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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) 

Tecido organizado de acordo com os princípios 
dos condomínios fechados.  As Octogonais são 
definidas por uma via de contorno, que delimita o 
setor, e conectadas a essa, lotes octogonais, cujas 
vias internas locais e privativas dos condomínios 
dão acesso às edificações. Na parte interna as vias 
são dispostas de variadas formas. 
Na área central ainda não foi construída a AOS-3 e 
o Clube Unidade de Vizinhança (lote 4). 

Nas Áreas Octogonais não ocorre o conceito de 
superquadras, porém foi mantida a lógica dos blocos 
isolados, com altura constante. No entanto, não foram 
observadas a livre circulação de pedestres no térreo e o 
caráter aberto, sem gradis. 
Os espaços abertos internos ás áreas octogonais são 
ajardinados e com alta taxa de permeabilidade. Entre 
cada área octogonal os espaços abertos carecem de 
tratamento e conceito paisagístico. Um interior de uso 
privativo extremamente bem cuidado contrasta com a 
falta de acabamento que ocorre nas áreas externas e 
públicas. 

Uso principal residencial multifamiliar em torres e 
atividades complementares. Não foram identificados 
prédios a serem preservados na UP. 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

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

(Distrital e/ou Federal) 
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C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 
O Setor de Habitações Coletivas Octogonais é uma experiência urbanística para setores residenciais implantada no interior do Plano Piloto na forma de oito 
condomínios fechados, com diferentes soluções arquitetônicas e de arranjo interno, os quais são cercados por um anel viário. Deve ser discutido o impacto da 
construção da AOS-3 na área central do setor e a importância de se manter o padrão de 6 pavimentos sobre pilotis. 
A implantação de condomínios fechados no interior de uma área circundada por vias de alto fluxo produz a geração de extensas áreas residuais no exterior. Um 
interior de uso privativo extremamente bem cuidado contrasta com a falta de acabamento que ocorre nas áreas externas e públicas.  
As áreas residuais e sem tratamento adequado, acabam por receber atividades não previstas e de grande porte. Está em fase de aprovação o plano de ocupação de 
quiosques que vai regularizar e padronizar as ocupações. 
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D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 
Experiência urbanística singular em Brasília.  Oito áreas condominiais em formato de octógonos, com blocos isolados de 6 pavimentos cada. 

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 
Condomínios de residências multifamiliares, comércio varejista e de serviços de pequeno porte e institucional abrangendo educação, saúde, segurança, assistência. 
social, cultura, templos e outros usos. 
Equipamento Público Comunitário – EPC 
Áreas Octogonais Sul – AOS 
Entre Áreas – EA 
Comércio Local – CL 
Área Especial – AE  

ATIVIDADES PERMITIDAS  

Áreas Octogonais 
AOS – 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07 e 08 
 

RESIDENCIAL:  
Residencial Multifamiliar. 
85-P – Educação, 

85.1 Educação infantil e ensino fundamental, apenas: Educação infantil, 
93-R - Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer, 

93.29-8 - Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente; 
93.13-1 - Atividades de condicionamento físico. 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
81-N Serviços para edifícios e atividades paisagísticas, apenas: 

81.1 Serviços combinados para apoio a edifícios. (Obs. 11) 
 

EA 3/8 proj 6 
EA 3/8 proj 7  
EA 3/8 proj 8 
EA 3/8 proj 9 
EA 3/8 proj 10 

COMERCIAL   
47-G – Comércio varejista, exceto: 

47.11.3 – Supermercados e hipermercados;  
47.3 – Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores;  
47.84-9 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
32-C- Prestação de serviços,  
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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,  
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,  
73-M- Publicidade e pesquisa de mercado,  
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- Atividades de exploração de jogos de azar e apostas, 
93-R - Atividades esportivas e de recreação e lazer,   
95-S- Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos,  
97-T- Serviços domésticos. 
 
INSTITUCIONAL 
80-O- Administração pública, defesa e seguridade social (Obs. 10) 
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,  
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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, 
99-U – organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. 

Comércio local 
CL EA 1/4 proj 12, 13 
CL EA 4/5  proj 1, 2 e 3 
CL EA 6/8  proj 4, 5 
 

RESIDENCIAL: uso complementar 
Residencial Multifamiliar – somente em pavimento acima do térreo.  
 
INDUSTRIAL  
14.C – confecção de artigos do vestuário e acessórios; 
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, apenas:  
          3250-7/06 Serviços de prótese dentária; 
          3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos.  
  
COMERCIAL   
47-G – comércio varejista, exceto: 

47.11.3 – supermercados e hipermercados;  
47.3 – Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores;  
47.84-9 Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP). 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
32-C- prestação de serviços,  
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,  
62-J- atividades dos serviços de tecnologia da informação,  
63-J- atividades de prestação de serviços de informação,  
64-K- atividades de serviços financeiros,  
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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- atividades de exploração de jogos de azar e apostas, 
93-R Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer,   
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 – manipulação de cadáver,  
97-T- serviços domésticos. 

 
Centro Comercial 
EA 2/8 Lote 5 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCIAL   
47-G – comércio varejista, exceto: 

47.3 – Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores,  
47.84.9 – Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP). 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:  
32-C  Fabricação de produtos diversos, 
49-H  Transporte Terrestre, apenas:  

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi; 
53-H Correio e outras atividades de entrega;  
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(continuação) 
Centro Comercial 
EA 2/8 Lote 5 

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;  
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,  apenas:  

77-2- Aluguel de objetos pessoais e domésticos;  
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;  
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 apostas;  
93-R Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer;  

93.2 – Atividades de recreação e lazer; 
93.29-8 – Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente; 

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 
84-O – administração pública, defesa e seguridade social, apenas: 

84.11-6 Administração pública em geral; e 
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84.12-4 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais; 
85-P – educação, exceto: 

85.1 – Educação infantil e ensino fundamental, 
86-Q – atividades de atenção à saúde humana, exceto: 

86.1 – Atividades de atendimento hospitalar, 
86.2 – Serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de pacientes, 

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, 

93.1 – Atividades esportivas, exceto: 
93.12-3 – Clubes sociais, esportivos e similares, 

94-S – atividades de organizações associativas, exceto: 
94.9 – Atividades de organizações associativas não especificadas anteriormente, 

94.91-0 – Atividades de organizações religiosas, 
99-U – organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. 

EA 2/8 proj 11 - EPC INSTITUCIONAL – Delegacia 
80-O- administração pública, defesa e seguridade social, apenas: 

84.11-6 Administração pública em geral 
84.24-8 Segurança e ordem pública 

EA 1/2 Lote 7 
EA 3/8 Lote 6 
EA 4/5 Lote 1 
EA 4/5 AE 1 
EA 5/6 Lote 2 

INSTITUCIONAL  
86-Q – atividades de atenção à saúde humana, 
88-Q- serviços de assistência social sem alojamento,  
94-S – atividades de organizações associativas, apenas:  
           94.91-0 Atividades de organizações religiosas. 

EA 1/4 Lote 8 
EA 6/8 Lote 3 

INSTITUCIONAL  
85-P- educação. 

EQ 6/8 AE 2  INSTITUCIONAL 
84-O - administração pública, defesa e seguridade social, apenas: 

84.11-6 Administração pública em geral 
84.12-4 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais; 

Clube de Vizinhaça - EPC 
EQ 3/8 lote 4 

INSTITUCIONAL 
93-R Atividades esportivas e de recreação e lazer; 
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F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

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

Coeficiente de 
Aproveitamento – CA 

Altura Máxima da 
Edificação - H 

Taxa de  
Permeabilidade - TP 

AOS – 01, 02, 04, 05, 
06, 07 e 08 
 

TO = 18%  
(Obs. 1) 
Subsolo: 60% 
(Obs. 5, 7) 

15,00 1,23 Bloco Residencial - 23,00m 
Áreas de apoio – 4,50m 

(Obs. 3) 

40% 

AOS 03 
TO = 20%  
(Obs. 1) 
Subsolo: 60% 
(Obs. 5, 7) 

15,00 1,4 Bloco Residencial - 28,00m 
Áreas de apoio – 4,50m 
(Obs. 3) 

40% 

Comércio local 
CL EA 1/4 proj 12, 13 
CL EA 4/5 proj 1, 2 e 3 
CL EA 6/8 proj 4, 5 

TO= 100% 
Corpo: 100% 
Subsolo: 100% 
(Obs.  7) 

Térreo - 3,00m em todas as 
divisas formando galeria 

 (Obs. 2)  

3,0 9,00m 
 

- 

Centro Comercial 
EA 2/8 Lote 5 

TO: 60% 
Subsolo: 100% 
(Obs. 5, 7) 

- CAbas: 1,2 
CAmáx: 1,8 

(Obs. 9) 

23,00m 
(Obs. 3) 

10% 

EA 2/8 proj 11 TO: 100% 
Subsolo: 100% 
(Obs. 5, 7) 

- 1,0 5,00m  
 

- 

EA 1/2 Lote 7 
EA 3/8 Lote 6 
EA 4/5 Lote 1 
EA 4/5 AE 1 
EA 5/6 Lote 2  

TO: 60% 
(Obs. 4) 
Subsolo: 60% 
(Obs. 5, 7) 

3,00m em todas as divisas 1,2 12,00m 15% 

EA 1/4 Lote 8 
EA 6/8 Lote 3  

TO: 40% 
Subsolo: 60% 
(Obs. 5, 7) 

5,00m em todas as divisas CAbas: 0,4 
CAmáx: 1,2 

(Obs. 9) 

9,00m  
(Obs. 6, 8) 

15% 

EQ 6/8 AE 2 Corpo: 85% 
Subsolo: 85% 
(Obs. 5, 7) 

- 1,7 11,00m  
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Clube de Vizinhaça  
EQ 3/8 lote 4 

TO=30% 
Corpo: 30% 
Subsolos: 30%  
(Obs. 5, 7) 

3,00m em todas as divisas 0,60 
 

12,00m 
(Obs. 6) 

 

50%  
 

EA 3/8 proj 7 
 

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

- 3,00 9,00m - 

EA 3/8 proj 6  
EA 3/8 proj 8 
EA 3/8 proj 9 
EA 3/8 proj 10  

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

- CAbas: 1,0 
CAmáx: 3,0 

(Obs. 9) 

9,00m 
 

- 

 

OBSERVAÇÕES: 
1) Blocos Residenciais: 

a) AOS 01, 02, 04, 05, 06, 07, e 08: mínimo de 5 blocos e máximo de 7 blocos.  
b) AOS 03: mínimo de 8 blocos e máximo de 11 blocos. 

2) É obrigatória uma galeria com 3,00m (três metros) de largura em volta do Comércio Local. 
3) Caixa d’água, casa de máquinas ou outros equipamentos técnicos poderão eventualmente ultrapassar a altura máxima permitida em até 3,00m, desde que 

devidamente justificados em memorial descritivo de projeto. 
4) É permitida a edificação de unidade residencial para zeladoria ou para pároco, com área máxima permitida para habitação econômica, definida no Código de 

Edificações do Distrito Federal, incluída no cálculo do coeficiente de aproveitamento.  
5) As rampas de acesso ao subsolo deverão se desenvolver inteiramente dentro do lote. 
6) É permitido construir torre ou castelo d’água, com altura devidamente justificada por motivos técnicos. 
7) Ventilação do subsolo: 

a) Somente para o uso como garagem a ventilação do subsolo poderá ser efetuada por meio de grelhas na laje de piso do pavimento térreo. As 
grelhas deverão ter resistência equivalente à da laje de piso, e vãos com largura máxima de 10,00mm.  

b) Para os demais usos será proibida a ventilação do subsolo através de grelhas apoiadas nas lajes de piso do pavimento térreo e passeios. Será 
admitida a utilização de jardins rebaixados, para a criação de aberturas de ventilação, com área suficiente para a ventilação de todo o subsolo. 

8) No caso de haver coberturas nas quadras esportivas e piscinas das escolas, a área coberta não será computada na taxa de ocupação e no coeficiente de 
aproveitamento desde que sejam atendidas as seguintes condições: 

– a área coberta não ultrapasse vinte e cinco por cento da área do lote, limitada a três mil e quinhentos metros quadrados; 
– a altura da cobertura de áreas esportivas e recreativas não ultrapasse treze metros, respeitada a altura máxima prevista nas normas de 
edificação, uso e gabarito em vigor para a edificação; 
– a implantação das coberturas das áreas esportivas e recreativas respeite os afastamentos mínimos obrigatórios exigidos para o lote;  
– seja respeitada a Taxa de Permeabilidade do lote exigida na legislação específica, garantido o percentual mínimo de dez por cento da área do 
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lote onde esta taxa não for determinada na legislação específica;  
– seja resguardada área mínima para pátio descoberto dentro do lote, obtida pela multiplicação do número de alunos do estabelecimento de 
ensino, considerada a capacidade do estabelecimento por turno, por um metro e meio quadrados, com dimensão mínima de seis metros, que não 
deve ser computada como área permeável; 
– a área coberta não pode prejudicar a ventilação e iluminação de outras edificações e deve respeitar os parâmetros definidos no Código de 
Edificações do Distrito Federal.  

a) Devem ser excluídas do cálculo da Taxa de Permeabilidade as áreas cobertas revestidas com pisos permeáveis. 
b) São permitidas sob as coberturas apenas, arquibancadas, sanitário, vestiário e depósito de apoio às atividades esportivas. 

9) A opção pelo aumento do potencial construtivo estará sujeita a cobrança de ODIR (Outorga Onerosa do Direito de Construir). 
10) Nos endereços EA 3/8 proj 6, 8, 9 e 10, exceto para este uso, os demais estarão sujeitos a cobrança de ONALT (Outorga Onerosa de Alteração de Uso). 
11) Está compreendida neste grupo de atividade a Administração de Quadra – ADQ. 
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G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 
Vedados novos parcelamentos do solo. 
 

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: 
Revitalizar o espaço público entre os lotes. 

I – ESTACIONAMENTOS: 
Sistematizar e arborizar as áreas de estacionamentos junto as Entre Áreas. 
J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 

a) 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 ao setor, passeios e ciclovias. 

b) Projeto paisgistico para os espaços públicos nas áreas externas. 
c) Esse setor deverá ser objeto de projeto de requalificação urbana,  o qual deverá contemplar a melhoria de seus espaços públicos quanto à acessibilidade e 

arborização, incluindo estudo para desconstituição ou alteração de uso dos lotes destinados a concessionárias de serviços públicos EA 3/8 proj 8, 9 e 10, para 
criação de espaço público de convívio, que é uma carência do setor. 

 


