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Galpão Industrial em Jurubatuba

– Galpão industrial com espaço produtivo no pavimento térreo e 

espaço administrativo no primeiro andar

– Área total construída de 1.303 m²

– Área total do terreno: 1.800 m²

– Sete vagas de estacionamento na parte frontal do edifício

– Refeitório e vestiário no local

– Segundo acesso pela Rua Emb. Pedro de Morais Barros, que serve 

às duas docas existentes no imóvel

– Próximo ao Shopping SP Market e entorno com  ampla 

disponibilidade comercial

– Fácil acesso à estação Jurubatuba da CPTM e à Av. Nações Unidas



Zoneamento

– Usos residenciais e comerciais e industriais permitidos

exceções:

conjunto residencial horizontal em composição condominial

conjunto residencial vertical de todas as áreas

habitações de mercado popular (EHMP)

local de reunião e eventos 

indústria extrativista

– Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)

– Parâmetros de Uso e Ocupação

C.A. máximo: 2

T.O. máximo: 0,5

Gabarito máximo: 28 m

Recuo Frontal: 5 m

Recuo de Fundo: 3 m

Recuo Lateral: 3m



Área de produção Área administrativa

Vista do galpão a partir do mezanino

Refeitório
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