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 Uso do solo – Unidades de Uso e Ocupação do Solo
 Conceitos
 Leitura dos mapas de uso do solo
 Tabelas de Atividades 

Analisar a possibilidade de extensão
de usos para os lotes da Avenida
Comercial do Setor Habitacional
Taquari – Trecho 1



O Setor Habitacional Taquari está inserido em 
Zona Urbana de Uso Controlado I –PDOT.



Área de Proteção Ambiental do Lago Paranoá 



O projeto do Trecho 1 do Setor Habitacional 
Taquari – URB 110/99

 regularização das ocupações já existentes
 reparação de danos ambientais
 proteção de recursos naturais



O projeto do 
Trecho 1 do 
Setor 
Habitacional 
Taquari – URB 
110/99



A NGB 033/05 - lotes as margens da rodovia -
Avenida Comercial (Lotes 1 a 23) 









 relação de uso do solo e 
desenvolvimento econômico

 macrodiretrizes do Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial – PDOT

 Estudos relativos à Lei Complementar 
de Uso e Ocupação do Solo 

 Potencial urbano da área 



Uso do solo e desenvolvimento 
econômico

Cenário de constantes transformações 
no uso e ocupação do solo:

 modificação da atividade econômica
 inovações tecnológicas e produtivas



Modelo moderno de 
setorização: 
 aumenta a 

necessidade de 
deslocamentos

 torna parte da 
infraestrutura 
instalada não 
utilizada

 dificulta o 
incremento da 
atividade econômica

Modelo de ocupação
Sustentável:
 diminui a 

necessitada de 
deslocamentos 

 otimiza o uso da 
infraestrutura 
urbana implantada

 Concentração e 
diversificação de 
atividades



A cidade mais sustentável é entendida 
como aquela 

“eficiente no consumo dos recursos, menos 
poluentes, de prática mobilidade, confortável 
climaticamente, com nichos ecológicos, servida de 
espaços públicos de qualidade ambiental, preparada 
para o deslocamento do pedestre, dinâmica e 
diversidade em termos sociais e econômicos” 
(GONÇALVES, 2003). 



Fatores para a implantação de 
atividades econômicas:

 localização
 acessibilidade.



Fatores locacionais e de acessibilidade da 
Avenida Comercial do SHT:

 atendida por linha de transporte 
coletivo de alta capacidade, o Eixo 
Norte (BR-020)

 eixo de ligação do DF com outras 
cidades do entorno e importantes 
centros regionais.



Fatores locacionais e de acessibilidade da 
Avenida Comercial do SHT:



Potencial urbano para desenvolvimento 
de atividades econômicas de médio e 
grande:

• acessibilidade regional
• infraestrutura implantada



Macrodiretrizes do PDOT
 ampliação das oportunidades de trabalho, 

equilibrando-se sua localização em relação à 
distribuição da população no território

 otimização e priorização da ocupação urbana 
em áreas com infraestrutura implantada e em 
vazios urbanos das áreas consolidadas, 
respeitada a capacidade de suporte 
socioeconômica e ambiental do território

 diversidade de atividades econômicas em 
áreas já instituídas, como forma de ampliar a 
geração de trabalho e renda



Estudos da proposta de LUOS
Definição das categorias de uso na 
LUOS:
 localização dos lotes
 relação de incomodidade com os 

usos residenciais
 fortalecimento das áreas de 

centralidade e de desenvolvimento 
de atividades econômicas



Avenida comercial do SHTQ:
Unidade de Uso do Solo – UOS CSII 3



UOS CSII – Comercial, Prestação de Serviços, 
Institucional e Industrial: onde são permitidos, 
simultaneamente ou não, os usos comercial, 
prestação de serviços, institucional e industrial

CSII 3 – localiza-se, principalmente, nas bordas 
dos núcleos urbanos ou próximas às áreas 
industriais, situados em articulação com 
rodovias que definem a malha rodoviária do 
Distrito Federal, sendo de abrangência regional



Potencial urbano da área 
 desenvolvimento de atividades 

econômicas, incluindo aquelas de 
abrangência regional.

 proposição de extensão e 
diversificação de usos para a área em 
estudo. 

 investimentos realizados e previstos 
em Sistema de transporte de alta 
capacidade 



 dar continuidade às ações de 
fortalecimento das diretrizes de 
planejamento urbano sustentável 
estabelecidas pelo disposições 
contidas no PDOT/DF

 a importância de possibilitar a 
equidade de oportunidades e a 
geração de emprego e renda em todo 
o território do DF



 revisão dos parâmetros de uso da NGB 
033/2005 para os Lotes 01 a 23 da 
Avenida Comercial – SHTQ

 aprovação de projeto de lei 
complementar proposto pelo 
Governador do Distrito Federal e 
precedido de estudo técnico e 
participação popular, de acordo com a 
Lei Orgânica do DF



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º                  DE 2017

(Autoria: Poder Executivo)

Estende os parâmetros de uso dos Lotes 1 a 23 da Avenida Comercial, Trecho 1

do Setor Habitacional Taquari – SHTQ, na Região Administrativa do Lago

Norte – RA XVIII, e dá outras providências.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º Os parâmetros de uso dos Lotes 1 a 23 da Avenida Comercial, Trecho 1, do Setor Habitacional

Taquari, na Região Administrativa do Lago Norte – RA XVIII, são estendidos, na forma do Anexo desta Lei

Complementar.

Art. 2° A implantação dos usos, atividades, grupos, classes e subclasses não previstos nas Normas de

Edificação, Uso e Gabarito NGB 033/2005, estará condicionada a aplicação do instrumento urbanístico

da Outorga Onerosa da Alteração de Uso – ONALT, instituída pela Lei Complementar n° 294, de 27 de

junho de 2000 e suas alterações.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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