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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) 

Segundo Lucio Costa, em “Brasília Revistada” as 
Quadras Econômicas seriam uma espécie de "pré-
moldado" urbano com uma disposição escalonada 
dos blocos (pilotis e três pavimentos) ao longo de 
uma trama viária losangular . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manter as características do espaço aberto com 
qualidade paisagística sem cercamentos. A disposição 
do conjunto de blocos e vias, segundo Lucio Costa, 
“abre, no interior de cada quadra, espaço livre para 
instalação dos complementos da moradia: lugar para 
jogos ao ar livre, "áreas de encontro" cobertas para os 
moços e para os velhos, creche, jardim de infância. A 
existência deste ‘quintal comum’, com a quase 
totalidade de chão aberta ao uso de todos, e desses 
complementos ou ‘extensões da habitação’, ensejando 
desafogo de tensões, possibilitam convívio doméstico 
em clima de descontração, mesmo em apartamentos 
mínimos, além de assegurar boa densidade 
populacional (cerca de 500 hab/ha). Ao mesmo tempo, 
essa implantação compacta reduz sensivelmente o 
custo da infraestrutura urbana uma vez que não 
compromete grandes superfícies”. 

O conjunto é formado por blocos de 3 pavimentos 
sobre pilotis, formando conjuntos em forma de 
losangos. O projeto dos primeiros blocos é de Lucio 
Costa. O Setor de Quadras Econômicas foi 
inventariado enquanto conjunto, devendo a 
volumetria dos blocos, os pilotis abertos e os espaços 
livres serem preservados. 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço 
Tipo 

(Material / Imaterial) 
Situação 

Esfera 
(Distrital e/ou Federal) 

- - - - - 
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C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 

Percebe-se uma paulatina perda da permeabilidade no térreo, com a ampliação das áreas edificadas nos pilotis, as vedações com cercas vivas, pequenos muros e 
grades. Lucio Costa concebeu as Quadras Econômicas como uma versão alternativa às superquadras, com uma disposição dos blocos pré-determinada, mas com os 
mesmos princípios de circulação livre no térreo. Este princípio deve ser mantido. 

D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 

Área já consolidada. Área de habitação econômica. Blocos de 3 pavimentos sobre pilotis. 

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 

Área já consolidada. Manter o uso existente: residencial multifamiliar, comércio varejista , prestação de serviços , industrial de pequeno porte e institucional 
abrangendo educação, saúde, segurança, assistência social, cultura, templos. 

 ATIVIDADES PERMITIDAS 

Projeções 
Residenciais 
QRSW 1 à 8 
Blocos A e B 

RESIDENCIAL:  
Residencial Multifamiliar  

Área Especial 
QRSW 1, lt. 1 

INSTITUCIONAL:  
85-P Educação, apenas: 

85.2 Ensino médio; 
85.5 Atividades de apoio à educação; 
85.9 Outras atividades de ensino; 

JI-Jardim de 
Infância  e 
CR- Creche 

INSTITUCIONAL: 
85-P Educação, apenas: 

85.1 Educação infantil e ensino fundamental.  

 
EQRSW 
Entrequadras 
Residenciais 
 

INSTITUCIONAL 
84-O Administração pública, defesa e seguridade social, apenas: 

84.1 Administração do estado e da política econômica e social; 
84.3 Seguridade social obrigatória; 

85-P Educação, apenas: 
85.1 Educação infantil e ensino fundamental; 
85.2 Ensino médio; 
85.5 Atividades de apoio à educação; 
85.9 Outras atividades de ensino; 

86-Q Atividades de Atenção à Saúde Humana, apenas: 
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86.3 Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos; 
86.4 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica; 
86.5 Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos; 
86.9 Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente; 

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; 
93-R Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer; 
94-S Atividades de Organizações Associativas. 
COMERCIAL (exclusivamente para  EQRSW 2/3, Áreas Especiais 1, 2 e 3) 
47-G  Comércio varejista, exceto: 

47.11-3 Comércio varejista de mercadorais em geral - hipermercados e supermercados; 
47.3 – Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores; 
47.4- Comércio varejista de material de construção; 
47.84-9 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP). 

Comércio 
Local 
CL 

RESIDENCIAL  
Residencial Multifamiliar (exclusivamente para o terceiro pavimento). 
COMERCIAL 
46-G Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas; 
47-G  Comércio varejista, exceto: 

47.11-3 hipermercados e supermercados, 
47.84-9 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP). 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
32-C Fabricação de produtos diversos; 
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; 
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60-J Atividades de rádio e televisão; 
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 ,exceto:  

77.1 Locação de meios de transporte sem condutor; 
77.3 Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador; 

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; 
97-T Serviços Domésticos. 
INSTITUCIONAL 
85-P Educação, apenas: 

85.5 Atividades de apoio à educação; 
85.9 Outras atividades de ensino; 

86-Q Atividades de Atenção à Saúde Humana, apenas: 
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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; 

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; 
94-S Atividades de Organizações Associativas, exceto organizações religiosas. 

F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

Área consolidada. Manter os padrões morfológicos existentes. 

Setor/Lote Taxa de Ocupação - TO 
Afastamentos e  

Recuos – AF 
Coeficiente de 

Aproveitamento – CA 
Altura Máxima da 

Edificação - H 
Taxa de  

Permeabilidade - TP 

Projeções Residenciais 
QRSW 1 à 8 
Blocos A e B 

TO= 100% 
Pilotis= 30% (Obs.:1) 
Subsolo= 100% (Obs.:2) 

Cobertura= 30% da 
área da projeção (Obs.:3) 

a) Pilotis : 
Fachadas 
laterais/empenas: 
1,50m medidos a partir 
do limite externo da 
projeção, excetuando-se 
os pilares e a guarita. 
Fachadas frente/fundos: 
1,50m medidos a partir 
do limite externo da 
projeção, excetuando-se 
os pilares. 
 
Extensão máxima 
contínua das áreas 
fechadas: 25% do 
comprimento da 
projeção. 
Espaçamento mínimo 
entre as áreas 
fechadas:3,00m 
 

 
Decorrente da 
volumetria. 

12,00m 
 (Pil + 3Pav + Ss) 

(Obs.:4) 

 
 

- 
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b) Cobertura: 
Laterais/empenas: 
1,50m 
Frente/fundos: 1,50m 

Área Especial 
QRSW 1, Lote 1 

TO=50% - 1,50 8,00m 
(2Pav + Ss) 

(Obs.:4) 

30% 

JI - Jardim de Infância 
QRSW 1, Lote 2 
QRSW 2, Lote 2 
QRSW 3, Lote 2 
QRSW 5, Lote 2 
QRSW 7, Lote 2 
QRSW 8, Lote 2 

 
 
TO = 100% 
Corpo= 100% 
Subsolo= 100% 

-   
 
 

5,00m 
 (incluindo cx. d´água) 

(Obs.:5) 
 

 

CR – Creche 
QRSW 1, Lote 3 
QRSW 2, Lote 1 
QRSW 7, Lote 1 
QRSW 8, Lote 3 
EQRSW 3/4, Lote  2 
EQRSW 5/6, Lote  3 
 

 
 
TO = 50% 
Corpo= 50% 
Subsolo= 50% 

 
 
- 

 
 

1,00 

 
 

9,50m 
(incluindo cx. d´água) 

 
30% 

Entrequadra Residencial 
EQRSW 1/2, Lotes 1 e 2 
EQRSW 2/3,Lotes 1, 2, 3 e 4 
EQRSW 3/4, Lote 1 
EQRSW 4/5, Lote 1 
EQRSW 5/6, Lote 1 
EQRSW 6/7, Lote 1 
EQRSW 7/8, Lotes 1 e 2 

  
 
 
TO= 75% 
Subsolo=75% 

 
 
 
Frente: 3,00m 

 
 
 

1,50 
 

 
 
 

8,50m 
(incluindo cx. d´água) 

(Obs.:6) 
 

 
 
 

15% 

Entrequadra Residencial 
EQRSW 2/3, Áreas 
Especiais  1, 2 e 3 

TO= 100% 
Subsolo= 100% 

- 2,50 9,00m 
3Pav + Ss 

(Obs.:4) 

 
- 
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Entrequadra Residencial 
EQRSW 7/8, Lote 3 

TO=60% 
 

Frente e Laterais: 5,00m 
Fundo: 10,00m 

1,00 9,00m 
3Pav + Ss 

(Obs.:4) 

30% 

Comércio Local 
QRSW 1, Lote 1 
QRSW 2, Lote 3 
QRSW 3, Lote 1 
QRSW 4, Lote 1 
QRSW 5, Lote 1 
QRSW 6, Lote 1 
QRSW 7, Lote 3 
QRSW 8, Lote 1 

 
TO= 100% 
Subsolo= 100% 
 

 
(Obs.:7) 

4,00 
 
 

10,00m 
3Pav + Ss 

- 

OBSERVAÇÕES: 
1) No pilotis são permitidos: 

Portarias de acesso aos pavimentos; compartimento com quadro de medidores; unidade domiciliar para zelador - apartamento econômico ou 
conjugado; compartimento para guarda de bicicletas – permitido prioritariamente no subsolo mas tolerado no pilotis quando não houver subsolo na 
edificação; 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.  

Obs. A: As caixas individuais receptoras de correspondência devem ser previstas no vestíbulo social ou no de serviço. 
Obs. B: As torres de circulação vertical poderão avançar até 5,00m em área pública e deverão dar acesso a todos os pavimentos, incluindo o subsolo e 
cobertura, quando existir.  

2) É permitida a ocupação em subsolo de 100% da área da projeção, com a possibilidade de expansão em área pública, nos termos da legislação específica 
vigente. A expansão em área pública só poderá ser utilizada para garagem e não poderá ocorrer sob as vias de circulação e nem sob as faixas verdes “non 

aedificandi”. A expansão poderá ocorrer prioritariamente sob estacionamentos e sob as vias internas a estes. A expansão sob as áreas verdes internas 
deverá ser apreciada em pelos órgãos gestores locais de planejamento e preservação. Os acessos das garagens devem necessariamente estar adjacentes 
aos limites da projeção.  

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, incluído 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 
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vestíbulos, compartimentos para lixo e compartimentos técnicos; sauna, incluindo ducha; churrasqueira, inclusive fornalhas e pias; piscina; lavanderia; 
terraço. 

Obs. A: É vedada a construção de cobertura para uso individual. Coberturas individuais previamente licenciadas poderão sofrer reformas internas. 
Obs. B: Nos afastamentos é vedado qualquer tipo de construção ou elemento decorativo, inclusive toldos e pérgulas. Somente as caixas d´água, casas de 

máquinas e torres de circulação vertical poderão atingir o perímetro da cobertura. 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 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) Caixa d’água e casa de máquinas poderão ultrapassar a altura máxima. 
5) Torre ou castelo d´água nos lotes de escolas-classe e jardins de infância poderão ultrapassar a altura máxima caso haja justificativa técnica. 
6) O campanário poderá exceder em até 1/3 da altura da edificação.  
7) No Comércio Local é obrigatória a existência de galeria no térreo para circulação de pedestres com 3,00m de largura, contornando todo o bloco. É 

permitido o acesso com rampa e/ou escada, do exterior ao subsolo através da utilização de uma faixa com no máximo 5,00 m (cinco metros) de largura, 
além dos limites do lote. Estes acessos só podem estar localizados ao longo das fachadas laterais, onde não existam vagas para estacionamento. Estes 
acessos externos não invalidam a obrigatoriedade do acesso comum a partir do pavimento térreo, no interior do edifício. 

8) Nos lotes EQRSW, será permitida a edificação de 01 (uma) unidade residencial para Ministros Religiosos, desde que o programa e espaços arquitetônicos 
sejam caracterizados como tal. Fica proibida a edificação de pensionatos e seminários. O subsolo não pode se constituir em pavimento independente do 
térreo; 

9) 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.  
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G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 

Área consolidada, sem possibilidade de novos parcelamentos. Manter os padrões existentes. 

Padrões previstos de 
parcelamento urbano 

Permitido 
(S/N) 

Lote mínimo 
(m²) 

Lote máximo 
(m²) 

Observações 

Novos parcelamentos N - -  

Desmembramentos N - -  

Remembramentos N - -  

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 do setor, passeios e ciclovias. 

I – ESTACIONAMENTOS: 

Deverá ser objeto de plano específico para a resolução do problema de áreas de estacionamento, melhorando a condição viária. 

J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 

1) Deve ser complementada a arborização no entorno das quadras residenciais – cinturão verde, ainda não implantado. 
2) Rever registro dos lotes quanto ao uso, respeitando a lógica do desenho na definição das quadras residenciais, entrequadras e comércio local. 

 


