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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) 

Esta UP está enquadrada na escala residencial 
como elemento incorporado, por abranger áreas 
resultantes do processo inicial de implantação da 
cidade, além de ser constituída por áreas de uso 
residencial preponderante. Contudo, não 
apresenta as características morfotipológicas 
constituintes da escala residencial, tal como 
conceituada na legislação de preservação do 
tombamento. Representa, também importante 
inserção bucólica. O parcelamento, em sua maior 
parte, organiza lotes em fitas paralelas entre si, 
com fundos voltados para rua de serviço em cul-
de-sac e frente para ampla faixa pública verde 
destinada ao pedestre, a qual configura uma praça 
linear. As fitas de lotes ou conjuntos se 
posicionam ora paralelamente, ora 
perpendicularmente à Av. W3. Na W3 Norte, esses 
conjuntos são mediados por dois grupos paralelos 
de edifícios dispostos linearmente ao longo 
daquela avenida e destinados ao uso misto, o 
SCLRN, constituindo, entre eles, a popularmente 
conhecida como W3 e meia. Além disso, no caso 
da Asa Norte, cada dupla de quadras do SHCGN é 
entremeada por entrequadras (SCRN), com 
sistema viário em binário, sendo também 
destinadas ao uso misto. O SHCGN abriga edifícios 
de habitação coletiva, pilotis mais dois a cinco 
pavimentos. 
 

Grandes espaços abertos constituídos como praças 
ajardinadas entre os conjuntos de habitação geminada, 
que devem preservadas e receber melhorias quanto ao 
tratamento paisagístico e ao mobiliário urbano. Estas 
praças são representantes da escala bucólica nesta UP. 
O espaço público ao longo da via W3 Norte, integrante 
do SCLRN – onde existem áreas instituídas como praças 
–, apresenta barreiras físicas  que dificultam a 
circulação de pedestres, é utilizado para 
estacionamentos de veículos e é carente de tratamento 
paisagístico e de mobiliário urbano. 

Este área, de uso predominantemente residencial, é 
caracterizada por apresentar variedade tipológica - 
residências geminadas unifamiliares de dois 
pavimentos; habitações coletivas de três e de cinco 
pavimentos sobre pilotis; edificações de uso misto, 
com quatro pavimentos, situadas nas vias 
perpendiculares W3/W4; e edificações de uso misto, 
com térreo/galeria, mais dois pavimentos, situadas 
na via W3 e meia. 
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B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

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

(Distrital e/ou Federal) 
- - - - - 
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C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 
Privatização do espaço público contíguo às habitações geminadas das quadras SHCGN 700, que vem ocorrendo por meio do avanço de cercas e, até mesmo, de 
construções. No caso das habitações geminadas do SHCGN, vem ocorrendo a alteração das alturas das edificações, restrita a 8,5m e, consequentemente, alteração do 
padrão tipológico original. O mesmo vem ocorrendo nas edificações do SCLRN, com a construção de elementos acima da cota de coroamento. Ocorre a pavimentação 
das áreas verdes livres entre blocos das habitações geminadas do SHCGN, para acesso de veículos particulares das residências, assim como toda a área é carente de 
qualificação dos espaços públicos verdes e das praças. 
D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 
Essa área é caracterizada pela variedade tipológica. 

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 
Área que deve manter suas características morfológicas e tipológicas, com habitações geminadas unifamiliares, edificações de uso misto – residencial/comercial/ 
prestação de serviços/indústrial de pequeno porte. 

1) SCRN e SCLRN: o uso residencial é permitido apenas nos pavimentos superiores, sendo obrigatória a ocupação do térreo por atividades comerciais e de 
prestação de serviços . 

 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

 

SHCGN 
703 a 716 – lote R1 

RESIDENCIAL: 
Residencial unifamiliar  

SHCGN  
703 a 716 - lote EA-3 e 
lote EA-5 

RESIDENCIAL: 
Residencial multifamiliar  

SHCGN  
lotes JI, creches e EC 
(Obs.1 e 15) 

INSTITUCIONAL: 
85-P Educação, apenas: 

85.1 Ensino infantil e ensino fundamental ; 
94-S Atividades de Organizações Associativas, apenas: 

94.91-0 Atividades de organizações religiosas. 
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SCRN  
Lotes EC-4 e EC-4B 
702/703, 704/705, 
706/707, 708/709, 
710/711, 712/713, 
714/715 e 716 
 
SCLRN 703 a 716 
Lotes EC-1, EC-2 e 
EC-2A 
 

INDUSTRIAL: 
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. 
COMERCIAL 
45-G Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; 
46-G Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas; 
47-G Comércio varejista, exceto:  

47.84-9 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP). 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
33-C Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos;  
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;  
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; 
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75-M Atividades veterinárias; 
77-N Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros; 
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 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas;  
95-S Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos; 
96-S Outras atividades de serviços pessoais;  
97-T Serviços domésticos. 
INSTITUCIONAL 
84-O Administração Pública, Defesa e Seguridade Social; 
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: 

86.3 Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos; 
86.5 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica; 
86.6 Atividades de apoio à gestão de saúde; 
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-Q Atividades artísticas, recreativas e de espetáculos; 
91-R Atividades ligadas ao patrimônio Cultural e Ambiental, apenas: 

91.0 Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental; 
91.01-5 Atividades de bibliotecas e arquivos;  

93-R Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer, apenas: 
93.1 Atividades esportivas,  
93.13-1 Atividades de condicionamento físico; 

94-S Atividades de Organizações Associativas; 
99-U Organismos Internacionais outras instituições Extraterritoriais. 
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RESIDENCIAL 
Residencial Unifamiliar e Multifamiliar 

EQN 
703 /704 lote A 
705/706 lote A 
707/708 lote A 
709/710 lote A 
 

COMERCIAL: 
47.2 Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo, 
47.21-1 Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes, 
47.23-7 Comércio varejista de bebidas,  
47.24-5 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 
47.29-6 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 
produtos do fumo; 
47.6 Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos; 
47.7 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos;  
47.8 Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
53-H Correio e outras atividades de entrega;  
56.I Alimentação, exceto:  

56.2 Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada  
58-J Edição e edição integrada à impressão; 
79-N Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas;  
95-S Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos;  
96-S Outras atividades de serviços pessoais, exceto: 

96.03-3 Atividades funerárias e serviços relacionados. 
INSTITUCIONAL: 
84-O Administração Pública, Defesa e Seguridade Social. 
84.1 Administração do estado e da política econômica e social, exceto: 

84.13-2 Regulação das atividades econômicas; 
84.2 Serviços coletivos prestados pela administração pública, apenas: 

84.24-8 Segurança e ordem pública. 
84.3 Seguridade social obrigatória. 

Lote CAV e SE 
CEB 

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

35.1 Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.  
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F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 
A ocupação deverá consistir na mescla de diferentes alturas, conforme as tipologias atualmente identificadas no setor. 
 

Setor/Lote Taxa de Ocupação - TO Afastamentos e  
Recuos – AF 

Coeficiente de 
Aproveitamento – CA 

Altura Máxima da 
Edificação - H 

Taxa de  
Permeabilidade - TP 

SHCGN 
lote R1 
 

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

- 1,80 
8,50m 

Subsolo + 2 pavimentos 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
SHCGN  
Lote EA3 
 

TO=100% 
Corpo: 100% 
Pilotis: 30% (Obs.15 e 16) 

Cobertura: 30% (Obs. 17) 
Subsolo: 100% (Obs. 11 e 12) 

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: 25% do 
comprimento da projeção. 
Espaçamento mínimo entre 
as áreas fechadas:3,00m 
b) Cobertura: 
Laterais/empenas: 3,00m 
Frente/fundos: 2,50m 

Decorrente da 
volumetria 

Subsolo(s)+pilotis+3 
pavimentos 

 
- 
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SHCGN 
Lote EA5 
 
 

 

TO=100% 
Corpo: 100%  
Pilotis: 30% (Obs.15 e 16) 

Cobertura: 30% (Obs. 17) 
Subsolo: 100% (Obs.11 e 12) 

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: 25% do 
comprimento da projeção. 
Espaçamento mínimo entre 
as áreas fechadas:3,00m 
 
b) Cobertura: 
Laterais/empenas: 3,00m 
Frente/fundos: 2,50m 

Decorrente da 
volumetria 

Subsolo(s)+pilotis+5 
pavimentos 

 
- 

SHCGN 
Lote de Creche, Escola 
Classe (EC) e Jardim de 
Infância (JI) 

TO= 60% 
Corpo: 60% 
Subsolo: 60% 

Frente, laterais e fundos:5m 1,00 
8,50m 

(Obs.4 e Obs. 5) 
 

15% 

SCLRN  
Lote EC-1, EC-2 e EC-
2A 

Corpo: 100% 
Subsolo: 100% 

- (Obs.6) 

Definida pela cota de 
coroamento referente a 

cada bloco (Obs. 6) 

 

- 
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EQN 
703 /704 lote A 
705/706 lote A 
707/708 lote A 
709/710 lote A 

TO=20% 
Corpo: 20% 
Subsolo(s): 100% (Obs. 13) 

(obrigatório para garagem) 

Frente, laterais e fundos: 
5,00m 

CA(básico): 0,20 
CA (máximo): 0,40 

8,50m 
 - 

SCRN 
Lotes EC-4 e EC-4B 
702/703, 704/705, 
706/707, 708/709, 
710/711, 712/713, 
714/715 e 716 

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

- (Obs. 8)  

 
Definida pela cota de 

coroamento refrente a 
cada bloco (Obs.7 e Obs. 9) 

 

- 

Lote para CAV e SE 
CEB TO=100% - 1,00 3,50m - 

OBSERVAÇÕES: 
1) Nos lotes de uso institucional, a atividade de organizações religiosas deverá ser complementar ao uso principal de ensino; 
2) Nos lotes R1 do SHCGN, não será permitida a construção de marquise ou beiral projetados em área pública, ainda que possuam calha. A área do subsolo não 

será computada no coeficiente de aproveitamento; 
3)  As habitações geminadas unifamiliares devem respeitar o seguinte: 

i. na divisa frontal será permitido o avanço em área pública de, no máximo, cinco metros, respeitada a calçada de, no mínimo, 2m (dois metros); 
ii. as calçadas, quando pré-existentes, mesmo com dimensões superiores a dois metros devem ser resguardadas; 

iii. será permitida a cobertura de, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do avanço sobre a divisa frontal e proibida sua vedação;  
iv. o tratamento das cercas observará, no mínimo, 70% (setenta por cento) de transparência, vedada a construção de muros; 
v. a área pública cercada estará sujeita ao pagamento de outorga onerosa na forma da lei. 

4) A altura máxima se dará a partir da cota de soleira no ponto médio, nos lotes de uso institucional; 
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) Adotar as CE 1/2, CE 2/1, PR 20/1 e PR 52/1. A caixa d´água poderá exceder em 1,20m além da cota de coroamento definida na planta-gabarito. Como 

decorrência da declividade natural do terreno, a edificação poderá abrigar mais de um pavimento superior, desde que atendida a cota de coroamento de cada 
bloco, fornecida pela Administração  Regional, e respeitado o pé-direito da galeria definido na respectiva planta-gabarito; 

7) Consultar os Croquis de Cotas Verticais, referente a cada bloco, na Administração Regional de Brasília; 
8) Adotar as CE 3/2 e CE 4/2; 
9) Os lotes do SCRN: 
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i. ficam dispensados da exigência de vagas de estacionamento dentro do limite do lote, os estabelecimentos que não configurem pólo gerador de 
tráfego, que ocupem até três módulos; 

ii. ficam dispensados do pagamento de outorga onerosa para mudança de uso; 
iii. deverão manter o alinhamento da marquise, a cota de coroamento e proporcionar tratamento de fachada por bloco; 

10) Para os lotes do SCLRN, será permitida a varanda com avanço de 1m além dos limites do lote, a partir do segundo pavimento. Vedada a expansão de 
compartimentos; 

11) 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, 
dependências para funcionários, compartimentos para lixo e compartimentos técnicos; reservatório de água. 

12) 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 em pelos órgãos gestores locais de planejamento e preservação. Os acessos das garagens devem necessariamente estar 
adjacentes aos limites da projeção; 

13) Para os lotes EQN 703 /704 lote A; EQN 705/706 lote A; EQN 707/708 lote A; EQN 709/710 lote A: 
i. é proibido o cercamento das divisas; 

ii. não será admitida a edificação exclusivamente acima do solo, sendo obrigatória a ocupação de 100% (cem por cento) do lote em subsolo;  
iii. o subsolo deve ser totalmente enterrado e o nível térreo deve respeitar as normas de acessibilidade; 
iv. Haverá incidência de outorga onerosa (ODIR) na forma da lei; 
v. a construção de rampas de acesso ao estacionamento em subsolo poderá se dar em área pública. 

14)  Excepcionalmente para os lotes institucionais registrados como lote EC da Quadra SHCGN 706 (endereço predial SHCGN 706 Escola Classe); lote Creche da 
Quadra SHCGN 708 (endereço predial SHCGN 708 Bloco C); lote EC da Quadra SHCGN 713 (endereço predial SHCGN 713 - Escola Classe) e lote EC da Quadra 
SHCGN 715 (endereço predial SHCGN 715 Bloco A - Escola Classe), os quais foram transferidos, na década de oitenta, para entidades privadas, fica estendido o 
grupo de atividade 85.2 Ensino médio.  

15) 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 
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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. 

16) 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. É vedado o cercamento do pilotis. O perímetro das rampas de garagem (exceto a entrada/saída) deverá possuir 
guarda-corpo com 110cm de altura. 

17) 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 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.  
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G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 
SCLRN: 48m²(6x8m); 84m² (6x14m) e 92,4m² (6x15,4m) 
SCRN: 65m² (6,5x10); 66,75m²(6,75x10m); 201,5m²(6,5x31) 
Lotes institucionais: 2120, 2720, 3000, 3570, 3900, 4050, 5270m² 
EQN (703 /704 lote A ;705/706 lote A ;707/708 lote A ;709/710 lote A ): área 3.000 m². 
 

Padrões previstos de 
parcelamento urbano Permitido (S/N) Lote mínimo 

(m²) 
Lote máximo 

(m²) Observações 

Novos parcelamentos N - -  

Desmembramentos N - -  

Remembramentos S - 1.615  

H – ESPAÇO PÚBLICO: 
Programa de qualificação de praças e áreas verdes e arborização dos passeios públicos. 

I – ESTACIONAMENTOS: 
Sistematizar e arborizar áreas de estacionamento em vias públicas. 

J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 
a) O uso dos espaços públicos, no entorno das edificações, deve ser controlado, evitando extensas superfícies contínuas de solo pavimentadas para 

estacionamento. 
b) Implantar Programa de Revitalização da Avenida W3. 
c) Poderá ser aplicada OUC no SCLRN – quadras 700, mediante edição de lei específica, para fins de regularização e qualificação urbana, prevendo a revisão das 

tipologias edilícias deste setor de uso misto, conforme disposto nesta Lei Complementar  - Título IV, Capítulo IV, Seção II - Dos Instrumentos Destinados à 
Operacionalização de Intervenções Urbanas Propostas na Estratégia de Revitalização de Conjuntos Urbanos: da Operação Urbana Consorciada. 

 


