
                                                                                                
 

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EDIFICAÇÕES 

 

8 – PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO: 

8.1 - Parâmetros urbanísticos básicos: 

8.1.1 – Usos:  

Para todos os lotes – Uso residencial unifamiliar exclusivo no lote. 

 

 8.1.2 - Coeficiente de Aproveitamento ou Taxa de Construção: 

O coeficiente de aproveitamento é um índice numérico que multiplicado pela área do 

lote, resulta na área máxima de construção permitida. 

 

USO DO LOTE 

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 

Básico Máximo 

Lotes residenciais 0,8 1,0 

  

 8.1.3 – Taxa Mínima de Permeabilidade: 

É obrigatória a reserva de área verde (arborizada e ajardinada) dentro dos limites do 

lote, onde será proibida a impermeabilização do solo por edificação ou pavimentação. 

 

  TAXA DE PERMEABILIDADE 

Lotes Residenciais 30% 

 

 

 

8.2 - Parâmetros específicos: 

8.2.2 - Número de Pavimentos: 

 



                                                                                                
Os pavimentos permitidos nos lotes residenciais serão os seguintes: 

 Pavimento Térreo; 

 Primeiro pavimento. 

8.2.4 - Tratamento das Divisas: 

 

O cercamento do lote será optativo em todas as divisas do lote, conforme descrito a 

seguir: 

a) Divisa frontal – altura máxima permitida de 2,20 m, devendo proporcionar, no mínimo, 70% 

de transparência visual; 

b) Divisas laterais e de fundo – altura máxima permitida de 2,20 m; 

Obs.1: quando as divisas laterais e de fundo coincidirem com os limites do parcelamento, a 

altura máxima do cercamento será de 2,50 m; 

Obs.2: os materiais permitidos para o cercamento são: cerca-viva, alvenaria, grade e alambrado. 

 

8.2.5 – Afastamentos Mínimos Obrigatórios: 

 

É obrigatória a construção de edificação no lote, respeitando-se os seguintes 

afastamentos mínimos: 

TIPOLOGIA DO LOTE 

 

Frente 

(m) 

Fundos 

(m) 

Lat Esq 

(m) 

 

Lat Dir 

(m) 

 

Lotes Residenciais- Geral 3,00 3,00 1,50 1,50 

 

         *Tais afastamentos definidos para lotes padrão, com baixa declividade (abaixo de 30%). 

Para lotes diferentes do padrão os afastamentos devem ser definidos de acordo com a 

topografia do lote, desde que respeitados os afastamentos mínimos acima 

Obs.1: 

1 - A ocupação do afastamento obrigatório frontal apenas será permitida para cobertura 

de garagem podendo ocupar no máximo 5,0 m (cinco metros) da dimensão desta divisa em 



                                                                                                
extensão linear, ao longo da sua testada com altura de até 4,5 (quatro metros e cinquenta 

centímetros); 

2 - Será permitida a ocupação de um dos afastamentos laterais e/ou de fundo por 

edificações com mais de um pavimento, desde que não ultrapasse 1/3 da dimensão daquela 

divisa e esta não seja confrontante com o logradouro público; 

3 - Será permitida a ocupação dos afastamentos laterais e/ou de fundo por edificações 

térreas com até 4,5 m (quatro metros e cinquenta centímetros), desde que não ultrapasse 1/2 

da dimensão daquela divisa e esta não seja confrontante com o logradouro público; 

Obs.2: Nos casos dos lotes com parâmetros diferenciados, os afastamentos onde houver 

maior restrição não serão analisados pelos itens da Obs.1. 

8.2.11– Acessos: 

 

O acesso ao lote será feito pelo logradouro público confrontante com a divisa frontal do 

lote, sendo esta localizada na via de menor hierarquia que seja confrontante a divisa do lote. 

O acesso de veículos aos lotes, quando necessitar de rampa, deverá ser feito de acordo 

com os parâmetros estabelecidos no Código de Edificações do Distrito Federal e, neste caso, as 

rampas deverão se desenvolver inteiramente dentro do lote. 

As calçadas de pedestres deverão estar de acordo com os parâmetros estabelecidos na 

ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.  

8.2.12 - Altura da Edificação: 

 

A altura máxima das edificações nos lotes residenciais unifamiliares será de 8,50m (oito 

vírgula cinquenta metros) correspondendo à altura mais alta da edificação, excluindo caixa 

d’água e casa de máquinas. 

A altura máxima da edificação será medida a partir da cota de soleira estabelecida pela 

Administração Regional. 

A altura máxima das edificações construídas nos afastamentos obrigatórios, quando 

permitidas, será de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros).  

 

 

A Administração 

 


