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ATA DA 12' REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS

As quatorze horas do décimo dia do; mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, no

SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edificio Sede da SEGETH, foi

aberta a 12' Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito

Federal - LUOS, pela Subsecretâriaria de Gestão Urbana - SUGEST, Cláudia Varizo

CjlValcante, contando com a presehça, de membros representantes da Sociedade Civil do

Conselho de Planejamento Territotilll e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN e do

Conselho Consultivo de PreservaçãoJe Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito

Federal - CCPPTM/DF, bem como elo Grupo de Trabalho da SEGETH, Renata Marchini

Loureiro, Márcio Brito Silva Ferreira, Ana Cristina Machado Vieira e Maria das

Graças M. de Oliveira, iJ1stituido' <iom a finalidade de elaborar minuta de projeto de lei

complementar, que dispõe sobre a LUOS. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta

Ata. A pauta segue transcritâ: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 2.

Itens para {\preciação: 2.1. Continuidade da Apresentação do Mapeamento do Uso do Solo:

Taguatinga; Riacho Fundo; Sama'rnbaia; Guará; Park Way. 3. Assuntos Gerais. 4.

Encerramento. Item 1. Ordem do dia~ 1.1. Abertura dos trabalhos: A Subsecretária Cláudia

Varizo Cavalcante deu ipício aos trabalhos, cumprimentado a todos. Informou que será dado

continuidade à apresentação e análig~ do Mapeamento do Uso do Solo. Passou ao Item 2.

Itens para Apreciação: 2.1. Continuidade da Apresentação do Mapeamento do Uso do Solo:

Taguatinga: Riacho Fundo; Samambaia; Guará; Park Way. O Diretor das Unidades de

Planejamento Territorial Oeste e Sul Márcio Brito Silva Ferreira apresentou a RA

Taguatinga - explicou qut<é a mesma. lógica dos residenciais obrigatórios I e 11,que acontece

no interior das quadras residenciais, onde o miolo é RO I; as bordas e vias conectoras são RO

2; a avenida comercial é CS1R 2, que é o uso misto. O Pistão Sul como é uma via importante

e estruturante da cidade, basicamente a porção voltada para o Taguatinga Shopping, é um

CSlI 3, não sendo permitido a residência, seguindo a mesma lógica que está aplicada no Plano

Diretor Local - PDL. Apenas a porção posterior, que já tàz fronteira com Águas Claras, ficou

um CSR 3. Na entrada da Avenida Hélio Prates, ficou CSR 2 NO, porque ainda há residência

uni familiar. A parte do Taguacenter há uma pequena centralidade com CS1R 2, e alguns lotes

oomeSI 2. O S"o, d, Ofi",", ",n, " eSINo R, já ,dmil',', , '~""" o~;~'~ ~



32
33

34

35

36
37

38

39

. 40'

41
42

43

44
45
46
47
48
49
50

51
52
53

54
55
56

57
58
59
60
61

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal -
SEGETH
12' Reunião da Cãmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito
Federal- LUaS - 10/11/2016

Centro Metropolitano é considerado central idade, e também tem o CSIR 2. O Setor de

Indústria é CSIIND 2; os grandes lotes institucionais, como a Universidade Católica, é o

INST. Toda a QNL, .a avenida é 'CSIR 2, uso misto. Registra-se a presença do Secretário

Adjunto de Estado da Secretaria 'de~{)estão do Território e Habitação, Luiz Otavio Alves

Rodrigues,O Conselheiro ArÜ!ré Luiz Almeida Pinto de Oliveira, colocou algumas

questões: I) infonpou ter recebido peàidos por parte dos moradores para que os lotes menores

não ficassefll cOIJlOobrigatórios'; podendo ser ou não obrigatórios, pois poderia inviabilizar o

comércio; 2) colocou a giJ(;stãó do rt!membramento; 3) ponderou que por exemplo, a Avenida

Samdu, está sendo cÓnsiõerado ,somelJte o primeiro lote como comercial, e eles são pequenos,

e a preocupação em expandir para, um segundo lote seria propiciar um comércio mais

confortáveL A Subsecretária Clá\ldia Varizo Cavalcante esclareceu que essa definição

favórece a implantação qo éomércio;;admitindo a residência nos pavimentos superiores, mas

no térreo d~ve ser obrigatoriamente> o comércio, serviços ou algum uso institucionaL O

Çonselheiró Eduardo Aroeira Alrilcida reforçou a importância de evoluir nessa discussão,

pois em toda reynião da LUaS há essa discussão com relação à obrigatoriedade no térreo,

Ressaltou que 'a critica não é nem, para esses usos que já eram no térreo, mas para os que

anterion,nente não havia essa obrigatoriedade, e que agora está passando a ter. O Conselheiro

Leonardo Mundim expJicou que eSsa discussão realmente já aconteceu, Mas já está sendo

estudado a possibilidade qe pennitir o remembramento, usando a UOS mais permissiva

naquele quarteirão em detenninadas áreas próximas às vias importantes, O Subsecretário Luiz

Otavio Alyes Rodrigues ponderou ter entendido que a preocupação do senhor André Luiz

Almeida Pinto de Olivein\ não é exatamente em relação ao remembramento, é que nos

quarteirões eventualmente eles possam sugerir que alguns desses lotes que estejam na via do

fundo possam ter o seu pequeno comércio também, como uma espécie de apoio ao comércio

que está acontecendo na avenida principaL Sugeriu ao grupo técnico, onde houver os

quarteirões, a central idade, haver além da possibilidade de remembramento, alguns lotes NO

também, A Servidora Renata Marchini Loureiro esclareceu que nas cidades onde foi

identificado que isso já acontece, foi mapeado como CSRI NO. A Subsecretária Cláudia

Varizo Cavalcante explicou que a dinâmica da ocupação dessas vias é mais residencial,

,,,"" 0'0 <mbolhooom"',idod" q'" ,'o k,~ ,m'O"i "mm;~~~
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outra confonnação urbana. Mas onde a situação acontecer, deve ser verificado e atentar para

que reconheça esse uso. Enfatizou que a lógica do remembramento é que a questão toda está

fortalecendo os eixos comerciais, e ao pennitir o remembramento, admite-se que a área da

atividade se estenda, mas que a dinâmica e a relação dela com a rua se mantém, ou com a

comercial, ou com a ,Avenida Sandu. Portanto, é importante na perspectiva do

remembramento, estender essa atividade para os lotes vizinhos. a Conselheiro Mateus

Leandro de Oliveira questiqnou quanto às quadras industriais, perguntando o que foi

pensado, do ponto de vista de conceito, pois do ponto de vista de urbanismo todas as cidades

estão trabalhando com concllito de requalificar as áreas para identificar regiões que estão

subutilizadas dentro de uma qtica de estatuto da cidade, de direito da cidade que precisa

requalificar os espaços, A Servidora Renata Marehini Loureiro esclareceu que não deixou

de ter indústria, só permitiu que tivesse a residência também. a Oiretor Márcio Brito Silva

Ferreira. explicou que o percentual de habitação multifamiliar que aconteceu nos últimos 20

anos de POL foi irrisório,.e que o' setor não é igual ao Setor leste Industrial, porque no Setor

Leste Industrial do Gama;,realmente a área industrial estava ociosa, e a dinamização do POl,

a extensão de uso pqra habitação multifamiliar seria uma possivel solução para o setor. Mas

no caso do POl de Ta!,'llatinga,; a intenção realmente foi estender para habitação

multifamiliar, e ao longo do~ últimos 20 anos não aconteceu. Explicou que quando

começaram a discussão dessa.região) na lUaS, um dos grandes problemas foi porque não

havia uas criada que pennitiria habitação junto com o uso industrial. E a solução seria o

CSIlNOR para os lotes menores que possuem habitação em cima, ou algumas quitinetes.

Explicou que cssa foi uma das discUssões mais duras enfrentadas. a Secretário adjunto Luiz

Otavio Alves Rodri~ues lembrou que embora haja algumas inovações na lUaS, do jeito que

está hoje, ela é conservadora, no sentido de tentar consolidar e ter uma metodologia que

consiga abarcar todas as normas existentes, de maneira a trazer para regularidade, grande

parte do que existe já consolidado. A Servidora Renata Marehini Loureiro complementou

infonnando cxistir um artigo no POl, que diz que é necessária a consulta à CAESB. a POl

diz que por lote pode haver duas residências, e para um quantitativo maior, a CAESB precisa

se pronunciar. E se pronunciou em alguns casos, e permitindo esse tipo de empreendimento

"" ",o<,E"'''im,, q'" ~" o,,,m , lo"",'" d" pl,,,,,.Pi\f3"~
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se tomasse reside'ncial. Por isso que se resolveu retomar o uso original, mas não significa que

no futuro isso não possa acontecer, ser todo residencial, mas será necessário um estudo mais

abrangente para isso. O Conselheiro Mateus Leandro de Oliveira questionou se dentro do

mapeamento das áreas já existentes como residenciais, não criaria uma lógica de qualidade de

vida, de uma convivência entre indústria e residencial que poderia ser mitigada com

planejamento, identificando quais q'uadras tem uma concentração maior de residência. A

Servidora Renata Marchini Loureiro'reforçou que essa foi uma das áreas mais dificeis de

resolver, que se tentou encontrar essa1lógica espacial para fazer esses agrupamentos, mas não

existe. A Subsecretária Chíu-dia Vàrizo Cavalcante enfatizou que para sua transformação

não é uma questão de definição dos usos, há a necessidade realmente de se debruçar e rensar

em um projeto de trànsform'ação, porque continuar como está só transformando por

empreendimento que se implantam, não se consegue realmente uma melhoria desse espaço,,
necessitando de uma articulação que favoreça a qualidade para essa população que vai residir.

O Conselheiro Célio da Costa Melis"./unior enfatizou que a zona industrial de Taguatinga é

a situação mais I critica, pois houve uma alteração de uso emblemática de industrial para

residencial, em que o desenho urbano da região não comporta. Perguntou em qual momento o

Governo atua para mitigar tais' problemas. O Secretário adjunto Luiz Otavio Alves

Rodrigues respondeu que são.projetos especificos, que algum momento conforme as politicas

e conforme as demandas, o Governo precisará estudar pontualmente, a exemplo do que já

aconteceu no centro de Ceilândia, em que o Governo já chegou a cogitar uma operação

urbana consorciada para qualificação de toda a região do centro. Explicou que uma operação

urbana consorciada é um instrumento interessante porque ele é capaz de gerar os recursos

necessários para essa requalificação, a exemplo da região portuária do Rio de Janeiro. O

Conselheiro Mateus Leandro de Oliveira questionou: I) no Pistão Sul há alguns lotes com R

2, todos de frente para pista, sendo o comércio: bancos, concessionárias de veículos, próximo

ao Taguatinga Shopping. Perguntou se faria sentido manter como uni familiar. 2) questionou o

processo que foi iniciado na Ql, uma área de galpões c indústrias, como está sendo pensado

esse setor nesse processo que também ficou no meio do caminho. 3) perguntou ainda quanto

ao institucional, o que estaria sendo pensado para esse caso, em que está dentro da lógica ~

comercial, com vários comércios em volta, e o porquê de não propiciar uma oferta de serviço~

.. ~~'
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122 e comércios numa área tão grande. O Diretor Márcio Brito Silva Ferreira respondeu que os

123 lotes voltados para a Universidade Católica, achou-se interessante dá a caracteristica de uso

124 misto CSR3, e que a lógica ficou restringida à faixa voltada para o Pistão Sul, e pelo rOL

125 esses lotes já permitiam residência. Explicou que ao se fazer uma associação com o PDL,

126 percebe-se que basicamente é o que já constava. Informou que quanto à discussão do

127 institucional nessa revisão, já foi discutido um caso de Recanto das Emas, em que já foi

128 alterado diversos lotes, estabelecendo uso misto. Mas outras situações como essa ainda não

129 foram discutidas. Enfatizou que os lotes de porte maior, provavelmente continuarão como

130 institucional, mas há situações de lotes menores que configuram até conjunto urbanístico

131 interessante, e que ainda é possível de ser reavaliado. A diretora das Unidades de

132 Planejamento Territorial Central Adjacente [ e 11 Ana CrÍstina Machado Vieira apresentou a

133 RA Guará 11 - explicou que a proposta é o uso RO 2 em volta de todo o Guará 11. E no

134 intervalo onde irá passar a lnterbairros seria categoria diferenciada, pois já existem lotes que

135 são exclusivamente residenciais, e para não deixá-los na irregularidade, será dada a categoria

136 NO, permitindo o uso residencial e somente comercial. Explicou que a parte central já é

137 exclusivo o residencial, e está sendo mantido o uso residencial; há lotes exclusivamente

138 residenciais, outros exclusivamente comerciais, e muito pouco comércio e residência junto.
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Esclareceu que o Plano Diretor definia para a área central, por trechos, sendo: R2, R3, e a

proposta agora é ser colocado tudo como uma categoria mais abrangente do que a do PDL.

Está sendo definido também uma categoria CSIIR I, onde o comércio é obrigatório. O

Conselheiro Célio da Costa Melis Junior questionou: I) se será permanecido a QE-40

contemplando 90% das edificações com comércio em baixo c quitinetes em cima, como já

acontece hoje; 2) como seria tratada a questão da exigência de vagas de garagem para essa

situação específica. A Diretora Ana Cristina Machado Vieira esclareceu que o uso das

edificações com comércio em baixo e quitinetes em cima pennaneccrá. E que a questão das

vagas está sendo tratada em separado da LUOS, e que o estudo ainda está em

desenvolvimento. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues complementou

infonnado que já foi feita uma apresentação na Comissão Pennanentc de Monitoramento do

Código de Obras e Edificação - CrCOE, que será absorvido pela LUOS, que usará outros

Ih,,,~, P'" ",mplo, " rol" d, I""li~,ã", q"d'J,,"drndod. lornli~,." "q::J'"'~~
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que ~stão previstos no decreto sofrerão ajustes. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante

explicou que a LUOS tratará das vagas, sendo al,'fegado a questão do fator de localização,

além de verificar o tamanho dos lotes, porque um lote com 250m, por exemplo, a exigência

de lotes não será possível. A palavra foi franqueada à Senhora Tereza Ferreira Oias(Moradora

do Guará) - que questionou quanto à Colônia Agricola Águas Claras, informando que já

houve díscussão na LUOS, na gestão passada. Perguntou se continua com a definição de

poder construír prédios, pois já foi falado que poderia construir prédios nos lotes em frente à

Colônia Agricola. O Secretário 'Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues explicou que houve

uma decisão de que as áreas que' ainda não estão registradas em cartório, não estando

devidamente regularizadas com registro no cartório de imóveis, essas áreas não serão

abarcadas pela LUOS. Mas que as diretrizes darão um encaminhamento do que será possivel

fazer no devido projeto. RA Guará 1- A Diretora Ana Cristina Machado Vieira explicou

que o centro do Guará 1 é de equipamentos públicos, e que portanto foi definido uma

categoria mais abrangente no "entorno de todo o centro. Para as quadras foi definido uma

categoria R 2, onde a residência é obrigatória, mas o comércio é pennitido. A Subsecretária

Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que em todo o debate em tomo do Guará, se percebe

a necessidade de caracterizar áreas mais comerciais. Ressaltou que é importante criar o

equilibrio entre ativídades e moradia, para que os núcleos fora dessa região central se

desenvolvam. O Conselheiro Leonardo Mundim chamou a atenção para a região do Setor de

Múltiplas Atividades Sul, para uma atenção em compatibilizar com o que consta no registro,

pois há empreendimentos que possui tipologia de unidades habitacionais, que possuem

algumas salas comerciais, como por exemplo o Vistas Park Sul, mas que isso não é indústria.

Ponderou que como a área é consolidada como residencial, e que funciona temporariamente

como apart hotel, que o risco é de a qualificação CSIIR 3 abrir um leque para um terreno já

consolidado. A Servídora Remlta Marehini Loureiro respondeu que a UOS já contempla a

preocupação, e que não é INO-Industrial, é CSIIR 3 ou CSII 3. Explicou que o que aconteceu

110 setor é que o POL dizia que all,'Uns lotes tinham categoria R 4, com exceção de um da

beírada, que é categoria R 3. No R 4 a residência não seria pennitida, e sim apenas hotel. O

Conselheiro Mateus Leandro de Oliveir'a contribuiu, infonnando que estuda muito a

questão de apart hotel, e que o código de obras diz que unidade hoteleira de apart hotel se ~

~ ~~.
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182 chama unidade habitacional. ° Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues ressaltou

183 que o problema seria a obrigação que hoje é dada a todos esses lotes, em terem o comercial

184 eventualmente. Enfatizou que uma categoria que poderia contemplar todas essas
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possibilidades seria o NO, mas haveria necessidade de estudar o setor para verificar se é

possível, se é cabível, se essa é a vocação, de que esses lotes sejam lotes do tipo NO, sendo

exclusivamente residenciais, ou podendo ter o comércio também. ° Conselheiro Mateus

Leandro de Oliveira alertou para' se conciliar uma visão do Estudo de Impacto de

Vizinhança - EIV que existia, com atvisão do que se pretende para futuro, para não se criar

incoerências de projetos que já estavam contemplados, como apart hotel, a exemplo do Lote

O I, e também no sentido de criar novos lotes como os da quadra do Casa Park, que

originalmente não previam apart 'hotel. Questionou como isso conversaria com outros lotes

que estão desocupados e estão recebendo o uso agora, e que originalmente eram só comercial..
,Sugeriu tomar um certo cuidado, de forma que haja equidade, em termo de critério e

, coerência, para futuramente" poder ter embasamento até para responder algum questionamento

do Ministério PúblíCÇ>.A Servidora Renata Marchini Loureiro explicou que foi entendido

que na lógica espaeial não faz sentido um lote ser de um jeito, e ao lado já não poder ter a

mesma definição. °Secretário 'Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues ressaltou que há um

contrato entre o Governo do Distritó'Federal e um consórcio, a respeito da possibilidade de

uso, e por conta desse uso o consórcio tem uma obrigação perante o Governo do Distrito

Federal, de fazer uma parte da Interbairros, por exemplo. Observou que precisa haver o

cuidado de não gerar nenhuma interferência nesse contrato que já existe. RA Park Way - A

Diretora Ana Cristina Machado Vieira explicou que os lotes estão permanecendo com a

categoria de RE - Residencial Exclusivo, porque é condomínio e, que portanto, não foi

possível colocar a categoria RO, como foi feíto com o Lago Sul e Lago Norte. Durante as

discussões foi questionado a possibilidade dos lotes de esquina poderem ter a definição

comercial, para resolver a questão de falta de comércio local. Por outro lado, também foi

ponderado a questão dos próprios moradores não quererem atividade comercial no Park Way,

pelo receio de acabar com a tranquilidade existente. Ao que a Diretora Ana Cristina

Machado Vieira respondeu que há uma diretriz sendo elaborada para fazer o parcelamento, _\-. )

po i, o pmrri. m=ori,1 do~~",md. ~'"' doi," " "b""'" p'ro cci. ç'" d, ••w, lo<" "'l:"<J~
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,
212 completar as atividades residenciais com comércio. a Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves

213 Rodrigues completou, infom1ando que a caracteristica especialmente da área mais próxima

214 ao aeroporto é do Park Way mais rural. Explicou que na LUaS passada houve discussão à

215 cerca da compensação urbanística, de ser estendida também para uso; mas a compensação que

216 está sendo tratada hoje é edilícia e não contemplará mais tal situação. Ponderou a

217 possibilidade de ser estudado algum artigo na LUaS, para analisar essas situações que ficarão

218 em desconfonnidade. Ressaltou que o que poderá ser estudado são os lotes que estiverem

219 íntegros, no sentido de se manterem com os dois hectares, de haver uma condição na LUaS

220 dizerido que nesses casos poderão ter o uso diverso, e se eles quiserem o fracionamento, aí

221 sim seriam obrigados a ser residencial. Seguiu-se para o Item 4. Encerramento. Dado o

222 adiantado da hora, os trabalhos foram encerrados, ficando duas cidades para serem analisadas

223 na próxima reunião: Samambaia. e Riacho Fundo. A próxima reunião ficou marcada para

224 segunda-feira, 21 de novembro.

~vt(;
CLÁUDIA VARIZO CALV ACANTE

Subs cre 'ria SUGEST

MÁRCIO B ILVA FERREIRA
Direto\d s UT S Oeste E Sul

RENATA MARCHINI LOUREIRO
Assessora da COGEST/SUGEST

~ : L...---_-
ANA CRISTINA MACHADO VIEIRA
Diretora das UTPs Central Adjacente [ E II
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