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Capítulo IV - Dos Grupamentos

Conceito 
 Mais de uma edificação no mesmo terreno, independente do uso. 

Classificação:

● Residencial I: + de 2 edificações uni ou bifamiliares 
● Residencial II: 2 ou + edificações multifamiliares 
● Tipo vila: 3 ou + unidades residenciais justapostas, com acessos independentes 

através de área comum descoberta; 
● Não residencial: 2 ou + edificações não residenciais; 
● Misto: 2 ou + edificações, com unidades residenciais e não residenciais

As unidades terão acesso por logradouro público ou por via interna ligada a 
logradouro público



Capítulo IV - Dos Grupamentos

Exemplos

Grupamento Residencial I 
Conjunto de edificações uni e bifamiliares no mesmo terreno

VICTORIA RESERVA RESIDENCE CLUB

Etr. da Posse, 1859 - Santíssimo



Capítulo IV - Dos Grupamentos

Grupamento Residencial II 
Duas ou mais edificações multifamiliares no mesmo terreno

CONDOMÍNIO PARMA LIFE e CONDOMÍNIO PIACENZA LIFE

R. Dr. Juvenal Murtinho, 155 - Santíssimo

Exemplos



Capítulo IV - Dos Grupamentos

Grupamento Residencial II 
Duas ou mais edificações multifamiliares no mesmo terreno

CONDOMÍNIO NORTE VILLAGE

R. Degas, 400 - Cachambi 

Exemplos



Capítulo IV - Dos Grupamentos

Grupamento Misto
Duas ou mais edificações com unidades residenciais e não residenciais no mesmo terreno

CONDOMÍNIO PIAZZA VERDE

R. Nelson Mandela, 100 - Botafogo

Exemplos



Capítulo IV - Dos Grupamentos

Grupamento Misto
Duas ou mais edificações com unidades residenciais e não residenciais no mesmo terreno

CONDOMÍNIO RIO PARQUE CARIOCA RESIDENCIAL

Estrada Adhemar Bebiano, 375 - Del Castilho

Exemplos



Capítulo IV - Dos Grupamentos

Exigências:

Os fechamentos com muros voltados para a rua 

ficam limitados à 1,10 m de altura, podendo ser 
complementado por gradil, cerca viva, vidros ou 
outros elementos que permitam a permeabilidade 
visual.

Área máxima do terreno 20.000 m²     *Nos terrenos de encosta, sem integração com a malha viária, 

onde não se justifique o parcelamento, será permitido ultrapassar a área máxima desde 
que seja utilizado este limite como base de cálculo da ATE permitida

Testada máxima 200 m   *obrigatória a abertura de novo logradouro quando a testada for 

superior a este valor

A testada e a área máxima equivalem a uma quadra.



Capítulo IV - Dos Grupamentos

Condições específicas:

Terão acesso direto a logradouro público aceito e suas unidades terão acesso por 
logradouro público ou por via interna.

A manutenção das vias internas e de seus equipamentos cabe exclusivamente aos 
proprietários.

Terrenos a partir de 

10.000 m²

ou

Com testada > 100 m

Relatório de Diretrizes Territoriais conforme Título IV para 
avaliar sua inserção no sistema viário local

10% da área espaços livres de uso comum 



Capítulo IV - Dos Grupamentos

● As dimensões mínimas das vias internas de veículos não poderão ser consideradas como 
locais de estacionamento, carga e descarga, nem no cômputo das áreas destinadas a 
recreação e lazer

● Mantida a vedação de abertura de vias internas em grupamentos de edificações nas IV, V e 
VI Regiões Administrativas

Descobertas e dimensionadas 
conforme as unidades 

Vias internas para veículos:  largura varia de 3,00m 

(até 12 unidades) a 6,00m (mais de 200 unidades)

Passeios para pedestres: localizados junto às vias 
internas ou por meio de vias exclusivas, com no 

mínimo 1,50m livres de qualquer elemento, 
garantidas as condições de acessibilidade. 

Vias internas



Capítulo IV - Dos Grupamentos

Inserção na malha viária

Grupamentos Residenciais, com formação de quadra

Rua José Mindlin esq. Rua Millôr Fernandes - Recreio dos Bandeirantes



Capítulo IV - Dos Grupamentos

Inserção na malha viária

Grupamentos Residenciais, mesmo logradouro, tratamentos diferentes (fachada ativa x muros)

Rua Luiz Carlos Sarolli - Recreio dos Bandeirantes



Capítulo IV - Dos Grupamentos

Inserção na malha viária

Grupamento Residencial, diferentes tratamentos para o mesmo lote (muros x visibilidade e 
incorporação de afastamento frontal ao passeio)

Estrada do Bananal - Freguesia



Capítulo IV - Dos Grupamentos

Grupamentos por zonas - Anexo XXI 

X = Permitido

Nota: Para a ZPP permanecem as 
disposições do Decreto 3.046/81 e 
suas alterações.



Capítulo IV - Dos Grupamentos  tipo  Vila

O uso não residencial poderá ser admitido nas unidades de vila quando previsto 
pelo zoneamento, desde que não haja incômodo à vizinhança e que conte com a 
aprovação dos condôminos, na forma prevista na convenção do condomínio. 

As condições de Vilas são 
dadas no COES 
(LC 198/2019):

● área máxima do terreno: 3.000 m²

● número máximo de unidades: 36

● gabarito: 3 pavimentos, mas na AP-3 as vilas 

podem ter 4 pavimentos

Formado por unidades unifamiliares justapostas ou sobrepostas, dotadas de acesso 
independentes através de via interna



Capítulo IV - Dos Grupamentos tipo Vila

SOLAR DA ESPERANÇA 

R. Daniel Carneiro, 126 - Engenho de Dentro
R. Aquidabã, 671 - Méier



Capítulo V - Das Condições de Ocupação 

Dos parâmetros de ocupação por Área de Planejamento, conforme o Zoneamento

Definidos no Anexo XXII - Tabelas de Parâmetros Urbanísticos por Área de 
Planejamento: Subzona, Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM), Taxa de 
Ocupação (TO), Lote Mínimo , Gabarito (número de pavtos. e altura máxima), 
Afastamento Frontal. 

Mapeados no Anexo XXIII - Mapas de Zoneamento por AP e Região Administrativa(RA)

Acessíveis por endereço pela ferramenta disponível em planodiretor.rio 
https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/texto-cmrj

As disposições do Plano Diretor revogam a legislação de zoneamento vigente em PEUs, 
Decreto 322/76, etc, conforme o art. 465.

https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/texto-cmrj


Capítulo V - Das Condições de Ocupação - Zoneamento



Capítulo V - Das Condições de Ocupação - ANEXO XXII



Capítulo V - Das Condições de Ocupação - ANEXO XXII



Capítulo V - Das Condições de Ocupação - ZEIS

Correspondem às favelas consolidadas, com mais de 500 unidades, reconhecidas pelo 
zoneamento urbanístico, independente de serem classificadas também como Áreas de 
Especial Interesse Social.(AEIS)

As disposições do PLC 44/21 prevalecerão até norma específica que contemple :
I - Número máximo de pavimentos
II - áreas públicas de circulação de veículos e pedestres
III - áreas de equipamentos públicos
IV - áreas de restrição à ocupação
V - áreas de proteção ambiental

Onde já tiver Decreto, permanecem as regras específicas. 



ZEIS 1 e ZEIS 2 

AP1

AP2

AP3

AP4

AP5

Capítulo I - Do Zoneamento



Capítulo V - Das Condições de Ocupação - ZCA

Correspondem às áreas naturais, protegidas ou de interesse para a preservação ambiental. 

ZCA 1 - Unidades de Conservação da Natureza de Proteção Integral.
Restritas à atividades de apoio à gestão, conforme os planos de manejo.
Correspondem aos Parques Naturais Municipais, Reserva Biológica de Guaratiba, Parque Estadual da Pedra Branca,etc 

ZCA 2- Unidades de Conservação da Natureza de caráter sustentável onde se admite 
ocupação de baixa densidade.
Correspondem às áreas acima da cota 100 m nos morros do Município e acima da cota 60 m nos morros do Pão de 
Açúcar, Urca, Telégrafos e Serra do Engenho Novo.

Conservação da cobertura florestal existente - obrigação dos proprietários

Não é permitido loteamento ou arruamento de iniciativa particular

Em ZCA 2, onde tiver PAL aprovado e testada para logradouro público reconhecido, pode construir 
conforme Anexo XX



Capítulo  V - Das Condições de Ocupação - AP-3 - ZCS, ZUM e ZFU

Incentivos:
Edificações residenciais multifamiliares e 
mistas : 20% das unidades para Locação 
Social por 30 anos , + 20% de ATE

Remembramento de terrenos > 1.000 
m2, 
acresce 1 pavto. isento de OODC

Obrigação:
Fachada ativa, sem fechamento por 
muros ou gradis e integração com 
espaços públicos.

Correspondem a eixos ferroviários, metroviários e estruturantes na Zona Norte.



Capítulo V - Das Condições de Ocupação - AP-3 - ZCS OLARIA



Capítulo V - Das Condições de Ocupação - AP-3 - ZCS ENGENHO DE DENTRO



Capítulo V - Das Condições de Ocupação - AP-3 - ZCS PAVUNA



Capítulo V - Das Condições de Ocupação - AP-3 - ZUM BONSUCESSO



Capítulo V - Das Condições de Ocupação - Aplicação da OI do Reviver Centro

Mantidas as condições para aplicação da Operação Interligada observadas as condições Art. 373



AP 2.1 - Copacabana, Leme e Ipanema

Não afastadas das divisas

AP 2.2

Não afastadas das divisas, conforme a Lei Complementar 229/2021

AP 3 

Não afastadas das divisas nas zonas ZRM 1 D, ZRM 2 F e G e ZRM 3 C e D

Não se aplica para as edificações afastadas das divisas nessas áreas. 

Ficam sujeitas ao pagamento de Outorga Onerosa do Direito de Construir

Capítulo V -  Das Condições de Ocupação - Aplicação da OI do Reviver Centro



Capítulo V - Das Condições de Ocupação 

Planos Mestres
Objetivo: assegurar a qualidade de projetos que geram grande impacto no entorno

Para terrenos > 10.000 m2, serão exigidos projetos que contemplem:
I - especificidades de sua ocupação, considerando uso e intensidade prevista
II - relação  com o entorno
III - a composição do volume construtivo permitido
IV - espaços livres de uso público e sua integração com os logradouros lindeiros
V - estudos de visadas em relação a marcos e monumentos históricos, quando couber
VI - medidas que proporcionem melhorias sociais e valorização ambiental.

Analisados e aprovados pelos órgãos competentes previamente ao licenciamento.

Os requisitos já aprovados nos Relatório de Diretrizes Territoriais serão válidos.



Capítulo V - Das Condições de Ocupação 

Dos espaços privados de fruição pública
Objetivo: criar áreas que possam ser integradas às calçadas, largos e espaços de 
circulação, melhorando a ambiência urbana,  em terrenos particulares.

Benefício :
Na AP2.2 (grande Tijuca), AP3 (Zona Norte) e AP5 (Zona Oeste), os prédios residenciais, 
comerciais ou mistos que incorporarem à calçada área do terreno acima do que os 
parâmetros exigem, terão redução de pagamento de Outorga Onerosa (OODC).
1 m2 de área particular incorporada à calçada = - 1m 2 de OODC

Condições :
Acesso livre e irrestrito permanente
Implantação e manutenção de responsabilidade do proprietário
Descoberto, livre de construções permanentes, acessível e equipado.



Capítulo VI - Dos Espaços Públicos e da Proteção e Requalificação da Paisagem Urbana

Objetivo : Definir critérios para os projetos, obras e manutenção de espaços públicos

Conceitos:
● Livre circulação de todos, com a adoção de desenho universal
● Podem ser adotados ou concedidos mediante instrumentos específicos
● Construção, limpeza e conservação das calçadas de responsabilidade do 

proprietário do terreno lindeiro e o Município responsável pelo licenciamento e 
fiscalização das obras e manutenção das áreas

● Proibido estacionar nas calçadas
● Obrigatório licenciar a construção de canteiros, gradis, balizadores etc
● Os mobiliários urbanos não podem obstruir a circulação, travessias  e empachar a 

paisagem



Capítulo VI - Dos Espaços Públicos 



Capítulo VI - Dos Espaços Públicos 



Capítulo VI - Dos Espaços Públicos e da Proteção e Requalificação da Paisagem Urbana

Proteção e defesa das 
encostas
Art. 389

●  cortes e aterros no máximo 3m de altura

● estrutura em declive deve atender a exigências 
específicas 

● Consulta à GEORIO

Áreas frágeis de baixada
Art. 391

● Cota soleira <3m - avaliação técnica GEORIO, 
SMAC, RIOÁGUAS

● Subsolos - a ser regulamentado pela GEORIO e 
RIOÁGUAS



Capítulo VII - Das Disposições Gerais 

Condições específicas para situações consolidadas por regras anteriores e que 
demandam regras para novos licenciamentos, a saber:

Planos de vila visados

Limite de profundidade de construção

Áreas Coletivas

 



planodiretor.rio

Obrigado!

41

https://planodiretor.rio/

