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PARTE 1: OCUPAÇÃO DOS PILOTIS E DAS 
COBERTURAS  DAS PROJEÇÕES RESIDENCIAIS



“A escala residencial, com a proposta inovadora da Superquadra, 
a serenidade urbana assegurada pelo gabarito uniforme de seis 
pavimentos, o chão livre e acessível a todos através do uso 

generalizado dos pilotis e o franco predomínio do verde, trouxe 
consigo o embrião de uma nova maneira de viver, própria de 
Brasília e inteiramente diversa das demais cidades brasileiras. “

Lucio Costa, Brasília Revisitada, 1987.

CONTEXTO superquadra



As superquadras começaram a ser implantadas por volta de 1958 e, 
desde então, este processo vem ocorrendo de forma lenta e contínua, 
mas com descompasso entre as duas asas, não estando ainda hoje 
inteiramente construídas. 

SITUAÇÃO DE OCUPAÇÃO superquadras



Das 120 superquadras 
projetadas (60 na asa norte 
e 60 na asa sul), 02 na Asa 
Norte sofreram alteração de 
uso e 01 não foi implantada. 

30 superquadras estão 
incompletas (05 na Asa Sul  
e 25 na Asa Norte). 

Somam-se 1503 projeções 
projetadas (714 na Asa 
Norte e 789 na Asa Sul)

SITUAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO superquadras



PILOTIS  E  COBERTURAS



Avaliação do processo de ocupação das coberturas e pilotis nas 
superquadras de Brasília e seu efeito sobre a paisagem tombada, 

sugerindo diretrizes para a sua regulamentação.

Pesquisa global integrante do diagnóstico do PDAP Brasília

objetivos



Pesquisa bibliográfica de textos e trabalhos sobre 
o tema ou de domínio conexo. 

Pesquisa iconográfica: fotos, mapas atuais e 
antigos e imagem de satélite-ano 2000;

Observações in loco, levantamento da situação 
atual e produção de fotografias;

Utilização das técnicas de geoprocessamento

metodologia



Le Corbusier assinala o pilotis e a cobertura como parte dos cinco 
pontos da nova arquitetura, são eles: a planta livre, a fachada livre, 
a casa levantada do terreno mediante pilares, o terraço-
jardim, a janela desenvolvida longitudinalmente.

PILOTIS  E COBERTURAS antecedentes



Na obra de Lúcio Costa é especialmente presente a sua referência à utilização 
do pilotis: integrando a construção à declividade do sitio e devolvendo aos 
moradores a área livre que seria por ela ocupada.

O pilotis viria a caracterizar o conjunto arquitetônico do Parque Guinle, nos 
anos 40, um antecedente do que seria a superquadra.

A cobertura, embora não citada em sua obra, é evidente nos seus desenhos e 
na construção do Parque Guinle. Em Brasília começa a ser utilizada nos finais 
da década de 70. 

PILOTIS  E COBERTURAS antecedentes



exemplo de pilotis de média permeabilidade e  
cobertura com alta ocupação.

exemplo de pé direito exagerado do pilotis.

SQN 209 Bloco A - alt. do prédio 30m

PILOTIS  E COBERTURAS plantas e índices de ocupação

OCUPAÇÃO DOS  PILOTIS   - 27%

OCUPAÇÃO DA  COBERTURA   - 49%



OCUPAÇÃO DOS  PILOTIS   - 39%

OCUPAÇÃO DA COBERTURA   - 41%

Fechamento longitudinal quase contínuo.

Exemplo de baixa permeabilidade de pilotis 
e cobertura com alta ocupação.

SQN 211 Bloco J

PILOTIS  E COBERTURAS plantas e índices de ocupação



O pilotis livre de construção garante a livre 
circulação do pedestre e a visualização do 
entorno. A projeção deveria definir a área 
máxima de pavimentação do pilotis e seu 
entorno tratado com vegetação.

. maior permeabilidade: até 25% de ocupação;

. média permeabilidade: de 26% a 30% de ocupação; 

. menor permeabilidade: acima de 30% de ocupação. 

Intervalos de classificação da permeabilidade.

PILOTIS Acessibilidade e transparência



PILOTIS irregularidades



PILOTIS irregularidades



PILOTIS soluções adequadas



Os espaços livres do pilotis destinam-se ao trânsito de 
pessoas ao estar e ao lazer. 

Ocupação máxima com construções: 30% da área da 
projeção, computadas todas as construções inclusive 
pilares e as áreas das torres de circulação vertical.

PILOTIS proposta



SIMULAÇÃO DE OCUPAÇÃO 
DA  PROJEÇÃO COM 30% DE 

OCUPAÇÃO - SQS 209, BLOCO A
PLANTA BAIXA – OCUPAÇÃO PILOTIS

EXEMPLO DE OCUPAÇÃO 
CONSTRUÍDA DA PROJEÇÃO 

com 27% – SQS 209, BLOCO A
PLANTA BAIXA – OCUPAÇÃO PILOTIS

PILOTIS proposta



•Afastamentos mínimos das construções dos limites da projeção:
. frontal e posterior – mínimo 2,50 m;
. laterais – mínimo 3 m.

�Extensão máxima áreas fechadas: 25% do comprimento da 
projeção.

�Espaçamento mínimo entre as áreas fechadas: 3,00 m.

�Largura mínima das circulações entre pilares, mobiliário e as 
áreas fechadas: 1,20 m.

�Em caso de desníveis entre o pilotis e o entorno a solução 
deverá sempre garantir a livre circulação dos pedestres.

�Em caso de desníveis o tratamento deverá ser amenizado por 
meio de taludes ou escalonamentos, associados à vegetação, 
coordenado com a concepção paisagística da superquadra. 

PILOTIS proposta



SIMULAÇÃO DE OCUPAÇÃO
DA  PROJEÇÃO COM 30% DE 

OCUPAÇÃO - SQS 212, BLOCO D
PLANTA BAIXA – OCUPAÇÃO PILOTIS

EXEMPLO DE OCUPAÇÃO 
CONSTRUÍDA DA PROJEÇÃO 

com 33,69% – SQS 212, BLOCO D
PLANTA BAIXA – OCUPAÇÃO PILOTIS

PILOTIS proposta



Atividades permitidas :
Compartimentos obrigatórios 

a) Torres de circulação vertical;

b) compartimento com quadro de medidores;

c) dependências  para faxineiros;

d) lixeiras.

Compartimentos opcionais: 

e) Unidade domiciliar para zelador 

f) Salão de Múltiplas Atividades 

g) Compartimento para guarda de bicicletas 

h) Guarita

Obs. 1: Os compartimentos  g, h deverão ter dois lados com 
transparência visual de 70%.

Obs. 2: O compartimento f deverá ter transparência visual de 70%
exceto nas áreas de apoio.

PILOTIS proposta



Total de 1503 projeções;

94 projeções com
cobertura - 7% ; 

1409 projeções com 
potencial para cobertura.

com cobertura

sem cobertura

uso alterado 

não construído 

Superquadras

Projeções

coberturas



COBERTURAS COM IRREGULARIDADES - POR FAIXA - TOTAL=55

4% (2)
35% (19)

48% (27)

13% (7)
FAIXA
100

FAIXA
200

FAIXA
300

FAIXA
400

COBERTURA INDIVIDUAL POR FAIXA - 30 PROJEÇÕES

COBERTURA MISTA POR FAIXA - 22 PROJEÇÕES

COBERTURA COLETIVA POR FAIXA - 26 PROJEÇÕES

Classificação
Total de projeções com cobertura = 78

Irregularidades

COBERTURAS asa norte



Descumprimento à ocupação de 40% da área da projeção, com 
algumas das cobertura individual ocupando 40% da projeção; 

COBERTURAS irregularidades



avanços até o limite da projeção ou até mesmo 
além dele, com o aproveitamento das áreas de 
concessão para varandas ou torres de circula-
ção;

configuração do sétimo andar 
descaracterizando a arquite-
tura da edificação e a paisa-
gem da superquadra.

COBERTURAS irregularidades



Todas os critérios de ocupação da cobertura consideram o 
perímetro da projeção registrada em cartório e não o 
resultante da concessão permitida pela lei complementar 
nº388/2001.

Ocupação máxima: 30% da área da projeção registrada, 
computadas todas as construções cobertas.

Obs.: o habite-se da edificação de uso misto ficará
condicionado a construção da cobertura coletiva.

COBERTURA proposta



1. Para a instalação de caixa d’água, casa de máquinas, de 
equipamentos técnicos e de serviços necessários à
edificação;

Alternativas de utilização:

COBERTURA proposta



2. uso coletivo em caráter privativo do condomínio 
para fins de lazer e recreação

COBERTURA proposta

Alternativas de utilização:



3. uso misto em caráter coletivo e individual para fins de lazer e 
recreação, não constituindo unidades autônomas, e sendo 
condicionada a construção da cobertura coletiva.

COBERTURA proposta

Alternativas de utilização:



�30% da área da projeção poderá ser privatizada quando existir cobertura 
mista, desde que coincida com a unidade imobiliária imediatamente 
inferior. 

�Apenas caixas d’água, casas de máquinas, torres de circulação vertical e 
terraço poderão atingir o perímetro da cobertura.

�Nenhuma utilização será permitida sobre as construções da cobertura das 
áreas de lazer e recreação, exceto a instalação do sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas e antenas em geral.

•Altura máxima das construções : 3,00 m, excluindo caixa d’água e casa de 
máquinas.

�Afastamentos mínimos a partir do limite da projeção registrada :

. das fachadas frontal e posterior – 2,50 m.

. das empenas / fachadas laterais – 3,00 m.

•A área ocupada pela cobertura coletiva deve ser contínua no caso de 
existir as coberturas individuais.

COBERTURA proposta



Construções permitidas:

a) Salão de múltiplas atividades, 
exclusivamente na cobertura;

Obs. : Quando ocorrer cobertura para lazer e 
recreação, não será permitido no pilotis.

b) torres de circulação vertical;

c) sauna ;

d) churrasqueiras;

e)piscina;

f) beirais, toldos e pérgulas.

COBERTURA proposta



Simulação de ocupação da projeção de 
acordo com a legislação atual

cobertura 40%

Dispositivos da ocupação proposta

pilotis 30%

cobertura 30%

PILOTIS E COBERTURA índice de ocupação

pilotis 40%



coroamento das edificações



•O coroamento da edificação deverá ser de até 24,70m, considerando 
os parâmetros mínimos dos pés direitos constantes do COE de 1999, e 
a medida de referência histórica da SQ-PR 3-3 (1959). 

coroamento das edificaçõesPROPOSTA



Garantir mecanismos para a conclusão das superquadras e a 
manutenção das demais construídas, elaborando legislação e 
seu monitoramento; 

Divulgar e conscientizar a população dos valores dos espaços 
eminentemente públicos da superquadra e de uso comum da 
projeção; 

Implementar ações para a implantação adequado da 
superquadra pelo poder público em parceria com os 
empreendedores privados; 

considerações finais



“ (...) de um lado, como crescer assegurando a 
permanência do testemunho da proposta 
original; de outro, como preservá-la sem 
cortar o impulso vital inerente a uma cidade 
jovem “.

Lucio Costa, Introdução Brasília Revisitada.
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“O mundo está cheio de cidades apenas vivas, que não 
interessa à humanidade preservar. Mas no caso raro dessas 
cidades eleitas há sempre particularidades que precisam manter-
se imunes a inovações e modismos, do contrário o que é valido 
nelas se perde e se esvai. “

Carta de Lúcio Costa para Ítalo Campofiorito, 1/I/90.


