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A – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 
Grande área destinada ao Instituto de Meteorologia, transferido para Brasília em 1967 em terreno circular a oeste da área do Plano Piloto, adjacente ao Eixo 
Monumental.  
Preservação das áreas de cerrado existentes no Instituto Nacional de Meteorologia.  
Área destinada ao Instituto de Meteorologia, a subestação de energia elétrica e ao reservatório de água. Deverá manter a característica de espaço aberto 
institucional, predominantemente verde como área de descompressão. 
B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

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

(Distrital e/ou Federal) 
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C – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 
Uso institucional como atividade principal , tendo a prestação de serviço como atividade de apoio.  
Instituto de Meteorologia – INMET 
Companhia de Eletricidade de Brasília - CEB   
Companhia de Água e Esgoto de Brasília – CAESB 

ATIVIDADES PERMITIDAS  

INMET PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
56-I – Alimentação. 

 
INSTITUCIONAL  
84-O- Administração pública, defesa e seguridade social;  
85-P- Educação, apenas: 

85.5 - Atividades de apoio à educação; 
91-R - Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental.  

D – 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 

INMET 
 

TO=5% 
Subsolos: 5%  
(Obs. 3, 4, 8) 

10,00m 
(Obs. 7, 10, 11) 

0,1 
(Obs. 12) 

12,00m 
(Obs. 1, 2, 6, 9, 14) 

90% 
(Obs. 5) 
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OBSERVAÇÕES: 
1) A altura máxima da edificação será contada a partir da cota de soleira. A definição da cota de soleira deverá ser efetuada no ponto médio de cada 

projeção/lote, no seu sentido longitudinal, tendo como referência o greide da rua de acesso e a mesma altura de sua calçada, evitando o afloramento de 
subsolo, respeitados os dispositivos constantes da Portaria Conjunta SUCAR/SEDUH n° 008/2005. 

2) A altura especificada poderá ser maior que a estabelecida desde que justificada por laudo técnico. 
3) As rampas de acesso ao subsolo deverão se desenvolver inteiramente dentro do lote. 
4) Quando houver segundo subsolo, o acesso de veículos será efetuado por rampa que se localizará internamente à área permitida para o subsolo, podendo 

a rampa do 2° subsolo coincidir com a do 1° subsolo.  
5) É obrigatória a reserva de área verde permeável ajardinada e /ou arborizada dentro dos limites do lote, a qual deverá estar implantada por ocasião da 

expedição da carta de habite-se. A Taxa de Permeabilidade poderá ser utilizada nos afastamentos obrigatórios. 
6) É permitido construir torre ou castelo d’água, com altura devidamente justificada por motivos técnicos. 
7) É permitida a construção de guarita dentro dos limites do lote e dentro da área de afastamento obrigatório. 
8) É obrigatória a garantia das condições de acessibilidade e de integração do edifício com o entorno. 
9) Caixa d’água, casa de máquinas, ou outros equipamentos técnicos poderão eventualmente ultrapassar a altura máxima permitida em até 3,00 m, desde 

que devidamente justificados em memorial descritivo de projeto. 
10) As áreas de carga e descarga serão implantadas dentro do lote, sem prejudicar a circulação de pedestres. 
11) É permitido o cercamento do lote, conforme corpo da lei.  
12) Será permitida a edificação de uma unidade residencial para zelador ou para apoio de funcionários para cada edificação condominial, dentro do lote, com 

área máxima de habitação econômica, conforme estabelecido pelo Código de Edificações do Distrito Federal, incluída no cálculo do coeficiente de 
aproveitamento. 

13) As galerias técnicas deverão se desenvolver inteiramente dentro do lote. 
14) A instalação de coletores solares, aquecedores e outros equipamentos devem fazer parte da concepção da edificação, não devendo ser tratados como 

objetos visualmente destacados do projeto arquitetônico. 
a) Aquecedores devem ser incorporados ao volume formado pela caixa d’água. 

15)  O cercamento acompanhará limite do lote acompanhando os seguites parâmetros:  
a) Frente – altura máxima de 2,50 m, garantido o mínimo de 70% de transparência visual em sua área de elevação; 
b) Fundos – muro com altura máxima de 4,50 m; 
c) Laterais – até ¼ da dimensão total da divisa, contada a partir do vértice frontal: grade com altura máxima de 2,50 m; 
d) Laterais – a partir de ¼ da dimensão total da divisa, contada a partir do vértice frontal: muro com altura máxima de 4,50 m; 
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E – INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS APLICÁVEIS: 
ODIR: NÃO ONALT: NÃO OBSERVAÇÕES: 
F – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 
 

Padrões previstos de parcelamento urbano Permitido 
(S/N) 

Lote mínimo 
(m²) 

Lote máximo 
(m²) Observações 

Novos parcelamentos N - -  

Desmembramentos N - -  

Remembramentos N - -  

G – ESPAÇO PÚBLICO: 
Manutenção e preservação da área de cerrado.  

H – VAGAS PARA VEÍCULOS: 
 
I – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 
 

 
 


