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RESIDENCIAL MAXXIMO GARDEN 

 

Introdução 

Loteamento urbano totalmente novo, com 344 lotes escriturados, no Bairro Jardim Botânico, a apenas 

14 km da Ponte JK. A abertura das ruas está em fase avançada.   O condomínio terá a mais completa 

infraestrutura de Brasília, inclusive com fiação elétrica subterrânea, heliponto e campo de golfe com 

mais de 1000 metros de percurso. Será entregue com mobília de luxo nos ambientes comuns do clube 

de lazer.  

Contará com a mais moderna tecnologia de segurança, todo cercado com cerca de 24 fios, sendo os 20 

inferiores sensorizados e os 4 superiores eletrificados, proporcionando uma segurança muito maior que 

os muros. A qualquer tentativa de invasão, o local é detectado da sala de monitoramento, semi-

enterrada e à prova de arrombamento, onde ficarão os terminais dos sensores e os monitores das 

câmaras de vigilância.  

Localização privilegiada em termos de segurança, ao final da Avenida do Sol, onde é restrita, em frente à 

portaria, a circulação de carros e principalmente de pessoas. 

Uma casa de 300 m
2
, com 4 suítes, poderá ser construída ao preço estimado de R$1.200,00/m2. Com o 

custo do terreno, o preço final aproximado da construção é de R$2.000,00/m2, ou seja, o  equivalente a 

um apartamento de 75m² no setor Noroeste. 
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Caracterização 

Loteamento urbano com nome fantasia Maxximo Garden, constituído por todos os lotes e áreas 

públicas das Ruas Alecrim, Aricuri, Avineira, Candeia, Cocal, Juquiá, Maiate, Mangalô, Oleiro, Sananduva, 

Tucumã e Umari e Avenida Serra Verde.  

 

Localização 

Localizado na Avenida do Sol, km 7,5, Setor Habitacional Jardim Botânico, Distrito Federal. Portaria 

situada nas coordenadas UTM E 204.234 m e N 8.243.554 m, datum Astro Chuá, referenciadas ao 

meridiano central 45° WGr. 

 

O loteamento pode ser visualizado em um computador que tenha instalado o programa Google Earth 

quando aberto o arquivo contido no link www.DominioSA.com.br/maxximo.kmz 

O vídeo e as fotos da área de lazer e o mapa dos lotes podem ser vistos no site   

www.MaxximoGarden.com.br 

 

Referências e acesso para o local 

1. Acesso totalmente asfaltado, desde o Pano Piloto. 

2. A 14 km da Ponte JK e a 7,5 km da ESAF – Escola Superior de Administração Fazendária.  

Pelo Lago Sul, o acesso se dá pelo SHIS QI 23 e, depois, pela Avenida do Sol, no Bairro Jardim 

Botânico.  
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A 22 km ou 26 min da rodoviária do Plano Piloto.  

Ver rotas de acesso detalhadas nas tabelas 01 e 02, em anexo.  

3. Transporte público com parada na portaria, servido pelas linhas 183.5 e 183.7, com os  horários 

segundo a tabela 03, em anexo.  

4. Uma terceira via de acesso está em processo de aprovação. Com o recém aprovado Plano Diretor, 

de 13/12/2008, foi criada a Região Administrativa do Jardim Botânico, ganhando agilidade na 

solução  da nova via de acesso e para a renovação do asfalto da Avenida do Sol e a criação da 

terceira faixa em frente às entradas dos condomínios, possibilitando a exclusão dos atuais quebra-

molas e a agilidade do trânsito. 

 

Situação Legal 

1. Aprovado pelo Decretos n° 28.564 a 28.570, de 14 de dezembro de 2007, publicados na página 

6 do DODF n° 239, de 17 de dezembro de 2007, que consta do Processo 030.000.466/1997, 

consubstanciado no Projeto Urbanístico URB 061/2000, no seu respectivo Memorial Descritivo 

MDE 061/2000 e com os parâmetros urbanísticos definidos nas Normas de Edificação, Uso e 

Gabarito NGB 061/2000. 

2. Licença de Instalação emitida pelo Ibram em 27/12/2007 sob número 040/2007. 

3. Registros dos respectivos parcelamentos efetuados, em 01/09/2008, no Cartório do 2° Ofício de 

Registro de Imóveis do Distrito Federal sob os números R.10/15765 e R.4/65195. 

 

Áreas e quantitativos 

Área total do empreendimento – 472.600 metros quadrados 

Número de lotes: total de 344, sendo 342 para residências unifamiliares, 1 para área de lazer e 1 para 

Apart Hotel 

Área dos lotes residenciais = 450 a 1.400 m
2
, com média de 606 m

2
 

Área total dos lotes = 211.761,39 m2 

Área verde = 105.370 m2 

Áreas de lazer = 49.710 m
2
, sendo 36.910 m

2
 reservados à eventual implantação do campo de golfe, a 

qual depende de aprovação. 

 

 

Meio Ambiente 

Preservação ambiental dentro e ao redor do condomínio, criando uma 

moldura verde de mata nativa. Percentual de área verde = 22%. 



 

 

 

 

 

4 

Reaproveitamento de águas servidas para irrigação do campo de golfe, caso este seja aprovado. 

Espaço planejado para coleta seletiva de lixo. 

 

 

INFRAESTRUTURA 

Previsão da data para a implantação da infraestrutura: 12/2011.  

1. Empreendimento entregue com asfalto e pavimentação intertravada em cores paginadas nos balões. 

Meio-fio com atendimento às normas de acessibilidade, passeios, sistema de drenagem pluvial, rede 

de distribuição de água potável. 

2. Muro de cerca viva frontal de 208 metros, com poda automatizada por meio de pórtico metálico que 

corre sobre trilhos, conferindo a mais perfeita geometria e alinhamento. Elimina-se mão-de-obra de 

manutenção. Projeto de automação desenvolvido pela Camoi – www.camoi.com.br. 

3. Paisagismo a ser implantado pelo renomado Ney Ururay. 

4. Lotes comerciais a 750 metros da portaria, do lado externo do loteamento, onde poderão ser 

instaladas unidades de comércio, como supermercado, drogaria, conveniência, restaurantes, escolas, 

etc.   

5. A rede de distribuição de energia elétrica tem fiação 100% subterrânea. O primeiro loteamento 

privado de Brasília com essa característica. Postes de iluminação pública com design exclusivo para o 

empreendimento.  

6. Abastecido de água pela Caesb.  

7. Previsão para heliponto, ainda na dependência de aprovação pelos órgãos competentes. 

8. Avenida de entrada com 21 metros de largura (incluindo passeios e canteiro central), com palmeiras 

no canteiro central.  
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SEGURANÇA 

O melhor sistema de segurança de Brasília com incorporação da mais alta tecnologia.  

� Sala de controle semienterrada, com portas à prova de invasão.  

� Controle biométrico de entrada. 

� Câmaras de monitoramento 24 horas, com gravação das imagens, inclusive na brinquedoteca e 

piscina infantil. Nestes dois ambientes as imagens poderão ser monitoradas pela internet.  

� Todo o loteamento é circundado por barreira de proteção eletrônica, com zoneamento 

perimetral, proteção contra raios e monitoramento perimetral. Qualquer tentativa de invasão 

pode ser identificada e localizada a partir da sala de controle.  

� Ronda 24 horas, com sistema de controle de bastão e bottons, que monitora continuamente a 

movimentação dos seguranças (motos para ronda entregues pela Domínio Engenharia).  

� A segurança do condomínio ainda é reforçada por seus limites naturais, de grotas e ribeirão, 

que ocupam 94% do perímetro.  

� Todos os seguranças serão capacitados pela empresa Tecnoseg - www.grupotecnoseg.com.br 

 

 

LAZER – ÁREA EXTERNA 

As obras das áreas de lazer serão implantadas assim que concluída a infraestrutura básica. 

Lote do clube com área total de 12.267  m2 (excluindo o campo de golfe). 

� Piscina com 735 m
2
 de área, com 54 metros de comprimento, em dois níveis, com cascata 

� Bar molhado / seco 

� Quiosques / churrasqueiras 

� Duas quadras de tênis, uma quadra poliesportiva e um campo de futebol 

� Parque infantil 

� Pista para skate e patinação 

� Pista de caminhada 

� Teatro de arena 

� Áreas de descanso e trilhas ecológicas.  
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� Campo de golfe com nove buracos no sistema de PAR 3, nas modalidades planície e montanha. 

Circuito de 1.042 metros, com iluminação na área de treino. Para o deslocamento entre os 

greens, será construído um passeio, com pontes pênseis para a travessia de depressões do 

terreno, proporcionando também um emocionante e deslumbrante cenário para aqueles que 

querem apenas caminhar – um verdadeiro privilégio. Empreendimento entregue com carro de 

apoio e equipamentos de poda. 
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LAZER – ÁREA COBERTA 

Sede do clube com mil metros quadrados de área 

construída, contendo  

� sala de estudos 

� sala de fitness equipada 

� espaço gourmet 

� dois salões de festas 

� brinquedoteca 

� home-cinema full HD 

� sauna.  

 

Todo o mobiliário dos ambientes acima serão entregues 

pela Domínio Engenharia, no mesmo padrão do 

apresentado no material publicitário. 

O vídeo de apresentação do loteamento e das áreas de 

lazer pode ser visto no site www.MaxximoGarden.com.br 

por streaming ou baixado para ser visto em alta qualidade 

de imagem. Para isso, basta clicar no título “O Projeto” do 

menu do site e, em seguida, no botão verde “Assista ao 

vídeo”. 
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ORGANIZAÇÃO 

Associação de moradores já instituída e orientada pela Condhor Consultoria e Administração, com 

regras construtivas e de convivência pré-estabelecidas, garantindo o alto nível do loteamento, mesmo 

após as vendas – www.condhor.com.br.  

Regras para as construções, garantindo o elevado padrão estético no loteamento. 

Frentes das casas sem muros ou cercas vivas, no estilo americano. Um cenário de cinema na porta de 

cada casa. 

Padronização da grama e passeios na frente dos lotes. 

Normas para criação de animais domésticos. 

Associação registrada no 1° Ofício de Registro Civil e Casamento do DF no livro A-21 sob n° 8.601. 

O Regimento Interno pode ser consultado no link www.DominioSA.com.br/regimento.pdf 

O Estatuto Social pode ser consultado no link www.DominioSA.com.br/estatuto.pdf 

 

 

SERVIÇOS QUE PODERÃO SER IMPLEMENTADOS PELA ASSOCIAÇÃO 

Serviços de motociclista para serviços externos ou internos (moto entregue pela Domínio Engenharia). 

Serviços de motorista de Van para transporte interno ou externo. 

 

 

OUTROS 

Financiamento direto com a construtora em até 100 parcelas com correção do IGPM até a entrega da 

infraestrutura básica, após IGPM + 1% ou 

 

Financiamento com a Caixa Econômica Federal em até 360 meses. 

 

Funcionários previstos na Associação: 38, sendo 5 para o campo de golfe (1 na administração, 3 na 

manutenção da grama, 1 instrutor), 25 na segurança (5 turnos de 5 pessoas cada), 1 motociclista, 1 para 

a Van, 2 para jardinagem, 2 para a manutenção do clube, 1 secretária, 1 gerente geral. 

 

Valor previsto para a taxa associativa: R$550,00 

 

A aprovação do projeto de construção das casas pode ser iniciada de imediato, assim como as obras. 

No entanto, a recomendação quanto ao início das obras é de que seja dado após as ruas estarem em 

sua cota definitiva, pois a compactação do terreno no leito das ruas poderá causar trincas nas 
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construções que já estiverem edificadas. A legislação que permite a construção de imediato pode ser 

consultada nos links: 

• www.DominioSA.com.br/lei.doc 

• www.DominioSA.com.br/decreto.doc 

 

 

EMPRESAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NOS PROJETOS 

� Empresa Brasileira de Empreendimentos Imobiliários Ltda – Realização do empreendimento 

� JL Machado Consultores Associados – formatação da parceria entre a Domínio Engenharia e os 

proprietários do terreno – www.jlmachado.com.br 

� Topocart Topografia e Engenharia S/C – levantamento planialtimétrico do terreno – 

www.topocart.com.br 

�  Reforsolo Engenharia - avaliação geofísica do terreno – www.reforsolo.com.br 

� Plano Arquitetura – projetos urbanístico e de arquitetura da portaria e clube 

� Geo Lógica Consultoria Ambiental Ltda – licenciamento ambiental, projetos de água pluvial, 

água potável e fossas sanitárias – www.gelogicadf.com.br 

� Fleuri & Oliveira Ltda – rede subterrânea de distribuição de energia elétrica 

� Saint Germain Consultores Associados Ltda – planialtimetria das ruas 

� Trilha Mundos – estudo do caminho alternativo de acesso – www.trilhamundos.com.br 

� Golf Urb – Urbanismo & Ambiente  – projeto do campo de golfe – www.golf-urb.com 

� Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda – segurança - www.grupotecnoseg.com.br 

� Camoi Caldeiraria e Montagem Industrial Ltda – projeto do maquinário de poda automática da 

cerca viva frontal - www.camoi.com.br. 

� A4 Engenharia – cálculos da estrutura da portaria – www.a4engenharia.com.br 

� Cresmasco Projetos e Engenharia Ltda – projetos de instalações da portaria e clube 

� JBA – criação das imagens em perspectiva do loteamento – www.jbaarquitetura.com.br 

� Ney Ururay – projetos de paisagismo 

� Esat Aerotaxi – filmagem aérea para a criação do filme – www.esataerotaxi.com.br 

� Usina3D Ltda – criação da maquete eletrônica – www.usina3d.com 

� Maquete Aristides – fabricação da maquete física – www.maquetearistides.com.br 

� Condhor Consultoria e Administração de Condomínios Ltda – formatação da Associação, 

estatutos e regimentos - www.condhor.com.br 

� Identidade Comunicação – comunicação visual / marketing – 

www.identidadecomunicação.com.br 
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� Engenho Criatividade & Comunicação Ltda – assessoria de imprensa – 

www.engenhocriatividade.com.br 

� Full Design – desenvolvimento do site – www.fulldesign.com.br 

� Brasil Brokers - Gribel Imóveis e Marcos Koenigkan – vendas – www.brasilbrokers.com.br, 

www.mkimoveis.com.br, www.gribelimoveis.com.br 

 

� Domínio Engenharia – desenvolvimento dos projetos, coordenação e  

implantação das obras – www.DominioSA.com.br 
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Km H:MM:SS LOCAL
0,00 0:00:00 rodoviária
0,82 0:01:00 catedral
2,25 0:02:36 STF
2,46 0:03:05 no Palácio do Planalto, virar à direita,em direção à Ponte JK
6,90 0:07:35 início da Ponte JK
8,11 0:08:51 fim da Ponte JK - seguir em frente, até o fim da pista

10,80 0:11:20 virar à direita na DF-001(Estrada Parque Contorno - Epct)
12,60 0:12:55 contornar o balão Esaf e continuar no mesmo sentido
13,62 0:13:59 voltar no primeiro retorno
13,96 0:14:36 virar na segunda à direita / Av. do Sol (prédio de esquina azul)
14,43 0:15:18 Cond. San Diego (seguir na Av. do Sol até fim desta)
14,67 0:16:15 Cond. Jd. Botânico V
14,76 0:16:21 Cond. Jd. Botânico VI
15,56 0:17:35 balão da Av. do Sol A/B - contornar e seguir em frente
15,78 0:17:55 Cond. Quintas Bela Vista
16,06 0:18:23 Cond. Jd. Botânico VI
17,06 0:19:56 Cond. Jardins do Lago - portaria
17,72 0:20:56 Cond. Quintas Residencial
17,76 0:21:00 Cond. Quintas do Sol
19,02 0:22:35 Cond. Mansões Serranas
19,06 0:22:38 Cond. Quintas das Oliveiras
19,21 0:22:52 Cond. Quintas Interlagos
21,16 0:25:41 Cond. Ouro Vermelho
21,66 0:26:23 Assoc. Moradores do Banco do Brasil - AMOBB
22,06 0:26:52 MAXXIMO GARDEN, Cond. Verde e Cond. Belvedere Green

ROTA Rodoviária / MAXXIMO GARDEN

TABELA 01

Km H:MM:SS LOCAL
0,00 0:00:00 pista do lago, QI 23 - no sinal, subir em direção à área da Marinha
0,97 0:01:04 balão - contornar e seguir em frente
2,67 0:02:39 balão - contornar e seguir em frente
4,15 0:04:08 no balão da Esaf, virar à direita
5,17 0:05:12 voltar no primeiro retorno
5,51 0:05:49 virar na segunda à direita / Av. do Sol (prédio de esquina azul)
5,98 0:06:31 Cond. San Diego (seguir na Av. do Sol até fim desta)
6,22 0:06:52 Cond. Jd. Botânico V
6,31 0:07:34 Cond. Jd. Botânico VI
7,11 0:08:48 balão da Av. do Sol A/B - contornar e seguir em frente
7,33 0:09:08 Cond. Quintas Bela Vista
7,61 0:09:36 Cond. Jd. Botânico VI
8,61 0:11:09 Cond. Jardins do Lago - portaria
9,27 0:12:09 Cond. Quintas Residencial
9,31 0:12:13 Cond. Quintas do Sol

10,57 0:13:47 Cond. Mansões Serranas
10,61 0:13:51 Cond. Quintas das Oliveiras
10,76 0:14:04 Cond. Quintas Interlagos
12,71 0:16:54 Cond. Ouro Vermelho
13,21 0:17:36 Assoc. Moradores do Banco do Brasil - AMOBB
13,61 0:18:05 MAXXIMO GARDEN, Cond. Verde e Cond. Belvedere Green

ROTA QI23 / MAXXIMO GARDEN

TABELA 02
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HH:MM seg a sáb dom seg a sáb dom
05:45 x
05:50 x
07:09 x x
07:30 x x
08:33 x x
09:10 x x
09:57 x x
10:50 x x
11:21 x x
12:30 x x
12:45 x x
14:09 x x
14:10 x x
15:33 x x
15:50 x x
16:57 x x
17:30 x x
18:21 x x
19:10 x x
19:45 x
20:50 x
21:09 x
22:30 x
22:33 x

Linha 183.7Linha 183.5
HORÁRIOS DE SAÍDA DA RODOVIÁRIA

TABELA 03

 

 


