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LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO



Como podem ser USADOS os diferentes 
lotes ou projeções

DEFINE

QUANTO e COMO se pode construir nos  
lotes ou projeções 



LOTES E PROJEÇÕES 
REGISTRADOS
NAS ÁREAS URBANAS 
DAS REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS

Nos parcelamentos 
urbanos registrados em 
cartório e 

Nos núcleos urbanos 
consolidados, 
implantados e 
aprovados pelo Poder 
Público



NÃO FAZEM PARTE 
DA LUOS:

Macrozona Rural

Macrozona de 
Proteção Integral 

Conjunto Urbano 
Tombado de 
Brasília

oÁreas de 
Regularização 
Fundiária 



BASE 
NORMATIVA 

ÚNICA

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E 

SUSTENTABILIDADE

DESCENTRALIZAÇÃO 
DE EMPREGOS E 

SERVIÇOS

MOBILIDADE

DIVERSIDADE 
DE USOS

ORDENAMENTO 
DO USO E 

OCUPAÇÃO



Aproximadamente 400
NORMAS URBANÍSTICAS

6 PLANOS
DIRETORES LOCAIS

Aproximadamente 
350.000 LOTES



• SIMPLIFICA E SISTEMATIZA A NORMATIZAÇÃO

• CELERIDADE NO LICENCIAMENTO

• CLAREZA DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS

• ISONOMIA DOS CRITÉRIOS

• FACILITA A FISCALIZAÇÃO
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PROCESSO
TÉCNICO

PROCESSO 
PARTICIPATIVO



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



1ª AUDIÊNCIA 
PÚBLICA

MAPAS DE USO 
DO SOLO

2ª AUDIÊNCIA 
PÚBLICA

PARÂMETROS 
DE OCUPAÇÃO

3ª AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 

PLC COMPLETO
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MAPAS DE USO DO SOLO POR REGIÕES ADMINISTRATIVAS 
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TABELAS GERAIS E PARCIAIS DE USOS E ATIVIDADES



QUADROS DE PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO POR RA 





COMÉRCIO

SERVIÇOS

INSTITUCIONAL

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL



RESIDENCIAL

EXCLUSIVO



HABITAÇÃO UNIFAMILIAR



HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E MULTIFAMILIAR 
TIPOLOGIA CASAS



HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR



HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR



HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR



RESIDENCIAL

OBRIGATÓRIO







COMÉRCIO  

SERVIÇOS

INSTITUCIONAL  

INDUSTRIAL 

RESIDENCIAL 

obrigatório

permitido nos
pavimentos superiores





COMÉRCIO

SERVIÇOS

INSTITUCIONAL  

INDUSTRIAL 

RESIDENCIAL

NO
Nenhum obrigatório





COMÉRCIO

SERVIÇOS

INSTITUCIONAL

INDUSTRIAL





COMÉRCIO

SERVIÇOS

INSTITUCIONAL

INDUSTRIAL





INSTITUCIONAL





INSTITUCIONAL

Equipamento
Público





POSTO DE

ABASTECIMENTO DE

COMBUSTÍVEL



Obrigatório
comércio varejista de
combustíveis e lubrificantes 

Permitido 
PAC 1 - comércio do tipo loja de conveniências. 
PAC 2 - comércio de produtos alimentícios do 
tipo lanchonete e restaurante. 
PAC 3 - alojamento tipo motel, restaurante e 
atividades comerciais diversificadas.
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PARÂMETROS:

Coeficiente de Aproveitamento
Altura Máxima
Taxa de Ocupação Máxima
Taxa de Permeabilidade Mínima
Afastamentos Obrigatórios
Subsolo
Galeria
Marquise
Vagas de Veículos
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Coeficiente de 
Aproveitamento
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índice de construção que multiplicado pela área do lote
ou projeção, define o seu potencial construtivo

CA máximo = 3CA básico = 1
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CA máximo = 3CA básico = 1

Coeficiente básico – outorgado gratuitamente
Coeficiente máximo – diferença é outorgada onerosamente



CA básico = 1 CA máximo = 3
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Taxa de 
Ocupação
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construções em cima do terreno.



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



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



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

Altura 
Máxima



Medida vertical máxima (altura) que a edificação 
pode ter, contada a partir do nível da cota de soleira.
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cota soleira

ponto médio da edificação



al
tu

ra
 m

áx
im

a

cota soleira

ponto médio testada do lote



Elementos que podem ultrapassar a altura máxima: 
caixas d’água; castelos d’agua; casas de máquinas; 
antenas para televisão e telecomunicações; para-raios; 
chaminés; campanários; silos; exaustores; placas 
solares

al
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ra
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im

a
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Taxa de 
Permeabilidade



percentual mínimo da área do lote permeável e com 
cobertura vegetal
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permitir a absorção e infiltração de águas pluviais
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Espaços entre a divisa do lote e a construção –
podem ser frontal, laterais e de fundo
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lote

Espaço da edificação, dentro dos limites do lote ou
projeção, destinado à livre circulação de pedestres
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lote

Estrutura em balanço com função de cobertura, junto 
às divisas do lote, em espaço público ou logradouro, 
para proteção da fachada e abrigo de pedestres



lote
tipo 2

Subsolo é qualquer pavimento situado abaixo da 
cota de soleira

lote
tipo 1
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tipo 1 - respeitados 
todos os parâmetros 
do lote ou projeção

tipo 2 – permite 
ocupar áreas de 
afastamentos mínimos 
obrigatórios e a taxa 
de ocupação. 

lote
tipo 2

lote
tipo 1



Exigência de vagas para bicicletas

Exigência de vestiários

Diminuição de exigência de vagas 



Exigência de vagas considerando:

 Atividade desenvolvida

 Área construída da edificação

 LOCALIZAÇÃO do lote em relação à oferta 

de TRANSPORTE COLETIVO (estações e 

corredores)



SOBRADINHO – RA 5



GAMA – RA 2
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