,00m  

3) Na cobertura são permitidos: 
Instalação de caixa d’água; casa de máquinas; ar condicionado; insuflação e exaustão de ar; aproveitamento de energia solar; sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas; uso coletivo, em caráter exclusivo do condomínio, para fins de lazer e recreação; salão de múltiplas atividades - festas, estar, 
reuniões, jogos, incluindo serviço de apoio, composto de copa e sanitário para atender, inclusive, as pessoas com dificuldade de locomoção; torres de 
circulação vertical - constituídas, no máximo, pela caixa de escada e seus patamares, rampas e seus patamares, poços de elevadores e seus vestíbulos, 
compartimentos para lixo e compartimentos técnicos; sauna, incluindo ducha; churrasqueira, inclusive fornalhas e pias; piscina; lavanderia; terraço. 

a) Será permitida a construção, na cobertura, de áreas de lazer individuais, vinculadas diretamente às unidades residenciais do 6º pavimento, desde que 
não constituam unidades autônomas. A construção de cobertura de utilização individual é condicionada à construção de cobertura de utilização 
coletiva, ou seja, área de lazer de uso comum dos moradores. 

b) A área máxima de construção permitida para as coberturas individuais é de 30% do total da projeção. 
c) Os compartimentos construídos na cobertura deverão manter afastamento mínimo de 2,50m de todo o perímetro da projeção registrada em cartório 

ou quando houver avanço em espaço aéreo de 4,00m do perímetro da construção. Excluem-se desta exigência os muros divisórios entre as áreas de 
cobertura individual, as caixas d’água e as casas de máquinas situadas sobre a torre de circulação vertical. Em todos os afastamentos são proibidos 
toldos, pérgula, churrasqueiras ou qualquer outro elemento decorativo. 

d) Fica permitida a ocupação na cobertura com conjunto de piscina/deck construído acima do nível da laje desde que seja mantido afastamento mínimo 
obrigatório de um metro e cinquenta centímetros, contados a partir do perímetro da laje de cobertura do último pavimento. Também será obrigatório 
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manter afastamento de um metro e cinquenta centímetros de distância entre o conjunto piscina/deck e os muros divisórios das áreas de cobertura 
individual e coletiva. No caso em que a piscina seja executada no nível do piso (enterrada), não será obrigatório afastamento em relação ao perímetro 
da edificação e entre as unidades autônomas. Em qualquer dos casos, os muros divisórios terão altura máxima de 2,00m, assegurando a 
indevassabilidade das áreas de lazer. 

4) É permitida a ocupação de área pública, nos termos da Subseção II, Seção II, Capítulo I, Título III desta Lei Complementar, respeitados os dispositivos da 
legislação específica e os condicionantes discriminados abaixo: 

a) A expansão em área pública não poderá ocorrer sob as vias de circulação e nem sob as faixas verdes “non aedificandi”.  
b) A expansão poderá ocorrer prioritariamente sob estacionamentos de superfície, calçadas ou pavimentações impermeáveis definidas no projeto 

urbanístico. 
c) Subsolos sob áreas verdes somente serão admitidos depois de ocupadas todas as áreas impermeabilizadas definidas acima. 
d) A expansão sob as áreas verdes internas às superquadras deverá ser apreciada pelos órgãos gestores locais de planejamento e preservação. Neste 

caso a laje de cobertura da garagem deverá comportar cobertura vegetal com arborização de médio porte. 
5) Será obrigatória a destinação de vagas de garagem em subsolo, na proporção mínima de uma vaga para cada 35,00m² (trinta e cinco metros quadrados) 

metros quadrados 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. 

6) Pavimentos-tipo: 6 (seis) pavimentos destinados a unidades domiciliares, permitidas também instalações de uso comum dos moradores. 
7) As áreas cobertas para recreio serão incluídas na taxa máxima de construção somente se forem vedadas (paredes ou muros) ou confinadas na edificação. 
8) Se a diferença de nível entre os limites laterais da projeção registrada em cartório for maior que 4,60m, poderá ser criado pavimento intermediário entre o 

pilotis e o primeiro pavimento-tipo, destinado exclusivamente a utilização coletiva. A área construída no pavimento intermediário será subtraída da área 
permitida para construção no pilotis. 

9) Os subsolos deverão ser implantados de maneira a evitar o afloramento e descaracterização do pilotis/térreo, devendo ocorrer inteiramente enterrado. As 
possíveis diferenças de nível deverão ser acomodadas com tratamento paisagístico adequado, utilizando taludes garantida a acessibilidade à edificação. 

10) As rampas de acesso de veículos ao subsolo devem necessariamente estar vinculadas às projeções dos blocos, serão definidas por projetos de urbanismo e 
dar-se-ão, sempre que possível, pela via de menor hierarquia viária (via local) ou pelo estacionamento. Onde não constar a referida previsão, a 
Administração Regional aprovará novos acessos, por analogia com os existentes. Casos omissos serão submetidos à anuência dos órgãos de planejamento 
urbano e de trânsito. 

11) Quando houver segundo subsolo, o acesso de veículos será efetuado por rampas que se localizará internamente à área permitida para o subsolo, podendo a 
rampa do 2° subsolo coincidir com a do 1° subsolo.  

12) 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. 

13) No caso do subsolo ocupar 100% da área do lote, deverá ser implantado dispositivo de captação de águas pluviais, dimensionado mediante cálculo de vazão, 
que permita a infiltração das águas captadas para o solo natural. 

14) As áreas de carga e descarga serão implantadas dentro do lote, sem prejudicar a circulação de pedestres. 
15) É permitido construir torre ou castelo d’água, com altura devidamente justificada por motivos técnicos. 
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16) Os acessos de veículos dar-se-ão pela via de menor hierarquia viária.  
17) As rampas de acesso ao subsolo deverão se desenvolver inteiramente dentro do lote. 
18) A ventilação do subsolo poderá ser efetuada por meio de grelhas na laje de piso do pilotis ou do pavimento térreo. As grelhas deverão ter resistência 

equivalente à da laje de piso, e vãos com largura máxima de 10,00mm. 
19) Será proibida a ventilação do subsolo através de grelhas apoiadas nas lajes de piso do pavimento térreo/pilotis e passeios. Será admitida a utilização de 

jardins rebaixados, para a criação de aberturas de ventilação, com área suficiente para a ventilação de todo o subsolo. 
20) Para os lotes destinados a abrigar reservatórios de gás combustível, não é permitido edificar em superfície, devendo o reservatório e tubulações ser 

totalmente enterradas, neste caso é permitido o cercamento. Este deve ser construído de acordo com a legislação específica. 
21) O acesso de veículos poderá ser feito por qualquer das divisas com exceção da divisa oeste. O acesso de veículos ao subsolo será efetuado por rampas, 

localizadas dentro do lote. 
22) 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. 
23) Os edifícios poderão ser integrados por meio de passarelas de pedestres cobertas, ao nível do solo, conforme definido na planta de urbanismo. 
24) As galerias de circulação de pedestre terão pé-direito de no mínimo 3,50m e suas lajes de teto deverão ser niveladas e alinhadas de modo a constituir uma 

proteção contínua.  
a) Para garantir a plena acessibilidade à edificação, a galeria de pedestres deverá ser contínua e livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que 

impeçam ou dificultem a circulação da pessoa portadora de deficiências ou com mobilidade reduzida.  
b) Desníveis entre o piso das galerias e o piso do térreo das edificações deverão ser resolvidos internamente, dentro do espaço da loja, não sendo 

permitida a construção, nas galerias, de rampas ou degraus de acesso às lojas.  
c) O piso das galerias deverá acompanhar as calçadas ao longo do bloco, e permitir a continuidade do piso das galerias dos lotes vizinhos, formando 

assim um passeio público uniforme. 
d) Os pilares devem ser localizados dentro dos limites do lote. 

25) As galerias de circulação de pedestre terão pé-direito de no mínimo 4,30m e suas lajes de teto deverão ser niveladas e alinhadas de modo a constituir uma 
proteção contínua.  

a) Para garantir a plena acessibilidade à edificação, a galeria de pedestres deverá ser contínua e livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que 
impeçam ou dificultem a circulação da pessoa portadora de deficiências ou com mobilidade reduzida.  

b) Desníveis entre o piso das galerias e o piso do térreo das edificações deverão ser resolvidos internamente, dentro do espaço da loja, não sendo 
permitida a construção, nas galerias, de rampas ou degraus de acesso às lojas.  

c) O piso das galerias deverá acompanhar as calçadas ao longo do bloco, e permitir a continuidade do piso das galerias dos lotes vizinhos, formando 
assim um passeio público uniforme. 

d) Os pilares devem ser localizados dentro dos limites do lote. 
26) O uso deverá ser misto, sendo vedado o uso residencial exclusivo. 
27) Os parâmetros de uso e ocupação encontram-se no corpo desta Lei Complementar - Título IV, Capítulo II, Seção IV – Da Urbanização. 
28) A Taxa de Ocupação será decorrente da aplicação dos afastamentos obrigatórios para galeria de circulação de pedestres.  
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29) Os subsolos dos edifícios, utilizados para garagem, poderão avançar em área pública e serem interligados, com o objetivo de reduzir o número de rampas de 
entrada e saída. 

30) A taxa máxima de ocupação é de 40% da área do lote, que somada com a área pavimentada, não deverá ultrapassar 70% da área do mesmo. 
31) O acesso de veículos dar-se-á, sempre que possível, pela via de menor hierarquia viária (via local). O acesso de veículos ao subsolo será efetuado por 

rampas desenvolvidas dentro da área do lote, de forma que não ocupem o espaço da galeria de pedestres e obrigatoriamente será feito pela via W8.   
O lote tem afastamentos para formar a galeria. 

32) O pé-direito do pavimento térreo, incluindo galerias, deverá ser de no mínimo 3,50 m.  
33) Mezanino será admitido quando o pé-direito permitir a sua inserção. 
34) É permitido o cercamento do lote, com altura máxima de 2,20m. O cercamento de todas as divisas voltadas para logradouros públicos deverá ser 

executado em material que permita pelo menos 70% de transparência e visibilidade 
a) O limite máximo de cercamento acompanhará o afastamento frontal do lote. 
b) No caso dos lotes situados nas extremidades do conjunto o cercamento das laterais voltadas para praças ou áreas públicas terá como limite 

máximo o afastamento lateral. 
35) No caso de lote destinado a Equipamento Público Comunitário, o cercamento poderá acompanhar os limites do lote. 
36) Os acessos de veículos dar-se-ão pelo estacionamento público projetado em frente ao lote, ou pela via mais próxima às divisas. No caso de lotes voltados 

para as praças públicas, o acesso de veículos deverá ser executado pela divisa lateral. 
37) Torres, campanários ou outros elementos arquitetônicos característicos do edifício do templo poderão alcançar até 16,00m de altura máxima.  
38) É permitida a edificação de unidade residencial para zeladoria ou para pároco, com área máxima permitida para habitação econômica, definida no Código de 

Edificações do Distrito Federal, incluída no cálculo do coeficiente de aproveitamento. 
39) Será admitida a ocupação da cobertura para instalação dos equipamentos técnicos, bem como para depósito, limitado o uso deste pavimento a 5% da área do 

lote, e mantido o afastamento mínimo de 10,00m dos limites do lote. 
40) A altura máxima das edificações poderá ser definida/redefinida através de projeto técnico.  
41) 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.  
42) Os acessos de veículos à garagem ou estacionamento interno serão efetuados preferencialmente pelas vias laterais ao lote. A área para embarque e 

desembarque poderá ser acessada pela via frontal ao lote. 
43) O acesso de veículos ao lote será efetuado pela via frontal ao lote. 
44) Será permitida a edificação de uma unidade residencial para zelador ou para apoio de funcionários para cada edificação condominial, dentro do lote, 

com área máxima de habitação econômica, conforme estabelecido pelo Código de Edificações do Distrito Federal, incluída no cálculo do coeficiente de 
aproveitamento. 

45) Não será permitido em nenhuma hipótese o cercamento do lote.  



PLANILHA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE PRESERVAÇÃO PURP 
51 AP9 UP11 SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NOROESTE - SHCNW ESCALA: RESIDENCIAL CATEGORIA: INCORPORADO 

 

AP9 UP11 Folha 28 / 31 
 

46) Se for utilizada a ocupação máxima permitida no subsolo deverá ser utilizado dispositivo que permita a captação de águas pluviais e seu direcionamento 
para o lençol freático. 

47) As superfícies superiores das lajes dos tetos de todos os edifícios são consideradas como áreas comuns, para efeito de instalação de coletores solares, 
aquecedores, caixas d’água e equipamentos diversos incluindo os de telecomunicações.  

a) A instalação de coletores solares, aquecedores e outros equipamentos devem fazer parte da concepção da edificação, não devendo ser tratados como 
objetos visualmente destacados do projeto arquitetônico. 

b) Aquecedores devem ser incorporados ao volume formado pela caixa d’água. 
48) É obrigatória a implantação de dispositivos de captação e escoamento de água e óleo, dentro dos limites do lote, conforme estabelecido em legislação 

ambiental. 
49) Os acessos de veículos dar-se-ão por qualquer uma das vias que circundam o lote. 
50) Nas entradas e saídas dos lotes deverão ser previstas faixas de aceleração, desaceleração e espera. 
51) Será admitida a destinação de subsolo para depósitos, limitado este uso a 5% da área do lote.  
52) É obrigatória a implantação de galeria ou marquises com largura mínima de 4,00m, ao longo de todas as fachadas que dêem acesso às edificações.  

a) As galerias e marquises terão pé-direito de, no mínimo, 4,50m.  
b) O piso das galerias, calçadas e quaisquer áreas de circulação de pedestres, paralelas a eventuais vias internas de circulação de veículos, deverão 

acompanhar e ser nivelado ao piso dessas vias.   
c) Não serão admitidos meio-fios salientes ou quaisquer desníveis entre as superfícies circulação de pedestres e veículos. 
d)  Complementarmente deverão ser também adotadas pavimentações distintas para cada uma das situações, além de outros elementos de moderação 

da circulação de veículos que assegurem a segurança dos pedestres.  
e) Áreas de circulação de pedestres deverão ser contínuas e livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a circulação de 

pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.  
f) Não serão permitidos, nas galerias ou calçadas, degraus ou rampas de acesso ao interior das edificações. Esses elementos deverão ser 

obrigatoriamente construídos no interior das edificações.  
53) As calçadas em torno dos lotes deverão ser construídas e tratadas de modo a garantir o passeio continuado e a plena acessibilidade. Deverão estar 

implantadas por ocasião da expedição da carta de habite-se. 
54) O acesso de veículos dar-se-á pelas vias coletoras. O acesso de veículos ao subsolo será efetuado por rampas, com localização definida no projeto 

urbanístico. Onde não constar a referida previsão, a Administração Regional aprovará novos acessos, por analogia com os existentes. Casos omissos 
serão submetidos à anuência dos órgãos de planejamento urbano e de trânsito. 

55) No térreo é obrigatório o uso para comércio, prestação de serviços, uso coletivo ou institucional.  
56) É permitido o cercamento do lote, com altura máxima de 2,20m. O cercamento de todas as divisas voltadas para logradouros públicos deverá ser executado 

em material que permita pelo menos 70% de transparência e visibilidade. 
57) O afastamento mínimo obrigatório será de 4,00m de largura, em todas as divisas do lote voltadas para vias e áreas públicas, configurando galeria para 

circulação e proteção de pedestres. Na divisa com o lote 1 do bloco B não há afastamento obrigatório, se não houver abertura de janelas e portas. Para o 
pavimento superior não há afastamento mínimo obrigatório. 
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58) 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. 

59) Subsolos destinados a garagem não serão computados na área máxima de construção permitida. É permitido no primeiro subsolo as seguintes atividades: 
sala de estar de motoristas, restaurante, lanchonete, bomboniere, tabacaria, depósitos (almoxarifados destinados exclusivamente a guarda de materiais), 
salas para manutenção de equipamentos elétricos e afins. Para atividades de uso prolongado, deverá ser assegurado iluminação e ventilação naturais.  

60) As galerias técnicas deverão se desenvolver inteiramente dentro do lote. 
61) Não será permitido em nenhuma hipótese o cercamento do lote. 
62) É permitido o cercamento do lote, com altura máxima de 2,20m. O cercamento de todas as divisas voltadas para logradouros públicos deverá ser 

executado em material que permita pelo menos 70% de transparência e visibilidade. Estes parâmetros poderão ser modificados desde que acompanhados 
de justificativas técnicas. 

63) Será obrigatória a destinação de vagas de garagem em subsolo, na seguinte proporção mínima: 
a) 1 (uma) vaga de garagem por unidade residencial de até sete compartimentos de permanência prolongada; 
b) 2 (duas) vagas de garagem por unidade residencial com oito ou mais compartimentos de permanência prolongada. 

64) Será obrigatória a destinação de vagas de garagem em subsolo, na proporção mínima de uma vaga para cada 45.00 m² (quarenta e cinco metros 
quadrados) de área construída. Quando houver uso residencial, será obrigatória a destinação de vagas de garagem em subsolo, na proporção anterior, ou 
de 1 (uma) vaga de garagem por unidade imobiliária, o que resultar em maior número de vagas. 

65) Será obrigatória a destinação de vagas de garagem em subsolo, na seguinte proporção mínima: 
a) Para as atividades comerciais, de prestação de serviços e coletivas, será obrigatória a implantação de uma vaga de garagem para cada 50m² 

(cinqüenta metros quadrados).  
b) Quando a atividade estiver na categoria de pólo gerador de tráfego o número de vagas deverá respeitar o estabelecido na legislação específica. 
c) Para o uso residencial, deverá ser seguido o disposto no Código de Edificações do Distrito Federal. 
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d) Exclusivamente para esses lotes, poderão ser consideradas para o cálculo da capacidade de estacionamento, as vagas situadas em área pública, em 
frente ao lote. A compensação será de no máximo 30% (trinta por cento) do número de vagas exigido. 

66) Será obrigatória a destinação de vagas de garagem em subsolo, na proporção mínima de uma vaga para cada 50,00m² (cinqüenta metros quadrados) 
metros quadrados de área construída. 

a) Quando a atividade estiver na categoria de pólo gerador de tráfego o número de vagas deverá respeitar o estabelecido na legislação específica. 
67) Será obrigatória a destinação de vagas de estacionamento no interior do lote em superfície ou em subsolo, na seguinte proporção mínima: 

a) Uma vaga para cada 45,00 m² (quarenta e cinco metros quadrados) de área construída. 
b) Para o lote “E” da quadra 704 a proporção é de pelo menos uma vaga para cada 50,00 m² (cinqüenta metros quadrados) de área construída. 
c) Quando a atividade estiver na categoria de pólo gerador de tráfego o número de vagas deverá respeitar o estabelecido na legislação específica. 

68) Será opcional a destinação de vagas de estacionamento, exclusivamente para veículos de abastecimento ou manutenção da estação de gás, na superfície do 
lote ou no seu subsolo. 

69) Será obrigatória a destinação de vagas de garagem em um ou mais subsolos, na seguinte proporção mínima: 
a) Para as atividades comerciais, de prestação de serviços e institucionais ou coletivas, será obrigatória a implantação de uma vaga de garagem para 

cada 50 m² (cinquenta metros quadrados).  
b) Quando a atividade estiver na categoria de pólo gerador de tráfego o número de vagas deverá respeitar o estabelecido na legislação específica. 

70) Será obrigatória a destinação de vagas de garagem em subsolo, conforme estabelecido no Código de Edificações do Distrito Federal ou em lei 
específica. 

OBSERVAÇÕES GERAIS REFERENTES AO SETOR NOROESTE: 
A. As faixas verdes non aedificandi do Setor têm dimensões de 20m, 30m, ou 40m, conforme o caso. Não serão admitidas ocupações de áreas públicas, seja em 

subsolo, no nível do solo ou em espaço aéreo, nestas faixas verdes.  
B. É obrigatória a instalação de conjuntos de drenagem para as águas pluviais coletadas nas coberturas dos edifícios. Os conjuntos deverão estar afastados no 

mínimo 3.00m (três metros) das fundações da edificação. Os conjuntos de poços de drenagem serão instalados na proporção de um conjunto de drenagem 
para cada 333,00m² superfície de cobertura. . As canaletas de captação deverão ser providas de filtros e telas que detenham folhas e outros detritos. 

C.  O aproveitamento das águas pluviais para fins não potáveis é permitido, desde que obedecida a NBR 15527 – Água de Chuva – Aproveitamento de 
coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – requisitos, aprovada em 24.10.2007. 

D. Para efeito de aquecimento de água é obrigatório o uso de aquecedores do tipo acumulação com fonte primária de energia solar. Como fonte 
complementar à energia solar, é admitido o uso de gás natural, se disponível, ou da eletricidade.  

E. A aprovação dos projetos e o licenciamento da obra estão condicionados ao cumprimento das exigências do licenciamento ambiental e do Plano de Gestão 
Ambiental da Implantação – PGAI, no que couber, e à assinatura de Termo de Compromisso referente às exigências cujo cumprimento seja posterior à 
aprovação dos projetos. O Termo de Compromisso será assinado pelo(s) proprietário(s) do lote ou projeção e pelos responsáveis técnicos de obra, 
arquitetura e instalações prediais. 

F. É obrigatória a instalação no interior da edificação e contígua à mesma, às expensas do empreendedor, de equipamentos integrantes do sistema 
pneumático de coleta de resíduos sólidos, compostos de comportas de deposição, válvulas de lixo, válvulas de ar e tubulação de transporte secundário até 
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a tubulação de transporte principal e outros equipamentos complementares, obedecido o Manual Descritivo, integrante do Plano de Gestão Ambiental da 
Implantação – PGAI. 

G. Os desníveis resultantes da topografia do terreno, da implantação do subsolo, ou da aplicação da concessão de uso de área para a implantação do subsolo 
serão solucionados por movimento de terra, com talude ou escalonamento, associados à vegetação, e com acessos por rampas e escadas. 

H. Será executado tratamento paisagístico com calçadas e vegetação, no entorno das edificações, de concepção integrada à da quadra, e conforme as 
diretrizes de paisagismo constantes do projeto de parcelamento – URB e MDE. 

I. É obrigatória a garantia das condições de acessibilidade e de integração do edifício com o entorno. 
J. A utilização de área pública estará sujeita ao instrumento de concessão de uso de área pública. 
K. A altura máxima da edificação será contada a partir da cota de soleira. A cota de soleira será aquela definida na tabela constante nos Memoriais Descritivos 

do Setor – MDE 040/07 e MDE 031/08 do SHCNW, conforme endereço, tendo como referência o greide da rua de acesso e a calçada, devendo ser evitados o 
afloramento de subsoloe a descaracterização do Pilotis, respeitados os dispositivos constantes da Portaria Conjunta SUCAR/SEDUH n° 008/2005.  

L. Não deverão ser utilizados revestimentos e vedações espelhados nas projeções da etapa 2 do SHCNW, e na etapa 1 nas projeções localizadas nas áreas 
lindeiras às unidades de conservação. 
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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 N - -  

Remembramentos S - -  

H – 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 ao setor, passeios e ciclovias. 
I – ESTACIONAMENTOS: 
É proibido qualquer tipo de afloramento de garagens e áreas de subsolos decorrente tanto da concepção do projeto da edificação quanto da concessão de uso de 
área pública nos casos regulados em lei específica. O projeto de estacionamentos de visitantes deverá ser coordenando e padronizado dentro de cada superquadra. 
J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 
 
 

 


