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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) 

Em termos de tecido urbano, o eixo residencial do 
Plano Piloto como um todo, que compreende o 
conjunto de superquadras e áreas de vizinhança, 
apresenta valor patrimonial integral, incluindo o 
sistema viário principal, o desenho dos quarteirões 
e a proporção de cheios e vazios. 
Constitui a escala residencial, definida pela 
sequência de superquadras, intercaladas pelas 
entrequadras, que se entrosa “com a escala 
monumental, não apenas pelo gabarito uniforme 
das edificações como pela definição geométrica do 
território de cada quadra, através da arborização 
densa da faixa verde que a delimita e lhe confere 
cunho de pátio interno urbano”. 
Possuem acesso único e sistema viário interno em 
cul-de-sac, com separação do tráfego de veículos  
do trânsito de pedestres. No caso das 
Superquadras duplas da faixa 400 Sul e Norte do 
Plano Piloto foi previsto acesso viário único para 
cada duas superquadras. As superquadras duplas 
400 são constituídas por edifícios de habitação 
coletiva sobre pilotis e três pavimentos e há, em 
algumas superquadras da Asa Sul, exemplares de 
tipologia edilícia de três pavimentos sem pilotis, os 
blocos JK.  
 

Alguns aspectos são fundamentais para a preservação 
dos espaços abertos das superquadras, como a 
implantação das faixas arborizadas de emolduramento, 
(faixas verdes non aedificandi) o adequado tratamento 
paisagístico interno, a remoção de barreiras à livre 
circulação e a permeabilidade dos pilotis.  
A Asa Sul, mais antiga, possui todas as suas faixas 
arborizadas implantadas. Na Asa Norte, entretanto, o 
processo de implantação tem sido lento. 
Quanto ao tratamento paisagístico interno, a falta de 
projeto e de acompanhamento adequado é 
generalizada em ambas as Asas, contribuindo para a 
existência de espaços não configurados enquanto lugar 
de vivência. Praticamente todas as superquadras 
carecem de verificação do desempenho de sua 
vegetação (tipo de árvore, espaçamento e resultado do 
sombreamento). No caso das Superquadras duplas da 
faixa 400 Sul e Norte do Plano Piloto, há a 
predominância de grandes espaços abertos, áreas livres 
gramadas e vegetação de porte médio, dispostas nos 
espaços verdes de maneira mais livre, à semelhança de 
parque. 
 

No que diz respeito à preservação das edificações, 
considera-se relevante a preservação dos blocos 
residenciais construídos nas décadas de 1950, 1960 e 
1970, cuja morfologia caracteriza a linguagem 
arquitetônica do período de implantação de Brasília, 
ou seja, edifícios sobre pilotis mais seis pavimentos, 
com volumes em lâminas horizontais, marcadas por 
componentes retilíneos e ortogonais e fachadas em 
grandes panos de vidro, empenas cegas, elementos 
de quebra-sol e coberturas planas. Nas Superquadras 
duplas 400 do Plano Piloto predominam edifícios 
sobre pilotis mais três pavimentos, entretanto com a 
maioria das características descritas acima. Existem, 
nas Superquadras Sul 408, 409, 410, 411, 412 e 413, 
blocos com a tipologia edilícia de três pavimentos 
sem pilotis, os blocos JK.  
 

 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço 
Tipo 

(Material / Imaterial) 
Situação 

Esfera 
(Distrital e/ou Federal) 
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C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 

A faixa 400 do Plano Piloto, apesar de possuir maior número de projeções, possui menor número de irregularidades. Mesmo assim, vem sofrendo descaracterizações. 
A gradativa deterioração das edificações, ao longo do tempo, tem suscitado recuperação e reformas dos blocos residenciais. Em muitas deles busca-se recuperar as 
condições originais, mas em outras são empregados materiais inadequados para a tipologia arquitetônica de Brasília, que descaracterizam as edificações. Esse é o 
caso dos revestimentos cerâmicos, cuja utilização, somada aos grafismos com eles executados, tanto nas empenas cegas quanto nas fachadas principais, produzem 
efeitos que confundem a leitura dos prédios além de produzir forte impacto na paisagem. 
As principais alterações referem-se ao aumento das áreas fechadas nos pilotis; os gradeamentos ou cercamentos das edificações e de áreas públicas. Essas alterações 
são responsáveis pela descaracterização do conceito de superquadra, como proposto por Lucio Costa, mesmo com as adequações por ele previstas em Brasília 
Revisitada.  
As tentativas, formais ou informais, de cercamento das edificações produzem paulatino rompimento do conceito de cidade-parque e de unidade de vizinhança, em 
favor de espaços que enfatizam o isolamento, como em outras cidades, levando ao risco de perda dos valores da unidade formal da superquadra, principal elemento 
de identificação da morfologia de Brasília. 

D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 

Nas Superquadras duplas 400 predominam blocos de três pavimentos sobre pilotis, implantados no período inicial de Brasília -décadas de 1950 a 1970. Em geral, têm 
feição de lâminas horizontais, em que a composição é feita com componentes retilíneos e ortogonais, fachadas de vidro, empenas cegas, elementos de quebra-sol e 
coberturas planas - elementos representativos da arquitetura brasileira dos anos 1950 – e são constituídos por apartamentos vazados.  
Como nas demais superquadras do Plano Piloto, as Superquadras duplas 400 apresentam cinta arborizada de emolduramento e vias internas em cul-de-sac e, 
diferentemente das demais superquadras do Plano Piloto, apresentam acesso único de automóveis para cada duas superquadras. 

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 

Além das unidades de habitações multifamiliares serão permitidas as edificações de uso comunitário. 

ATIVIDADES PERMITIDAS 

SQN e SQS 
Blocos residenciais 

RESIDENCIAL  
Residencial Multifamiliar 

Templos religiosos INSTITUCIONAL  
94.91-0 Atividades de organizações religiosas 

EPC 
Escola-classe  

INSTITUCIONAL  
85.1 Educação infantil e ensino fundamental, apenas Ensino fundamental 

EPC 
Jardim de infância 

INSTITUCIONAL  
85.1 Educação infantil e ensino fundamental, apenas Educação infantil 

PLL 
Lotes PL-1 e PL-3 

Os parâmetros de uso e ocupação estão definidos no corpo desta Lei Complementar – Título IV, Capítulo II, Seção IV – Da Urbanização. 
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F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

Assegurar o livre trânsito de pedestres e a permeabilidade visual. 
Nas projeções não edificadas, nas reformas e nas substituições de imóveis, as novas edificações poderão possuir varandas, porém estas não poderão ser fechadas e, 
consequentemente, não será permitida expansão de compartimento. 

Setor/Lote Taxa de Ocupação - TO 
Afastamentos e  

Recuos – AF 
Coeficiente de 

Aproveitamento – CA 
Altura Máxima da 

Edificação - H 
Taxa de  

Permeabilidade - TP 

Superquadras Superquadra: ocupação 
máxima com construções 
15% (Obs. 1) 

- - - 
65% 

 

SQS 
Blocos residenciais 
sobre pilotis  

TO = 100% 
Pilotis: 30% (Obs. 3 e 7) 
Corpo: 100% (Obs. 10 e 11) 
Cobertura: 30% (Obs. 4) 
Subsolo: 100%, com avanço 
de até 155% da área da 
projeção (Obs. 2 e 5) 

a) Pilotis: 
Fachadas laterais/empenas: 
5% da largura da projeção ou, 
no mínimo 3,00m medidos a 
partir do limite externo da 
projeção, excetuando-se os 
pilares e a guarita. 
Fachadas frente/fundos: 
20% da largura da projeção 
ou, no mínimo, 2,00m 
medidos a partir do limite 
externo da projeção, 
excetuando-se os pilares. 
- Extensão máxima contínua 
das áreas fechadas de 25% do 
comprimento da projeção. 
- Espaçamento mínimo entre 
as áreas fechadas de três 
metros. 
b) Cobertura: 
Laterais/empenas: 3,00m 
Frente/fundos: 2,50m 
 
 
 

- 

15m 
(subsolo + pilotis + 3 

pavimentos + cobertura, 
caixa d’água e casa de 

máquinas) 
(Obs. 8) 

- 
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SQS 
Blocos residenciais 
sem pilotis (JK) 
(Obs. 9) 

TO = 100% 
Corpo: 100% (Obs. 10) 
Cobertura: 30% (Obs. 4) 
Subsolo: até 100% (Obs. 2 e 6) 

- - 

12m 
(subsolo + 3 pavimentos + 
cobertura, caixa d’água e 

casa de máquinas) 
(Obs. 8) 

- 

Templos religiosos TO = 100% 
Corpo: 100% 
Subsolo: 100% 

- - 
9m 

2 pavimentos 
- 

EPC 
Escolas-classe 
(Obs. 12 e 14) 

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

- - 
6m 

(1 pavimento + caixa 
d´água) (Obs. 13) 

- 

EPC 
Jardins de infância 
(Obs. 12 e 14) 

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

- - 
6m 

(1 pavimento + caixa 
d´água) (Obs. 13) 

- 

PLL  
Lotes PL-1 e PL-3 

Os parâmetros de uso e ocupação estão definidos no corpo desta Lei Complementar – Título IV, Capítulo II, Seção IV - Da Urbanização. 

OBSERVAÇÕES: 
1) Em todas as superquadras, nas asas sul e norte, a taxa máxima de ocupação para a totalidade das unidades de habitações conjuntas é de 15% (quinze por 

cento) da área do terreno compreendido pelo limite externo da faixa verde “non aedificandi”.  
2) No subsolo é obrigatório: 

Garagem - em novas edificações. 
Obs.: Em blocos residenciais tipo JK são permitidos sala de administração do condomínio; lixeiras; compartimento para guarda de bicicletas; vestiários para 
funcionários; depósito de materiais de limpeza, conservação e manutenção.  

3) 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.  
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4) 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 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 aproveitamento de uso individual, tanto em novas edificações quanto em construção de novas coberturas. 
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. 

5) 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 às 
superquadras deverá ser apreciada pela unidade responsável pelo planejamento e preservação do órgão de planejamento urbano e territorial do DF. As 
rampas de acessos às garagens devem necessariamente estar adjacentes aos limites da projeção.  

6) É permitida a ocupação em subsolo em até 100% da área da projeção.  
7) É permitida a ocupação máxima de até 30% da área da projeção registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente com a construção de pilares, 

compartimentos obrigatórios e opcionais.  É permitida a ocupação máxima de até 5% da área da projeção com jardins e jardineiras, sem nenhuma 
configuração de cercamento ou barreira. O perímetro das rampas de garagem (exceto a entrada/saída) deverá possuir guarda-corpo com 110cm de altura. 

8) A altura máxima da edificação será contada a partir da cota de soleira. A definição da cota de soleira deverá se dar no ponto médio de cada projeção, no seu 
sentido longitudinal, tendo como referência o greide da rua de acesso e a mesma altura de sua calçada. 

9) Em caso de demolição total de bloco residencial sem pilotis (JK), o novo bloco poderá adotar a tipologia bloco residencial sobre pilotis. 
10) São permitidas varandas em espaço aéreo, desde que vinculadas aos ambientes de estar e com avanço máximo de 1,30m, porém estas não poderão ser 

fechadas para o fim de caracterização de expansão de compartimentos. 
11) Número máximo de unidades domiciliares – Área da projeção dividida por 11m2 (onze metros quadrados). Para o cálculo apenas será considerado o número 

inteiro, sendo desprezados os valores decimais.  
12) Para os lotes de escolas-classe e jardins de infância admite-se que a cerca de fechamento se afaste até 3m dos limites do lote.  
13) Torre ou castelo d´água nos lotes de escolas-classe e jardins de infância poderão ultrapassar a altura máxima caso haja justificativa técnica. 
14) Deve ser garantido o uso comunitário dos lotes públicos (Equipamento Público Comunitário - EPC) e mantida a propriedade pública, sendo possível a 

utilização por particulares mediante contrato de concessão de uso. Garantir que os lotes públicos reservados a escolas, jardim de infância, creches e 
biblioteca tenham prioritariamente o uso educacional e cultural.  
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Asa Sul 

 
Asa Norte 

  
Blocos de habitação das superquadras construídos entre 1958 e 1980, identificados em vermelho, cujas características tipológicas mantêm os princípios expressos por Lucio Costa. 
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G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 

Deve ser garantido o uso comunitário dos equipamentos públicos previstos nas superquadras e entrequadras e mantida a propriedade pública, sendo passível a 
exploração privada mediante concessão de uso. 
Proibido o cercamento ou gradeamento das áreas abertas, especialmente nos pilotis. 

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: 

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, devendo a ventilação do subsolo ser realizada, obrigatoriamente, por grelha na laje de piso do pilotis. Os desníveis 
devem ser solucionados por movimento de terra com talude ou escalonamento, associado à vegetação e com acessos por rampa. 

I – ESTACIONAMENTOS: 

Os estacionamentos públicos previstos nos projetos de urbanismo das superquadras não poderão ser privatizados, devendo ser franqueado o acesso do público a 
esses e vedada a utilização de qualquer elemento que caracterize o controle do acesso ao estacionamento ou o seu fechamento. 

J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 

a) Identificação das Superquadras e/ou edificações de valor patrimonial para serem tombadas. 
b) Implantação da faixa verde “non aedificandi”nas Superquadras onde ainda não foram implantadas.  
c) Vedação à transformação das áreas verdes públicas em estacionamentos. 


