




Residencial Unifamiliar Residencial Multifamiliar (casas)

lotes acima 2000
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Frente 2m 2m 3m

Fundos 2m 2m 1m

Laterais 1m 1m 1m

Obs

10 m 10 m 16 m
• No caso dos lotes de Uso Comercial e EPC, 
a altura máxima da edificação, a partir da 
cota de soleira fornecida pelo órgão 
competente da Administração Regional será 
de 16 m calculados a partir do ponto médio 
do perfil natural do terreno, e corresponderá à 
parte mais alta da edificação, excluindo-se 
caixa d’água e casa de máquinas.

Térreo + 1 pav Térreo + 1 pav Térreo + 1 pav
No caso do Lote Misto, será permitido o uso 
do subsolo.

2,20m 2,20m 2,20m

Parâmetros NGB

Recuos (Afastamentos)

Será dimensionado em conformidade com a altura máxima da edificação.
-   SUBSOLO ( OPTATIVO ): É permitida a construção de um único subsolo 
observados os afastamentos mínimos obrigatórios e, a sua utilização ficará 
condicionada aos usos permitidos, desde que asseguradas as condições necessárias 
de correta iluminação e ventilação previstas no Código de Obras e Edificações de 
Brasília – COE. A sua área será computada no cálculo da área máxima de construção. 
-  Considerar-se subsolo a parte da edificação situada em nível inferior ao pavimento 
térreo podendo aflorar no Máximo 50% (cinquenta por cento) do solo, nos casos em 
que o terreno permitir, ou quando for necessário para cumprir exigências de normas 
do Código de Obras e Edificações do DF.
       

• Para o cálculo da taxa de ocupação serão computadas todas as edificações existentes no lote, incluindo-se, por exemplo, as 
churrasqueiras e poços de ventilação e iluminação.  * Os lotes para Residencial Multifamiliar poderão ser fracionados desde a fração 
mínima seja 500 m2.

• Pode ser:  a) do tipo cerca viva em todas as divisas do lote, sendo que na divisa frontal deverá ser utilizado o tipo misto (cerca viva 
+ grade), desde que garantido um mínimo de 60% (sessenta por cento) de visibilidade da sua área de elevação; b) do tipo grade ou 
alambrado em todas as divisas; c) do tipo muro em todas as divisas, sendo que na divisa frontal devera ser utilizado o tipo misto, 
garantindo um mínimo de 60% (sessenta por cento) de transparência visual da sua área em elevação.

Coeficiente de Aproveitamento * Para o cálculo do coeficiente de aproveitamento deverá considerar a edificação sem a projeção do telhado. Subsolo, churrasqueiras 
e depósitos entram como área computável para o coeficiente de aproveitamento.
* Não são computados piscina, canil e galinheiro. 

Tratamento das Divisas

Taxa de Ocupação

Taxa de Permeabilidade

Disposições Gerais

Número de Pavimentos

Altura

Castelo D'água

Tratamento das Fachadas

Acessos

Cobertura

Fossas Speticas e Sumidouros

* As águas pluviais devem ser tratadas a nível individual de acordo com LC 929 DE 28/7/2017.                                                                
* Os lotes 7A, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19 e 21 da quadra 5 e os lotes 6 e 7 da Quadra 9 deverão arcar com a infraestrutura para a 
divisão dos lotes previstos nesse projeto após a aprovação.                                                                                                                        
* Após a aprovação do projeto de urbanismo na Segeth a Convenção de condominio deverá ser refeita para ajustar as novas normas 
aprovadas.                                                                                                                                                                                                     
* Após aprovação deverá ser recalculado o valor da taxxa de condominio de acordo com o tipo de uso dos lotes definidos no projeto 
aprovado.                                                                                                                                                                                                       
* Esses parâmetros urbanísticos serão complementados pelo Código de Edificações do Distrito Federal. Para os casos omissos e 
exceções deverão ser consultados o órgão competente da Secretaria de Gestão do Território e Habitação - Segeth e a Administração 
Regional do Jardim Botânico.                                                                                                                                                                        

Uso do Solo

• Nos casos de lotes de Uso Residencial, a altura máxima da edificação, a partir da 
cota de soleira fornecida pelo órgão compe¬tente da Administração Regional, é de 10 
m (dez metros) calculado a partir do ponto médio do perfil natural do terreno, e 
corresponderá à cota da última laje ou início do telhado, não se levando em conta os 
caimentos e os pontos de cumeeira do telhado principal e excluindo-se, também, caixa 
d’água e casa de máquinas.

Misto

• É permitida a construção de castelo d’água com altura livre, desde que justificada pelo projeto hidráulico ou projeto de fundação 
devidamente registrado no CREA-DF e de acordo com as normas especificas.
• Será permitida sua construção nos afastamentos obrigatórios.

• Quando a fachada coincidir com o limite do lote, não será permitido qualquer elemento de vedação ou decorativo que se projete 
além dos limites do lote;
• Para uso de toldos e similares será aplicada norma pertinente.

• Nos lotes de uso residencial, nas áreas de afastamentos mínimos obrigatórios, serão permitidas rampas de acesso ao subsolo, 
poços de iluminação e ventilação, churrasqueiras com área inferior a 30 m², quadras esportivas e piscinas. 
• Será permitido construir a edificação, sem o afastamento, em apenas uma das divisas (laterais ou de fundo) desde que não 
acarrete danos às construções e lotes vizinhos, não ocorram aberturas voltadas para estes e a fachada cega não faça limite com vias 
de circulação. 
• Deverão ser observados todos os afastamentos definidos pelas Concessionárias de Serviços Públicos do DF.
• Não é permitida qualquer edificação, impermeabilização do solo, desmatamento, plantação de espécies vegetais não nativas, 
utilização ou qualquer outra forma de alteração da vegetação, solo, relevo, recursos hídricos nas áreas de restrição definida como 
área não edificante. Tais áreas possuem exclusivamente fins de preservação e poderão, em situações específicas e desde que 
tecnicamente comprovado para os órgãos de licenciamento, ser utilizadas pelos equipamentos de infraestrutura e saneamento 
necessários ao atendimento do parcelamento. 
• As edificações já existentes que não atendem aos parâmetros de afastamentos deverão ser submetidas a análise específica para 
avaliação da possibilidade de flexibilização.
• Em casos de edificações existentes em desacordo com este afastamento, a nova edificação a ser construída no lote lindeiro, 
deverá respeitar os afastamentos de forma a evitar geminamento das edificações.
* De acordo com o artigo no. 131 do PDOT os lotes já ocupados até a data 19/09/18 serão regularizados na situação fática.

• A área verde (área permeável) obrigatória pode incluir os afastamentos mínimos obrigatórios, não ocupados por edificações ou não 
pavimentados, de acordo com a presente norma.                                                                                                                                         
* De acordo com o artigo no. 131 do PDOT os lotes já ocupados até a data 19/09/18 serão regularizados na situação fática.

• Todo acesso ao interior do lote só poderá ser feito pelas vias locais.
• Nos casos de lotes de Uso Residencial poderá ter, no máximo, um acesso para veículos sendo vedado utilizar, para acesso 
permanente, as laterais de lotes contíguos.

• Os avanços dos beirais não deverão constar como área construída, desde que não haja ocupação em sua parte inferior e que 
estejam de acordo com as exigências do Código de Edificações do Distrito Federal.
• Nos casos de lotes de Uso Residencial, em específico de construção de dois pavimentos com terraço, este poderá ser coberto em 
30% (trinta por cento) de sua área, respeitados os limites máximos de altura.
• Nos casos de lotes de Uso Residencial, os beirais de cobertura não poderão avançar sobre a faixa do afastamento obrigatório em 
mais de um terço de sua largura.

• Nos casos de lotes de Uso Residencial, será permitido a instalação de fossas sépticas e sumidouros, devendo ser:
               -  Construídas  na parte frontal do lote para evitar a contaminação da água e facilitar a limpeza das fossas. Na 
impossibilidade física do terreno em se implantar tal procedimento, será feita uma avaliação para sua construção, mediante 
aprovação do parcelamento.
               -  Obrigatório, em qualquer edificação, a existência e o funcionamento de reservatório de água potável com, no mínimo 
1.000 L (mil litros), fossa séptica e sumidouro;
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