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TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO DO CÓDIGO 

Art. 1º O Código de Edificações do Distrito 

Federal disciplina toda e qualquer obra de 

construção, modificação ou demolição de 

edificações na área do Distrito Federal, bem como o 

licenciamento das obras de engenharia e 

arquitetura. 

Art. 2º O Código de Edificações do Distrito 

Federal objetiva estabelecer padrões de qualidade 

dos espaços edificados que satisfaçam as condições 

mínimas de segurança, conforto, higiene e saúde 

dos usuários e demais cidadãos, por meio da 

determinação de procedimentos administrativos e 

parâmetros técnicos que serão observados pela 

administração pública e pelos demais interessados e 

envolvidos no projeto, na execução de obras e na 

utilização das edificações. 

Parágrafo único. Os padrões de qualidade de que 

trata este artigo serão majorados em benefício do 

consumidor e do usuário das edificações, sempre 

que possível. 

  

CAPÍTULO II 

DA CONCEITUAÇÃO 

Art. 3º Para os fins desta Lei, ficam 

estabelecidos os seguintes conceitos: 

II - acessibilidade - conjunto de alternativas 

de acesso a edificações, espaços públicos e 

mobiliário urbano que atendem às necessidades de 

pessoas com diferentes formas de dificuldade de 

CAPÍTULO II 

DA CONCEITUAÇÃO 

  

XVIII -circulação - elemento que estabelece a 

interligação de compartimentos da edificação, assim 

classificada: 

a) circulação horizontal - estabelece interligação 



locomoção e oferecem condições de utilização com 

segurança e autonomia; 

XII - área pública - área destinada a sistemas 

de circulação de veículos e pedestres, a espaços 

livres de uso público e a implantação de 

equipamentos urbanos e comunitários; 

XV - barreiras arquitetônicas - elementos 

arquitetônicos que prejudicam ou impossibilitam o 

livre trânsito de pessoas com dificuldade de 

locomoção; 

XXIX - galeria - espaço, provido ou não de 

guarda-corpo, destinado à circulação de pedestres, 

situado na parte externa de uma edificação, sob o 

pavimento superior; 

XXX - guarda-corpo - estrutura de proteção 

vertical, maciça ou não, que serve de anteparo 

contra queda em escadas, varandas, balcões, 

rampas, terraços, sacadas e galerias; 

XLVI - normas técnicas brasileiras - normas 

estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT; 

LV - pessoas com dificuldade de locomoção 

- pessoas que têm a locomoção dificultada 

temporária ou permanentemente, como idosos, 

gestantes, obesos, crianças e portadores de 

deficiência física; 

LXVII - uso coletivo - utilização prevista 

para grupo determinado de pessoas; 

LXVIII - uso público - utilização prevista 

para o público em geral; 

LXIX - varanda - espaço sob cobertura 

situada no perímetro de uma edificação, que se 

comunica com seu interior, provido ou não de 

guarda-corpo; 

  

num mesmo pavimento, entrecortada ou não por outras 

circulações, como corredores e galerias; 

b) circulação vertical - estabelece interligação 

entre dois ou mais pavimentos, como escadas, rampas e 

elevadores. 

XIX - circulação de uso comum ou principal – 

circulação horizontal ou vertical utilizada pelo conjunto 

dos usuários da edificação; 

XX -  circulação de uso restrito ou secundária – 

circulação horizontal ou vertical utilizada por grupo 

restrito de usuários da edificação ou que serve de acesso 

secundário; 

XXI-  corrimão - peça ao longo de uma escada que 

serve de apoio para a mão de quem sobe ou desce; 

XXVI          galeria comercial - agrupamento de lojas 

ou boxes situados num mesmo conjunto arquitetônico e 

voltadas para circulação de uso comum; 

XXVII -      guarda – corpo – estrutura de proteção 

maciça ou não que serve de anteparo contra quedas de 

pessoas em escadas, rampas, varandas, terraços e 

eirados, dentre outros; 

XXXI-  interligação de vestíbulos - circulação 

horizontal de ligação entre os vestíbulos social e de 

serviço da edificação; 

XXXIII -      local de hospedagem - edificação destinada 

à hospedagem ou moradia temporárias, que dispõe de 

unidades habitacionais e de serviços comuns; 

XXXIV -     local de reunião – espaço destinado a 

agrupamento de pessoas em edificação de uso coletivo; 

XXXV -         loja - unidade imobiliária destinada a fins 

comerciais e voltada para o logradouro público ou para 

circulação horizontal de uso comum, podendo dispor de 

mezanino ou sobreloja; 

XXXVII -mercado - local destinado à venda de 

produtos alimentícios e produtos variados expostos em 



  balcões, estantes ou prateleiras, com área de venda igual 

ou inferior a trezentos metros quadrados; 

XLV -     pólo gerador de tráfego - constituído por 

edificação ou edificações cujo porte e oferta de bens ou 

serviços geram interferências no tráfego do entorno e 

grande demanda por vagas em estacionamentos ou 

garagens; 

XLVII -         sala comercial - unidade imobiliária 

destinada a fins comerciais e voltada para circulação 

horizontal de uso comum; 

XLIX -           semi-enterrado - pavimento da 

edificação, aflorado do solo e situado abaixo do 

pavimento térreo, que apresenta menos de sessenta por 

cento de seu volume enterrado em relação ao perfil 

natural do terreno;  

L -     sobreloja - pavimento  entre o pavimento térreo e 

o primeiro pavimento da edificação, com ou sem acesso 

independente; 

LVI - uso coletivo – corresponde às atividades com 

utilização prevista para grupo determinado de pessoas, 

como as de natureza cultural, esportiva, recreativa, 

educacional, social, religiosa e de saúde, o mesmo que 

uso institucional ou comunitário; 

LVII -         uso comercial de bens e de serviços – 

corresponde às atividades que abrangem a 

comercialização de produtos, valores e serviços; 

LVIII -        uso industrial – corresponde às atividades 

de extração e transformação da matéria-prima em bens 

de produção e de consumo; 

LIX - uso residencial – corresponde à atividade de 

habitação que pode ser coletiva ou unifamiliar; 

LX -   uso rural – corresponde às atividades de 

agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, 

pesca, aqüicultura e serviços de turismo e lazer. 

LXI - unidade habitacional de hotelaria - área privativa 



destinada ao repouso do hóspede, podendo também 

conter compartimentos ou ambientes para estar, higiene 

pessoal, preparo e consumo de alimentos; 

LXIV -        vestíbulo – espaço interno da edificação 

que serve de acesso ou de ligação entre as circulações 

horizontal e vertical, o mesmo que átrio.  

CAPÍTULO III 

DOS ASPECTOS GERAIS DAS 

EDIFICAÇÕES 

Seção I 

Dos Compartimentos 

Art. 88. Os compartimentos ou ambientes 

obedecerão a parâmetros mínimos de: 

     I - área de piso; 

     II - pé-direito; 

     III - vãos de aeração e iluminação; 

     IV - vãos de acesso; 

     V - dimensões de compartimentos e de  

elementos construtivos. 

Parágrafo único. Os parâmetros mínimos de 

dimensionamento são definidos nos Anexos I, II e 

III. 

       Art. 93. As áreas dos compartimentos de 

unidade domiciliar econômica poderão ter, no 

mínimo, setenta e cinco por cento das áreas 

definidas para unidades domiciliares constantes do 

Anexo I, com exceção de banheiro, lavabo, 

banheiro e dormitório de empregado. 

       § 1º Para o cálculo da área mínima dos 

dormitórios, será utilizada a área do primeiro 

dormitório constante do Anexo I. 

       § 2º As dimensões mínimas dos 

compartimentos destinados a estar poderão ser 

reduzidas para dois metros e sessenta centímetros e 

as de preparo de alimentos, para um metro e 

CAPÍTULO V 

DOS ASPECTOS GERAIS DAS EDIFICAÇÕES 

  

Seção I 

DOS COMPARTIMENTOS. 

  

Art. 90 - O lavatório localizar-se-á, opcionalmente, fora 

do compartimento destinado à higiene pessoal, 

resguardada a proximidade necessária para a sua 

utilização. 

Art. 94 - As circulações horizontais de uso comum e de 

uso restrito obedecerão aos parâmetros mínimos 

estabelecidos na Lei objeto desta regulamentação e 

neste Decreto. 

§1º A circulação horizontal de uso comum referida 

neste artigo, quando aberta para o exterior no sentido de 

seu comprimento, terá dimensão mínima igual a um 

metro e vinte centímetros, independentemente do seu 

comprimento. 

§2º Para fins de cálculo do comprimento da circulação 

horizontal de que trata este artigo, a existência de 

vestíbulo de ligação da circulação horizontal com a 

vertical implicará no fracionamento de sua extensão 

total.  

Art. 95 - A escada obedecerá aos parâmetros mínimos 

estabelecidos na Lei ora regulamentada e ao seguinte: 

I - o espelho do degrau terá altura máxima de dezenove 

centímetros; 

II -  o piso do degrau terá profundidade mínima de vinte 



sessenta centímetros. 

Art. 94. É admitida a construção de unidade 

domiciliar denominada apartamento conjugado, 

desde que a área total dos compartimentos 

conjugados corresponda ao somatório da área do 

maior compartimento, acrescida de sessenta por 

cento da área de cada um dos demais 

compartimentos, obedecidos os parâmetros 

constantes do Anexo I desta Lei. 

§ 1º Para o cálculo da área a que se refere o 

caput serão consideradas as áreas do primeiro 

dormitório e do primeiro banheiro, constantes do 

Anexo I. 

§ 2º É vedada a compartimentação física dos 

ambientes conjugados. 

Art. 96. O revestimento dos pisos, paredes, 

tetos e forros dos compartimentos ou ambientes 

será definido de acordo com a destinação e 

utilização dos mesmos, conforme estabelecido nos 

Anexos I, II e III. 

Art. 97. As circulações horizontais e verticais 

e os vestíbulos das edificações obedecerão aos 

parâmetros mínimos de dimensionamento 

relacionados às funções neles desempenhadas, 

conforme estabelecido nos Anexos I, II e III. 

Art. 98. As escadas e rampas de uso comum 

possuirão corrimão: 

I - em um dos lados quando a largura for de 

até um metro e vinte centímetros; 

II - em ambos os lados quando a largura for 

superior a um metro e vinte centímetros e inferior a 

quatro metros; 

III - duplo intermediário quando a largura for 

igual ou superior a quatro metros. 

  

e cinco centímetros; 

III - o patamar intermediário retilíneo terá largura e 

profundidade igual à largura da escada sempre que o 

número de degraus exceder a dezesseis; 

IV - o patamar intermediário curvilíneo terá raio igual à 

largura da escada e profundidade correspondente à 

largura de três pisos do degrau da escada. 

§1º A profundidade mínima do piso do degrau da 

escada curvilínea será medida na metade da largura da 

escada. 

§2º O degrau da escada e o patamar não sofrerão 

qualquer obstrução, inclusive por giro de portas. 

Art. 96 - A escada de uso comum obedecerá ao disposto 

no 95 e ao seguinte: 

I - o degrau em ângulo da escada retilínea possuirá 

ângulo igual ou superior a trinta graus em relação ao seu 

vértice; 

II -  o piso saliente em relação ao espelho não 

prejudicará a profundidade mínima exigida; 

III - o piso será executado em material antiderrapante ou 

possuirá faixa de proteção antiderrapante ao longo de 

seu bordo. 

Parágrafo único. Quando da existência de escada de 

emergência na edificação conforme legislação 

específica, esta poderá ser utilizada como escada de uso 

comum. 

Art. 97 - A escada de uso restrito do tipo marinheiro 

será permitida para acesso à casa de máquinas, às caixas 

d’água ou a compartimentos de uso incompatível com a 

permanência humana. 

Art. 98 - Os vestíbulos de elevadores social e de serviço 

e as escadas serão interligados em todos os pavimentos. 

Parágrafo único. Os vestíbulos e a interligação de que 

trata este artigo serão dispensados na edificação cujo 

conjunto de circulação vertical atender a uma unidade 



imobiliária por pavimento. 

Art. 99 - A rampa para pedestre obedecerá aos 

parâmetros mínimos estabelecidos na Lei aqui 

regulamentada, neste Decreto e, especialmente, ao 

disposto na Seção IV do Capítulo V- Da Acessibilidade, 

quando destinadas a pessoas com dificuldade de 

locomoção. 

Parágrafo único. Fica dispensada de cumprir as 

inclinações exigidas neste Decreto a rampa não 

destinada a pessoas com dificuldade de locomoção. 

Art. 100 - A varanda na fachada da edificação e situada 

sobre os afastamentos mínimos obrigatórios obedecerá 

ao seguinte: 

VI - possuirá guarda-corpo ou jardineira com altura 

mínima de noventa centímetros. 

Seção III 

Das Garagens e Estacionamentos 

  

     Art. 115. Para os efeitos desta Lei, o local 

destinado à guarda de veículos denomina-se 

garagem ou abrigo, quando coberto, e 

estacionamento, quando descoberto, e é classificado 

em: 

     I - particular, quando situado em propriedade 

privada;       

     II - público, quando situado em área pública. 

       Art. 116. As garagens e estacionamentos de 

veículos serão projetados e executados sem a 

interferência de quaisquer elementos construtivos 

que possam comprometer sua utilização ou os 

parâmetros construtivos mínimos estabelecidos. 

     § 1º As circulações de veículos, as vagas, as 

rampas e demais parâmetros pertinentes obedecerão 

ao previsto na regulamentação desta Lei e serão 

indicados e dimensionados nos projetos de 

Seção III 

DAS GARAGENS E ESTACIONAMENTOS 

  

Art. 114 - As garagens e os estacionamentos 

particulares e públicos obedecerão ao constante na Lei 

aqui regulamentada e ao seguinte: 

I - as vagas e as circulações de veículos serão 

dimensionadas de acordo com os ângulos das vagas em 

relação ao eixo da circulação conforme parâmetros 

mínimos constantes das Tabelas I e II do Anexo III 

deste Decreto. 

II -  as rampas de acesso de veículos localizar-se-ão 

dentro dos limites do lote, com exceção do disposto na 

Lei objeto desta regulamentação e neste Decreto, e 

obedecerão aos parâmetros mínimos definidos na 

Tabela III do Anexo III deste Decreto. 

Art. 115 - A localização da rampa e do patamar de 

acomodação além dos limites do lote com dimensões 

reduzidas, conforme dispõe a Lei ora regulamentada, 

não prejudicará galerias de circulação de pedestres e 



arquitetura. 

       § 2º Fica admitida a utilização de equipamento 

mecânico para a racionalização da área, observado 

o número de vagas exigido. 

Art. 117. Nos casos em que as dimensões do 

lote impossibilitarem a localização de rampas e 

patamares de acomodação em seu interior, fica 

admitida sua localização além dos limites do lote, 

desde que: 

I - estejam adequados ao sistema viário 

projetado; 

II - a circulação de pedestres seja garantida. 

Art. 118. As rampas de acesso de projeções 

podem ser localizadas fora de seus limites. 

       Art. 119. No caso de existirem dois ou mais 

subsolos, as rampas fora dos limites de lotes e 

projeções receberão a anuência da Administração 

Regional e estarão em consonância com o projeto 

urbanístico oficial. 

Art. 120. Serão previstas vagas para veículos 

de pessoas com dificuldade de locomoção nos 

estacionamentos públicos e nos explorados 

comercialmente, conforme o disposto nesta Lei. 

Art. 121. As garagens e estacionamentos 

particulares explorados comercialmente obedecerão 

a parâmetros estabelecidos em regulamentação. 

  

calçadas frontais à edificação. 

Art. 116 - Fica obrigatória a instalação de sinal sonoro-

luminoso em rampa de saída de garagem que 

desemboque diretamente em calçada ou galeria de 

circulação de pedestres. 

Art. 117 - Fica facultada a utilização para sentido duplo 

de rampa dimensionada com sentido único, em lote de 

até vinte metros de testada, desde que atendida por sinal 

sonoro - luminoso e por espelhos implantados por 

ocasião da expedição da Carta de Habite-se. 

Parágrafo único. No caso previsto neste artigo, o 

patamar de acomodação poderá localizar-se fora dos 

limites do lote. 

Art. 118 - Fica facultada a redução da largura da 

circulação de veículos em sentido único para dois 

metros e oitenta centímetros quando não proporcionar 

acesso a vagas. 

Art. 119 -. O número mínimo de vagas para a atividade 

caracterizada como pólo gerador de tráfego será 

calculado de acordo com parâmetros estabelecidos na 

Tabela IV do Anexo III deste Decreto quando exigido 

na legislação de uso e ocupação do solo. 

§ 1º A atividade com área total de construção inferior 

àquelas estabelecidas na tabela referida neste artigo não 

será considerada como pólo gerador de tráfego e terá o 

número mínimo de vagas definido na legislação de uso 

e ocupação do solo. 

§ 2º As vagas de que trata este artigo poderão localizar-

se em subsolo, em superfície e em andares superiores, 

sem prejuízo do disposto na legislação de uso e 

ocupação do solo. 

Art. 120 - As atividades de uso coletivo que se 

desenvolverem em horário diferenciado e estiverem 

localizadas a até trezentos metros de estacionamento 

público poderão ter o número de vagas exigido 

complementado em até cinqüenta por cento pelas vagas 

do estacionamento público, com base em estudo 



técnico. 

Parágrafo único. A utilização de vagas de 

estacionamento público de que trata este artigo será de, 

no máximo, a metade da capacidade deste 

estacionamento. 

Art. 121 - Fica obrigatória a previsão de áreas 

exclusivas para carga e descarga, embarque e 

desembarque e estacionamento de táxis , de acordo com 

a Tabela V do Anexo III deste Decreto, para a atividade 

definida como pólo gerador de tráfego na Tabela IV do 

Anexo III deste Decreto. 

Art. 122 - O estacionamento e a garagem explorados 

comercialmente, inclusive o edifício-garagem, 

atenderão ao disposto na Lei ora regulamentada, neste 

Decreto, e terão: 

I - dois banheiros, no mínimo, providos de armários e 

independentes para cada sexo para uso de funcionários e 

de público; 

II -  área de acumulação de veículos com acesso direto 

pelo logradouro público, situada entre o alinhamento do 

lote e o local de controle, que permita a espera de, no 

mínimo, dois por cento da capacidade total de vagas 

acessadas pelo local, não inferior a duas vagas; 

III - isolamento acústico nas paredes limítrofes com as 

de outras edificações ou com as de outras atividades na 

mesma edificação; 

IV - elemento físico para contenção de veículos em 

rampas e em vagas, quando situadas acima do 

pavimento térreo. 

Parágrafo único. Fica proibida a utilização dos acessos, 

da circulação e das áreas de acumulação de veículos 

para estacionamento nos locais a que se refere este 

artigo. 

Art. 123 - A utilização de equipamento mecânico nas 

garagens e estacionamentos conforme dispõe a Lei 



objeto desta regulamentação, que resulte em áreas e 

dimensões mínimas diferenciadas daquelas definidas 

neste Decreto implicará na apresentação de memorial 

explicativo com os parâmetros técnicos utilizados ou 

justificativa técnica do fabricante, para fins de 

aprovação ou visto do projeto. 

Seção IV 

Da Acessibilidade 

  

Subseção I 

Da Edificação 

     Art. 122. Em toda edificação de uso público e 

coletivo, serão garantidas condições de  acesso 

físico, livre de barreiras arquitetônicas, inclusive a 

pessoas com dificuldade de locomoção. 

     Art. 123. Serão garantidas condições de 

utilização e de acesso físico, inclusive a pessoas 

com dificuldade de locomoção permanente ou 

temporária, aos serviços oferecidos, pelo menos, 

nos seguintes tipos de edificações: 

     I - edifícios de órgãos públicos; 

     II - lojas de departamentos; 

     III - centros e galerias comerciais; 

       IV - estabelecimentos comerciais com área de 

consumação igual ou superior a cinqüenta metros 

quadrados; 

     V - supermercados e hipermercados; 

       VI - estabelecimentos de natureza esportiva, 

cultural, recreativa e religiosa; 

     VII - estabelecimentos de saúde; 

     VIII - estabelecimentos de hospedagem com 

mais de vinte dormitórios; 

     IX - estabelecimentos de ensino; 

     X - estabelecimentos bancários; 

Seção IV 

DA ACESSIBILIDADE 

  

Subseção I 

DA EDIFICAÇÃO 

  

Art. 124 - As edificações de uso público e coletivo 

especificadas na Lei objeto desta regulamentação 

obedecerão ao que dispõe a referida Lei e este Decreto 

para possibilitar a acessibilidade às pessoas com 

dificuldade de locomoção. 

Art. 125 - O vestíbulo de entrada da edificação de uso 

público e coletivo de que trata a Lei ora regulamentada 

permitirá a inscrição de um círculo com um metro e 

cinqüenta centímetros de diâmetro, livre do giro de 

abertura de portas. 

Art. 126 - O vão de acesso da edificação para permitir a 

acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção 

atenderá ao seguinte: 

I-  largura mínima de oitenta centímetros; 

II -       soleira com bordas arredondadas ou chanfradas, 

com altura máxima de um centímetro e meio; 

III -      trilho embutido em porta de correr. 

Art. 127 - A circulação utilizada por pessoas com 

dificuldade de locomoção terá largura mínima de 

noventa centímetros e atenderá ao disposto neste 

Decreto. 

Parágrafo único. Quando existir elemento fixado em 

parede, em pilar ou no piso da circulação de que trata 



     XI - terminais rodoviários, ferroviários e 

aeroviários. 

     Parágrafo único. Em habitações coletivas 

servidas por elevadores, será garantida a 

acessibilidade às áreas comuns. 

     Art. 124. Os acessos e as circulações horizontais 

e verticais serão dimensionados de acordo com os 

parâmetros mínimos estabelecidos na 

regulamentação desta Lei. 

     Art. 125. Os sanitários destinados ao uso de 

pessoas com dificuldade de locomoção serão 

devidamente sinalizados e posicionados em locais 

de fácil acesso, próximos à circulação principal. 

     Parágrafo único. O dimensionamento dos 

sanitários assegurará o acesso e o espaçamento 

necessário às manobras de giro de cadeiras de 

rodas, conforme estabelecido na regulamentação 

desta Lei. 

     Art. 126. Nos cinemas, auditórios, casas de 

espetáculos, teatros, estádios, ginásios e demais 

edificações destinadas a locais de reunião serão 

previstos espaços para espectadores em cadeiras de 

rodas, em locais dispersos, próximos aos 

corredores, com dimensões de um metro e vinte 

centímetros por um metro e cinqüenta centímetros, 

na proporção de um por cento da lotação do 

estabelecimento. 

     § 1º Fica facultada a previsão de fila de cadeiras 

escamoteáveis, que possam ser retiradas, 

individualmente, para abrir espaço para a 

acomodação de cadeiras de rodas, conforme a 

proporção prevista neste artigo. 

     § 2º Fica obrigatória a previsão de assentos 

próximos aos corredores para  convalescentes, 

idosos, gestantes, obesos e outras pessoas com 

dificuldade de locomoção, na proporção mínima de 

este artigo, será construído embasamento ressaltado do 

piso com dimensões iguais ou superiores às da projeção 

horizontal do elemento. 

Art. 128 - O desnível do piso da edificação será vencido 

por meio de rampa quando não existir outro acesso para 

pessoas com dificuldade de locomoção. 

§ 1º A rampa a que se refere este artigo terá: 

I - largura mínima de um metro e vinte centímetros 

quando retilínea e de um metro e cinqüenta centímetros 

com raio interno de três metros quando curvilínea; 

II -       piso regular revestido de material anti-

derrapante; 

III -      rodapé saliente de cinco centímetros da parede 

com altura de quinze centímetros; 

IV -      patamar intermediário com largura e 

profundidade igual à largura da rampa, sempre que 

houver mudança de direção, atingir três metros de altura 

e possuir comprimento superior ao constante da Tabela 

VI do Anexo III deste Decreto; 

V -       corrimãos em ambos os lados e duplo 

intermediário quando a largura da rampa for igual ou 

superior a quatro metros; 

VI -      guarda-corpo quando suas bordas forem livres; 

VII -    corrimão com altura constante, entre setenta e 

cinco e oitenta e cinco centímetros ; 

VIII -inclinação máxima conforme parâmetros definidos 

na Tabela VI do Anexo III deste Decreto. 

Parágrafo único. A fixação do corrimão em parede será 

feita pela sua face inferior para possibilitar o 

deslizamento das mãos. 

Art. 129 - O elevador para uso de pessoas com 

dificuldade de locomoção terá, no mínimo, um metro e 

quarenta centímetros de comprimento por um metro e 

dez centímetros de largura. 

§ 1º O elevador de que trata este artigo terá porta 



três por cento da capacidade total do ambiente, 

observado o afastamento mínimo de um metro em 

relação aos assentos da fila subseqüente. 

     Art. 127. Nos estabelecimentos de hospedagem 

com mais de vinte dormitórios, serão previstos 

dormitórios adaptados para pessoas com 

dificuldade de locomoção, nos termos das normas 

técnicas brasileiras, na proporção mínima de dois 

por cento do total, assegurado, pelo menos, um 

dormitório. 

     Art. 128. Os estabelecimentos de ensino 

proporcionarão condições de acesso e utilização 

para pessoas com dificuldade de locomoção aos 

ambientes ou compartimentos de uso coletivo, 

inclusive sala de aula e sanitário, que podem estar 

localizados em um único pavimento. 

     Art. 129. As vagas em estacionamentos e 

garagens e os locais para embarque e desembarque 

destinados a veículos de pessoas com dificuldade 

de locomoção estarão próximos aos acessos das 

edificações e  aos vestíbulos de circulação vertical, 

garantido o menor trajeto possível, livre de 

barreiras ou obstáculos. 

  

automática e espelho na face oposta à porta. 

§ 2º O elevador referido neste artigo poderá ser 

substituído por equipamento mecânico com a mesma 

finalidade e com dimensões diferenciadas, de acordo 

com informações técnicas do fabricante. 

Art. 130 - O balcão de atendimento em edificações de 

uso público e coletivo definidas na Lei objeto desta 

regulamentação, possuirá trecho sem vedação frontal, 

com um plano de um metro e vinte centímetros de 

extensão e altura máxima de um metro, para 

atendimento às pessoas com dificuldade de locomoção. 

Art. 131 - A grelha de aeração do subsolo em 

edificações de uso público e coletivo de que trata a Lei 

ora regulamentada será interrompida no local de acesso 

à edificação ou terá barras posicionadas de tal modo que 

não prejudiquem o acesso de pessoas com dificuldade 

de locomoção em cadeiras de rodas. 

Parágrafo único. O trecho da grelha interrompido ou 

com barras conforme dispõe este artigo, terá largura 

mínima de um metro e vinte centímetros. 

Art. 132 - O sanitário destinado a pessoas com 

dificuldade de locomoção terá: 

I - espaçamento mínimo frontal ao vaso sanitário 

correspondente a um círculo com diâmetro de um metro 

e dez centímetros; 

II -       espaçamento mínimo lateral ao vaso sanitário de 

noventa centímetros; 

III -      lavatório sem coluna, com altura de oitenta e 

dois centímetros de sua borda e anteparo de proteção 

junto ao sifão, quando servido por água quente; 

IV -      válvula de descarga e torneira de acionamentos 

facilitados; 

V -       vaso sanitário com altura de quarenta e seis 

centímetros; 

VI -      barras de apoio com diâmetro de trinta e cinco 



milímetros e com textura anti-deslizante, nos termos dos 

parágrafos 1º e 2º deste artigo. 

§ 1º Uma das barras exigidas no inciso V deste artigo 

será fixada a cinco centímetros da parede lateral ao vaso 

sanitário ou no piso, com altura de oitenta centímetros e 

a outra barra será fixada na parede atrás do vaso 

sanitário com inclinação de quarenta e cinco graus e 

com início na mesma altura do vaso. 

§ 2º As barras exigidas no inciso V deste artigo poderão 

ser substituídas por corrente fixada no teto com 

resistência de cento e cinqüenta quilos e munida de uma 

armação de ferro com formato triangular para apoio que 

possibilite graduação de altura na própria corrente. 

Art. 133 - O sanitário destinado a pessoas com 

dificuldade de locomoção, conforme definido no art. 

132 deste Decreto, será instalado de acordo com as 

seguintes alternativas: 

I - um sanitário para ambos os sexos; 

II -       sanitários masculino e feminino, que poderão ser 

incluídos no número de sanitários exigidos para a 

edificação; 

III -      boxes especiais em sanitários masculino e 

feminino.  

Parágrafo único. Nos estabelecimentos com serviços de 

atendimento hospitalar é obrigatória a instalação de 

sanitário para uso por pessoas com dificuldade de 

locomoção, bem como boxe específico para sua 

desinfecção e higiene pessoal em cada pavimento. 

Art. 134 - Fica obrigatória a reserva de vagas para 

pessoas com dificuldade de locomoção em 

estacionamentos e garagens de edificações de uso 

público e coletivo de que trata a Lei ora regulamentada, 

observado o acréscimo de um metro e vinte centímetros 

na largura da vaga ou no espaçamento entre duas vagas 

para abertura de portas de veículos e obedecida a 

proporção definida na Tabela VII do Anexo III deste 



Decreto. 

Parágrafo único. Para o cálculo do número de vagas de 

que trata este artigo o arredondamento será feito para o 

número inteiro imediatamente superior. 

Art. 135 - Será obrigatória a existência de programação 

visual nas edificações de uso público e coletivo que 

dispõe a Lei aqui regulamentada, com ícones claros e de 

fácil entendimento para pessoas com dificuldade de 

locomoção. 

Art. 136 - Os casos omissos desta subseção observarão 

o disposto nas normas técnicas brasileiras. 

Subseção II 

DA URBANIZAÇÃO 

  

Art. 130. Os lotes destinados a edificações de 

uso público ou coletivo serão urbanizados de modo 

a permitir livre trânsito e acesso à edificação, 

inclusive a pessoas com dificuldade de locomoção. 

     Art. 131. A urbanização de áreas públicas de uso 

comum do povo permitirá livre trânsito, inclusive a 

pessoas com dificuldade de locomoção. 

     Parágrafo único. As calçadas, os meios-fios e as 

rampas obedecerão aos parâmetros mínimos 

constantes da regulamentação desta Lei. 

     Art. 132. Será garantida a acessibilidade desde o 

acesso à edificação até as calçadas da área pública, 

inclusive a pessoas com dificuldade de locomoção. 

     Art. 133. O mobiliário urbano implantado em 

área pública será acessível, inclusive a pessoas com 

dificuldade de locomoção. 

     Art. 134. Nas proximidades de rampas e de 

passarelas de acesso a edificações serão previstos: 

     I -  faixas de travessias de vias; 

     II - rebaixamento de meios-fios ou nivelamento 

entre calçada e via; 

Subseção II 

DA URBANIZAÇÃO 

  

Art. 137 - A calçada executada para permitir a 

acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção 

atenderá aos seguintes requisitos: 

I - largura mínima de dois metros; 

II -       superfície regular firme, estável e anti-

derrapante; 

III -      inclinação transversal máxima de três por cento 

em relação ao plano de superfície. 

§ 1º A largura mínima definida no inciso I deste artigo 

poderá ser reduzida para até um metro e cinqüenta 

centímetros quando a caixa da via possuir largura igual 

ou inferior a dez metros. 

§2º A calçada de que trata este artigo será contínua e os 

desníveis serão vencidos por meio de rampas. 

§3º Será obrigatória a implantação de faixa tátil de 

percurso destinada ao deficiente visual com sete 

centímetros de largura, em material anti-derrapante e 

caracterizada pela diferenciação da textura e cor do piso 

nas calçadas em área pública determinadas pela 

Administração Regional. 

  



     III - sinalização horizontal e vertical educativa 

ou de advertência. 

  

Art. 144. Os elevadores sociais, de serviços e 

de cargas e os monta-cargas previstos em projeto, 

quando obrigatórios, terão capacidade de 

carregamento definida pelo cálculo de tráfego, a ser 

apresentado para aprovação ou para visto do projeto 

arquitetônico. 

Art. 145. Quando exigido elevador na 

edificação, será previsto elevador independente 

para o uso residencial, caso este uso ocorra 

concomitantemente a outros em uma mesma 

edificação.  

Parágrafo único. O cálculo de tráfego para o 

elevador destinado ao uso residencial será 

elaborado separadamente.  

  

Art. 138 - Para permitir a acessibilidade às pessoas com 

dificuldade de locomoção o meio-fio e a calçada serão 

rebaixados por meio de rampa que atenderá ao seguinte: 

I - estará localizada na direção da faixa de travessia de 

pedestres; 

II -       distará, no mínimo, três metros dos pontos de 

curva, quando em esquinas; 

III -      terá inclinação máxima de quatorze por cento 

em relação à via; 

IV -      terá largura mínima de um metro e vinte 

centímetros; 

V -       apresentará desnível entre o final da rampa e o 

nível da via, não superior a um centímetro e meio; 

VI -      será executada em material anti-derrapante, 

diferenciado do restante do piso da calçada e assentado de 

maneira uniforme. 

Parágrafo único. O canteiro central interceptado por 

faixa de travessia de pedestres permitirá acessibilidade 

por meio de seu rebaixamento ou de rampa. 

  

Art. 139 - Será garantida a acessibilidade às pessoas 

com dificuldade de locomoção desde o acesso à 

edificação até a calçada em área pública conforme 

dispõe a Lei ora regulamentada. 

Parágrafo único. A utilização de área pública para 

garantir a acessibilidade às pessoas com dificuldade de 

locomoção, inclusive com a construção de rampa 

descoberta não trará prejuízo ao sistema viário e à 

circulação de pedestres e dar-se-á mediante a anuência 

prévia da Administração Regional. 

Art. 140 - A instalação de mobiliário urbano em 

calçadas atenderá ao seguinte: 

I - manterá uma faixa livre mínima de calçada de um 

metro e vinte centímetros de largura; 

II- distará, no mínimo, três metros dos pontos de curva, 



quando em esquinas; 

III -      estará acessível a uma altura variável entre 

oitenta centímetros e um metro e vinte centímetros 

quando sua utilização implicar em manuseio; 

§1º Quando o mobiliário urbano estiver fixado em 

calçada ou em parede e apresentar avanço superior a dez 

centímetros de seu elemento de apoio terá embasamento 

ressaltado com dimensões iguais ou superiores às da 

projeção horizontal do mobiliário urbano, com altura 

máxima de três centímetros e desnível vencido por meio 

de plano inclinado.  

§2º A instalação de mais de um mobiliário urbano 

respeitará um alinhamento e a faixa livre mínima de 

calçada definida no Inciso I deste artigo. 

§3º A cabine que abriga mobiliário urbano possuirá 

dimensão mínima de um metro e portas com largura 

mínima de oitenta centímetros, abrindo para fora. 

Art. 141 - Os casos omissos desta subseção observarão 

o disposto nas normas técnicas brasileiras. 

CAPÍTULO V 

DAS EDIFICAÇÕES DE CARÁTER 

ESPECIAL 

  

       Art. 155. Os projetos arquitetônicos das 

edificações de caráter especial não contempladas 

em sua totalidade por esta Lei serão analisados pela 

Administração Regional, mediante apresentação de 

comprovante técnico da qualidade e exeqüibilidade 

do sistema construtivo proposto e justificativa da 

solução arquitetônica adotada. 

       Parágrafo único. Cabe à Administração 

Regional examinar os projetos referidos neste artigo 

consideradas as normas técnicas pertinentes e os 

padrões de higiene, salubridade, conforto e 

segurança, e submetê-los à consideração do órgão 

  



executivo do Sistema de Planejamento Territorial e 

Urbano do Distrito Federal -  SISPLAN. 

  

  Seção V 

DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

  

Art. 145 - Fica obrigatória a instalação de, no mínimo, 

um elevador que sirva às unidades imobiliárias e aos 

subsolos, em toda edificação com mais de três 

pavimentos superiores não computado o térreo. 

§ 1º O número de elevadores a serem instalados 

dependerá do cálculo de tráfego elaborado de acordo 

com a legislação específica por firma especializada ou 

pelo autor do projeto, que fará parte integrante do 

projeto de arquitetura submetido à aprovação. 

§2º A edificação com três ou mais subsolos e qualquer 

número de pavimentos possuirá elevadores que atendam 

aos subsolos. 

§ 3º Fica facultada a previsão de local para a instalação 

de elevadores e dispensada a apresentação do cálculo de 

tráfego para as demais edificações não incluídas neste 

artigo. 

Art. 146 - Fica facultada a utilização de um dos 

elevadores situados no mesmo conjunto de circulação 

vertical como elevador de serviço, com vestíbulos 

independentes ou não. 

Art. 147 - Quando obrigatória a instalação de elevador 

na edificação destinada à habitação coletiva sobre 

pilotis em projeção serão instalados elevadores social e 

de serviço em cada conjunto de circulação vertical. 

§ 1º Na hipótese de que trata este artigo fica facultada a 

existência de vestíbulos social e de serviço 

independentes. 

§ 2º A habitação coletiva econômica sobre pilotis em 

projeções cujo cálculo de tráfego de elevadores definir a 



necessidade de apenas um elevador, fica dispensada de 

cumprir o disposto neste artigo. 

Art. 148 - Fica proibida a utilização de elevadores de 

passageiros como o único meio de acesso aos 

pavimentos da edificação. 

Art. 149 - O elevador com instalação obrigatória, 

conforme disposto neste Decreto, possuirá dispositivo 

automático que permita o deslizamento da cabine até o 

nível do pavimento mais próximo e a abertura total das 

portas na falta de energia elétrica. 

Parágrafo único. O elevador de passageiros terá sistema 

de iluminação de emergência. 

Art. 150 - As esteiras e as escadas rolantes serão 

desconsideradas no cálculo de tráfego de elevadores da 

edificação e no cálculo da largura mínima das escadas 

fixas. 

  Seção VI 

DAS CONCESSÕES 

Art. 152 - A ocupação de área pública em subsolo, no 

nível do solo e em espaço aéreo mediante concessão de 

direito real de uso de que trata a Lei objeto desta 

regulamentação obedecerá à legislação específica. 

  Seção VII 

DAS OBRAS COMPLEMENTARES 

Art. 163 - Fica permitida a construção de passagem 

coberta sem vedação lateral, interligando as edificações 

do lote ou ligando-as ao limite do lote, exceto em 

habitação unifamiliar e em habitações em lote 

compartilhado. 

§ 1º A passagem coberta trata neste artigo obedecerá ao 

seguinte: 

I - terá largura máxima de três metros; 

II -            terá pé-direito mínimo de dois metros e vinte 

e cinco centímetros; 

III - não obstruirá os vãos de aeração e iluminação das 

edificações a que serve; 



IV - não prejudicará o acesso das viaturas de socorro e 

os procedimentos de emergência do Corpo de Bombeiro 

Militar do Distrito Federal. 

§ 2º Fica facultada a ocupação dos afastamentos 

mínimos obrigatórios pela passagem coberta disposta 

neste artigo apoiada em pilares ou em balanço. 

  CAPÍTULO VI 

DOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DAS 

EDIFICAÇÕES 

Subseção II 

DAS HABITAÇÕES COLETIVAS 

Art. 176 - A unidade domiciliar de habitação coletiva 

contará com, no mínimo, compartimentos ou ambientes 

para estar, dormir, preparo de alimentos, higiene pessoal 

e serviços de lavagem e limpeza. 

Parágrafo único. O compartimento ou ambiente 

destinado a higiene pessoal de que trata este artigo 

corresponde ao banheiro social definido como primeiro 

banheiro no Anexo I da Lei objeto desta 

regulamentação. 

Art. 177 - Fica facultada a existência de um único 

acesso para utilização como entrada social e de serviço 

em unidade domiciliar de habitação coletiva com até 

cinco compartimentos ou ambientes de permanência 

prolongada. 

Art. 182 - Será obrigatória a existência de, pelo menos, 

uma rampa para pessoas com dificuldade de locomoção, 

quando houver desnível entre o acesso e o entorno da 

edificação destinada à habitação coletiva. 

§ 1º Fica facultada a utilização da área pública para a 

construção da rampa de que trata este artigo, desde que 

descoberta e que não traga prejuízo ao sistema viário e à 

circulação de pedestres, mediante a anuência da 

Administração Regional. 

§ 2º É permitida a instalação de elemento de proteção 



nos locais não servidos pelas rampas referida neste 

artigo, quando o desnível representar situação de risco 

por quedas. 

  Seção II 

DAS EDIFICAÇÕES DE USO COMERCIAL DE 

BENS E DE SERVIÇOS 

Art. 188 - Considera-se edificação de uso comercial de 

bens e de serviços aquela destinada a comercialização 

de produtos, valores e serviços. 

Art. 189 - Será obrigatória a existência de banheiros 

para funcionários em edificações comerciais e de 

serviços, observados os parâmetros mínimos constantes 

da Tabela VIII do Anexo III deste Decreto. 

Art. 190 - Será obrigatória a existência de sanitários 

exclusivos para público em edificações comerciais e de 

serviços, observados os parâmetros mínimos constantes 

da Tabela IX do Anexo III deste Decreto, nos seguintes 

locais: 

I - lojas e galerias comerciais com área total de 

construção superior a seiscentos metros quadrados; 

II -  centros comerciais; 

III - estabelecimentos comerciais com área de 

consumação superior a cinqüenta metros quadrados; 

IV - supermercados e hipermercados; 

V -  estabelecimentos bancários. 

Art. 191 - Fica facultado o agrupamento dos banheiros 

para funcionários e sanitários para público exigidos nos 

art. 189 e 190 deste Decreto. 

Parágrafo único. Na hipótese do agrupamento de que 

trata este artigo, o número de peças sanitárias do 

banheiro de funcionários poderá ser reduzido em até 

cinqüenta por cento. 

Art. 192 - Para fins de aplicação da Tabela IX do Anexo 

III deste Decreto considerar-se-á a área de consumação 

em estabelecimentos comerciais e a área de exposição e 



vendas em supermercados e hipermercados em 

substituição à área do pavimento constante da referida 

tabela. 

Art. 193 – Será obrigatória a existência de sanitário em 

sala comercial, obedecida a proporção de um sanitário 

para cada sessenta metros quadrados ou fração de área. 

Parágrafo único. O conjunto de salas comerciais poderá 

ser servido por sanitário coletivo, respeitada a proporção 

definida neste artigo. 

Art. 197 - Quando o número de peças sanitárias exigido 

neste Decreto for igual ou superior a dois vasos 

sanitários e a dois lavatórios, sua instalação será 

distribuída em compartimentos separados para cada 

sexo. 

Art. 200 - A circulação horizontal do entorno de boxes e 

quiosques observará a largura mínima estabelecida na 

Lei aqui regulamentada e neste Decreto e será acrescida 

de faixa com oitenta centímetros de largura para garantir 

a permanência de público. 

  Seção III  

DAS EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO 

  

Art. 209 - Consideram-se edificações de uso coletivo 

aquelas destinadas a atividades de natureza cultural, 

esportiva, recreativa, social, religiosa, educacional e de 

saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços 

de atividades da mesma natureza. 

Art. 210 - O local de reunião de público em edificação 

de uso coletivo possuirá o seguinte: 

I - sanitários para público conforme Tabela X do Anexo 

III deste Decreto; 

II -  vãos de acesso independentes de entrada e saída 

para evitar superposição de fluxos; 

III - instalação de bebedouros na proporção de um para 

cada trezentos metros quadrados de área de acomodação 



de público; 

IV -  rampas e escadas orientadas na direção do 

escoamento do público; 

V - corrimãos nos dois lados das rampas e escadas e 

duplo intermediário quando a largura for igual ou 

superior a quatro metros; 

VI - banheiros para atletas e artistas independentes para 

cada sexo, conforme a natureza da atividade; 

VII -           adequada visualização pelo espectador em 

qualquer ponto ou ângulo do local de reunião, 

demonstrada por meio do gráfico de visibilidade, 

quando existirem assentos; 

VIII-           bilheterias, conforme a natureza da 

atividade. 

Parágrafo único. Serão obrigatórios banheiros para 

funcionários independentes para cada sexo, no local de 

reunião de público de que trata este artigo, quando a 

edificação ou o conjunto de edificações no lote não 

possuir compartimentos com esta função em outro local. 

Art. 211 - O local de reunião como o destinado a 

projeção de filmes cinematográficos, apresentação de 

peças teatrais, concertos e conferências, com área de 

acomodação de público superior a trezentos metros 

quadrados, observará o disposto no art. 210 deste 

Decreto e conterá: 

I - local de recepção de pessoas na proporção mínima de 

oito por cento da área do local de reunião; 

II -  instalação de ar condicionado ou aeração e 

iluminação naturais. 

Art. 213 - A edificação destinada a atividades de 

natureza religiosa possuirá sanitários para público 

independentes para cada sexo. 

Art. 214 - As edificações de uso coletivo obedecerão à 

legislação específica dos órgãos afetos. 

  





  

ANEXOS À LEI 

ANEXO I - UNIDADES DOMICILIARES 
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E 

COMPARTIME

NTOS COM 

MÚLTIPLAS 

DENOMINAÇÕ

ES OU 

REVERSÍVEIS 

1º)10,

00 

2º) 

9,00 

demai

s 8,00 

  

2,40 

  

1/8 

  

2,50 

1º) 0,80 

demais 

0,70 

  

_ 

  

_ 

  

  

  

  

DORMITÓRIO 

EMPREGADO 

4,00 1,80 1/8 2,50 0,70 _ _   

COZINHA 5,00 1,80 1/8 2,50 0,80 lavável lavável   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_ - quando 

conjugada 

com a 



ÁREA DE 

SERVIÇO 

4,00 1,50 1/10 

  

2,50 0,80 lavável lavável cozinha 

não pode 

aerar e 

iluminar 

quarto e 

banheiro de 

empregado. 

- sem quarto 

de 

empregado 

acrescer 

25% em 

sua área. 

BANHEIRO 

(1º) 

  

_ 

ø 

 1,10(*

) 

  

1/10(*) 

  

2,25 

  

0,80 

  

lavável 

  

lavável 

_ - 

revestiment

o das 

paredes do 

box - 

lavável e 

impermeáv

el altura 

mínima = 

1,50m. 

BANHEIRO 

EMPREGADO 

1,60 1,00(*) 1/10(*) 2,25 0,60 lavável lavável   

  

LAVABO 

  

1,20 

  

0,80 

duto 

200mm(*

) 

  

2,25 

  

0,60 

  

_ 

  

_ 

  

DEPÓSITO OU 

SÓTÃO 

_ _ _ _ _ _ _ _ - de acordo 

com a 

finalidade a 

que se 

destina. 

CIRCULAÇÃO _ 0,80 _ 2,25 _ _ _ _ - acima de 



8m 

dimensão 

mínima  

igual a 

10% do 

comprimen

to. 

ESCADA 

CURVILÍNEA 

OU RETILÍNEA 

_ 1ª) 

0,80 

_ 2,25 _ _ _ - curvilínea 

de uso restrito 

-  no         

mínimo 

0,60m de 

raio.  

ABRIGOS, 

VARANDAS, 

GARAGENS 

_ _ _ 2,25 _ _ _   

Notas :  1) áreas expressas em metro quadrado; 5) diâmetro do banheiro é inscrito e 

livre de quaisquer obstáculos; 

2) dimensões expressas em metros; 6) (*) dispensada iluminação natural 

3) aeração e iluminação referem-se à 

relação área da abertura e do piso; 

7) metade do vão exigido para aeração e 

iluminação será para aerar; 

4) pé-direito mínimo será respeitado na 

área mínima exigida; 

8) parâmetros não definidos na tabela 

estão liberados. 

                    



  

  

ANEXO II - ÁREAS COMUNS DE HABITAÇÕES COLETIVAS E DE HABITAÇÃO MAIS 

OUTROS USOS 

  

PARÂMETROS 

MÍNIMOS 

  

COMPARTIMENTOS 

OU AMBIENTES 

ÁREA 

  

  

m2 

  

DIMEN- 

SÃO 

  

m 

AERAÇÃO/  

ILUMINA-

ÇÃO 

  

PÉ-

DIREI-

TO 

 m 

VÃO DE 

ACESSO 

  

m 

REVEST. 

PAREDES 

REVEST. 

PISOS 

  

OBSERVAÇÕES 

  

  

VESTÍBULO COM 

ELEVADOR 

  

  

_ 

  

  

1,50 

  

  

1/10 

  

  

2,25 

  

  

_ 

  

  

_ 

  

  

_ 

- dispensada 

aeração e 

iluminação 

naturais para 

área inferior a 

10m
2
. 

- portas de 

elevadores 

frontais umas às 

outras acrescer 

50% sobre o 

valor da 

dimensão 

mínima. 

  

VESTÍBULO SEM 

ELEVADOR 

_ largura 

escada 

_ 2,25 _ _ _   
  

CIRCULAÇÃO 

PRINCIPAL 

_ 1,20 1/10(*) 2,25 _ _ _ - superior a 15m - 

10% do 
  



comprimento. 

CIRCULAÇÃO 

SECUNDÁRIA 

_ 0,80 1/10(*) 2,25 _ _ _ - dispensada 

aeração natural 

quando a 

extensão for  

inferior a 15m. 

  

INTERLIGAÇÃO DE 

VESTÍBULOS 

_ 0,90 _ 2,25 _ _ _ - sem acesso a 

unidades 

imobiliárias. 

  

  

  

ESCADA 

RETILÍNEA OU 

CURVILÍNEA 

  

  

  

_ 

  

  

  

1,20 

  

  

  

1/10 

  

  

  

2,25 

  

  

  

_ 

  

  

  

_ 

  

  

  

_ 

- lotes com até 

10m de testada 

dimensão  pode  

ser  reduzida   

para 

  1m. 

- dispensada 

iluminação 

natural quando 

utilizada luz de 

emergência. 

- curvilínea - 

corresponde ao 

raio com 

profundidade 

mínima do 

degrau de 0,25m 

medida na 

metade da 

largura da 

escada. 

  

RAMPA PEDESTRE _ 1,00 1/10(*) 2,25 _ _ anti-

derrapante 

- seguir demais 

parâmetros de 

acessibilidade, 

  



quando para 

pessoas com 

dificuldade de 

locomoção. 

SALA PARA 

FUNCIONÁRIOS 

8,00 2,00 1/8 2,50 0,70 _ _   
  

BANHEIRO PARA 

FUNCIONÁRIOS 

  

1,60 

  

1,00 

  

1/10(*) 

  

2,25 

  

0,60 

  

lavável 

  

lavável 

- revestimento das 

paredes do box 

lavável e 

impermeável - 

altura mínima = 

1,50m. 

  

GARAGEM 

  

_ _ 5%(*) 2,25 igual 

larg. 

rampa 

_ _ - aeração natural 

poderá ser 

substituída por 

artificial. 

  

  Notas: 1) áreas expressas em metro quadrado 5) (*) dispensada iluminação natural   

  
2) dimensões  expressas em metros 6) metade do vão exigido para aeração e iluminação 

deve ser para aerar 
  

  
3) aeração e iluminação referem-se à relação área de 

abertura e de piso 

7) parâmetros não definidos na tabela estão liberados 

  

  4) pé-direito mínimo será respeitado na área mínima exigida     

                        

                                            



  

ANEXO III - EDIFÍCIOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E COLETIVOS 

  

PARÂMETROS 

MÍNIMOS 

  

  

COMPARTIMENTOS  

OU AMBIENTES 

  

ÁREA 

  

  

m2 

  

DIMEN- 

SÃO  

  

m 

  

  

AERAÇÃO/ 

ILUMINA-

ÇÃO 

  

  

PÉ-

DIREI-

TO 

  

m 

  

VÃO DE 

ACESSO 

  

m 

  

REVEST. 

PAREDES 

  

REVEST. 

PISOS 

  

  

OBSERVAÇÕES 

    

  

VESTÍBULO COM 

ELEVADOR 

  

  

  

_ 

  

  

1,50 

  

  

1/10 

  

  

2,25 

  

  

_ 

  

  

_ 

  

  

_ 

- portas frontais 

umas às outras 

acrescer 50% 

sobre o valor da 

tabela. 

- dispensada 

aeração e 

iluminação 

naturais para 

área inferior a 

10m
2
. 

  

  

VESTÍBULO S/ 

ELEVADOR 

  

_ 

largura. 

escada 

  

_ 

  

2,25 

  

_ 

  

_ 

  

_ 

  

  

CIRCULAÇÃO USO 

COMUM 

  

_ 

  

1,20 

  

1/10(*) 

  

2,25 

  

_ 

  

_ 

  

_ 

  

- superior 15m - 

10% do 

comprimento. 

  

CIRCULAÇÃO USO 

RESTRITO 

              - dispensada a 

aeração natural 
  



_ 0,90 1/10(*) 2,25 
_ _ _ 

quando  inferior 

a 15m. 

CIRCULAÇÃO 

CENTROS 

COMERCIAIS OU 

GALERIAS DE 

LOJAS 

  

  

_ 

  

  

3,00 

  

  

1/10 

  

  

3,00 

  

  

_ 

  

  

_ 

  

  

_ 

- facultada a 

aeração por 

meios mecânicos 

e iluminação 

artificial. 

  

  

  

ESCADA USO 

COMUM 

  

  

_ 

  

  

1,20 

  

  

1/10 

  

  

2,25 

  

  

_ 

  

  

_ 

  

  

_ 

- lotes até 10m de 

testada dimensão 

pode ser de 1m. 

- dispensada 

iluminação 

natural quando 

utilizada luz de 

emergência. 

- curvilínea 

profundidade 

mínima de 

0,25m medidos 

na metade da 

largura da 

escada. 

  

ESCADA USO 

RESTRITO 

_ 0,80 _ 2,25 _ _ _ - escada curvilínea 

- 0,60m. 
  

RAMPA PEDESTRE 

USO RESTRITO 

  

_ 

  

1,00 

  

1/10(*) 

  

2,25 

  

_ 

  

_ 

anti-

derrapante 

- seguir demais 

parâmetros de 

acessibilidade 

quando para 

pessoas com 

dificuldade de 

locomoção. 

  

RAMPA PEDESTRE 

USO COMUM 

  

_ 

  

1,20 

  

1/10(*) 

  

2,25 

  

_ 

  

_ 

  

_ 

- curvilínea 1,50m 

- raio interno de 

3m seguir 

demais 

  



parâmetros de 

acessibilidade. 

CELA PARA 

RELIGIOSOS 

_ _ 1/8 2,50 _ _ _   
  

SALA DE AULA 

ENSINO NÃO-

SERIADO 

12,00 2,85 1/8 2,50 0,80 _ _   

  

SALAS 

COMERCIAIS, 

ESCRITÓRIOS, 

CONSULTÓRIOS 

  

12,00 

  

2,85 

  

1/8 

  

2,50 

  

0,80 

  

_ 

  

_ 

  

    

  

LOJAS 

  

20,00 

  

2,85 

  

1/6 

  

2,60 

  

0,80 

  

_ 

  

_ 

- rebaixamento de 

teto para 

decoração - 

máximo 50% da 

loja com pé-

direito de 2,25m. 

  

  

SOBRELOJA _ _ 1/6 2,50 0,80 _ _   

  
  

BOXES, 

BANCAS,QUIOSQUES 

  

4,00 

  

 2,00 

  

_ 

  

2,50 

  

_ 

  

_ 

  

_ 

  

  
  

  

MEZANINO 

  

_ 

  

_ 

  

_ 

  

2,25 

  

0,80 

  

_ 

  

_ 

  

  
  

  

GARAGEM 

  

_ 

  

_ 

  

5%(*) 

  

2,25 

  

larg. 

rampa 

  

lavável 

  

lavável 

- aeração natural 

pode ser 

substituída por 

artificial. 

  

  

LAVABO 

  

1,,20 

  

 0,80 

  

duto 

  

2,25 

  

0,60 

  

_ 

  

_ 

  

  
  



200mm(*) 

  

BANHEIRO 

  

1,60 

  

1,00 

  

1/10(*) 

  

2,25 

  

0,70 

  

lavável 

lavável/ 

imperm. 

- revestimento das 

paredes do box 

lavável e 

impermeável 

altura mínima = 

1,50m. 

  

  

SANITÁRIO 

COLETIVO 

  

_ 

  

_ 

duto 200mm 

1 p/ 3 

vasos(*) 

  

2,25 

  

0,80 

  

lavável 

lavável/ 

imperm. 

- metade do nº de 

vasos exigidos no 

sanitário 

masculino pode 

ser substituída 

por mictórios. 

  

BOX VASO 1,00 0,75 - 2,25 0,60 lavável lavável     

  

BOX CHUVEIRO 

  

0,60 

  

0,75 

  

_ 

  

2,25 

  

0,60 

lavável 

imperm. 

lavável/ 

imperm. 

- revestimento das 

paredes altura 

mínima  =  1,80 

m. 

  

  

DORMITÓRIO 

HOTELARIA 

  

8,00 

  

2,40 

  

1/8 

  

2,50 

  

0,80 

  

_ 

  

_ 

  

  

  

BANHEIRO 

HOTELARIA 

  

2,30 

  

_ 

  

1/10(*) 

  

2,25 

  

0,80 

  

lavável 

  

lavável 

  

  

SALA ESTAR 

HOTELARIA 

8,00 2,40 1/8 2,50 0,80 _ _   
  

  

 Notas:    1) áreas expressas em metro quadrado 

  

5)(*) dispensada iluminação natural 
  

2) dimensões expressas em metros 6) metade do vão exigido para aeração e iluminação 

será para aerar 
  

3) aeração e iluminação referem-se à relação área da 

abertura e de piso 

7) parâmetros não definidos na tabela estão 

liberados 
  



               4) pé-direito mínimo será respeitado na área mínima 

exigida 

  
  

                      

  

  



  

  

ANEXOS AO DECRETO 

  

ANEXO III 

  

TABELA  I 

  

GARAGENS PARTICULARES E PÚBLICAS 

  

  

VAGAS 

  

  

CIRCULAÇÃO DE 

VEÍCULOS 

ÂNGULO EM RELAÇÃO 

AO EIXO DA 

CIRCULAÇÃO 

COMPR. 

MÍNIMO 

(m) 

LARGURA 

MÍNIMA 

(m) 

SENTIDO 

ÚNICO 

(m) 

SENTIDO 

DUPLO 

(m) 

A=90º 5,00 2,40 4,50 5,00 

45ºA90º 5,00 2,30 4,50 5,00 

30º A 45º  5,50 2,30 3,00 5,00 

0º A 30º  5,50 2,20 3,00 5,00 

   

  

TABELA  II 



  

ESTACIONAMENTOS PARTICULARES E PÚBLICOS 

  

  

VAGAS 

  

  

CIRCULAÇÃO DE 

VEÍCULOS 

ÂNGULOEM RELAÇÃO 

AO EIXO DA 

CIRCULAÇÃO  

COMPR. 

MÍNIMO 

(m) 

LARGURA 

MÍNIMA 

(m) 

SENTIDO 

ÚNICO 

(m) 

SENTIDO 

DUPLO 

(m) 

A=90º  4,50 2,40 5,00 6,00 

45ºA90º 4,50 2,30 5,00 6,00 

30º A 45º 5,00 2,30 3,00 6,00 

0º A 30º 5,50 2,20 3,00 6,00 

  

  

  

  

  

TABELA  III 

  

  

  

  

  

  

  

PÉ- 

  

  

INCLINAÇ

  

  

RAIO 

  

  

VÃO DE 

  

  

PATAMA



  

RAMP

A 

  

  

  

  

LARGURA 

  

DIREIT

O 

  

(m) 

ÃO 

  

(%) 

INTERN

O 

  

(m) 

ACESSO 

  

(m) 

R 

ACOMOD

A 

ÇÃO 

(m) 

  SENTID

O 

ÚNICO 

(m) 

SENTID

O 

DUPLO 

(m) 

          

RETA 3,00 5,50 2,25 25 - LARGUR

A DA 

RAMPA 

4,00 

CURV

A 

3,50 6,00 2,25 20 5,00   4,00 

  

Nota: As tabelas I, II e III referem-se a veículos de pequeno e médio porte 

 


