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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Das Unidades de Planejamento Territorial Central Adjacente I

Diretrizes Urbanís�cas Específicas - DIUPE SEI-GDF n.º 42 - SEDUH/SEGEST/COGEST/DICAD-I Brasília-DF, 14 de setembro de 2021

DIRETRIZ URBANÍSTICA ESPECÍFICA – DIUPE 42/2021

Processo SEI: 00390-00007000/2021-17

Elaboração: Eni Wilson de Barros Gabriel – Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura - Diretoria
das Unidades de Planejamento Territorial Central Adjacente I

Coordenação: Hanna Reitsch von Daudt Möhn - Diretora (DICAD I/COGEST/SUDEC/SEGEST/SEDUH)

Supervisão:  Andrea Mendonça de Moura - Subsecretária (SUDEC/SEGEST/SEDUH)

Interessado: TERRACAP

Endereço: Setor Placa da Mercedes - 2º Etapa

Área:  21,9898 hectares (ha)

 

1. Disposições Iniciais

1.1. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, órgão gestor do
desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, tem a competência de definir Diretrizes
Urbanís�cas, nos termos da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o
Parcelamento do Solo Urbano, e do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF - PDOT, Lei
Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009 e sua atualização, Lei Complementar nº 854, de 15 de
outubro de 2012, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana;

1.2. A DIUPE, de acordo com Portaria nº 59, de 27 de maio de 2020, que regulamenta a emissão dos
Estudos Territoriais Urbanís�cos – ETU e das Diretrizes Urbanís�cas Específicas – DIUPE, é o instrumento
orientador do projeto de parcelamento do solo urbano, nos termos dos arts. 6º e 7º da Lei Federal nº
6.766, de 19 de dezembro de 1979, e do art. 43 da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009 e
deve basear-se no ETU incidente sobre a área do respec�vo parcelamento;

1.2.1. Esta DIUPE é elaborada tendo como base os critérios estabelecidos nos incisos do §2º do art. 3º
da Portaria nº 59, de 27 de maio de 2020, definidos para os casos em que haja inexistência ou
desatualização do ETU;

1.3. Este documento define: Aspectos Ambientais, Diretrizes Gerais de Parcelamento Urbano,
Diretrizes de Desenho Urbano, Diretrizes de Sistema Viário e Circulação, Diretrizes de Uso e Ocupação
do Solo, Diretrizes de Áreas Públicas e de Densidade Populacional;

1.3.1. As diretrizes de Uso e Ocupação do Solo estão de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo do
Distrito Federal – LUOS, Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 201 9;

1.3.2. Os Aspectos Ambientais estão de acordo com Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito
Federal - ZEE-DF, Lei nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019, e legislações ambientais específicas publicadas
até o momento de publicação desta norma;

1.4. A localização da poligonal da área objeto desta DIUPE encontra-se indicada na Figura 1;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/60298/Lei_Complementar_803_25_04_2009.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72806/Lei_Complementar_854_15_10_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/db246fbbca6c44beaa7147902aebef41/seduh_prt_59_2020_rep.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/60298/Lei_Complementar_803_25_04_2009.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/db246fbbca6c44beaa7147902aebef41/seduh_prt_59_2020_rep.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fdab09844f754a998dea87e64a4b4d54/Lei_Complementar_948_16_01_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/912a61dfc1134ffebb691aa3e864673e/Lei_6269_29_01_2019.html
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Figura 1: Localização da poligonal da DIUPE no DF.
 

1.5. O prazo de validade das Diretrizes Urbanís�cas Específicas - DIUPE é de 4 anos a par�r da assinatura;

1.6. Os arquivos georreferenciados referentes a esta DIUPE serão disponibilizados no Sistema de
Informações Territoriais e Urbanas do Distrito Federal (SITURB) e no GeoPortal[1].

 

2. Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF – PDOT

2.1. A poligonal do parcelamento está inserida na Zona Urbana Consolidada (ZUC-3), que compõe a
Macrozona Urbana do PDOT, Figura 2;

https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/
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Figura 2: Localização da poligonal no zoneamento do PDOT
 

2.1.1. Para esta Zona Urbana consolidada são definidas diretrizes nos art. 72 e 73 do PDOT;

2.2. De acordo com o PDOT-DF a área objeto de estudo foi classificada em Áreas Econômicas não
Consolidadas as quais apresentam deficiências quanto à infraestrutura urbana, comércio e serviços,
devendo ser adotadas ações que possibilitem sua consolidação, Figura 3.
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Figura 3: Classificação PDOT
 

2.3. Para Áreas Econômicas são definidas diretrizes nos art.33 a 35 do PDOT;

2.4. O PDOT definiu coeficiente de aproveitamento máximo para a Zona Urbana Consolidada igual a 9
(nove). No entanto, no §5º do art. 42, consta que os valores dos coeficientes de aproveitamento para
novos projetos urbanís�cos serão definidos de acordo com as diretrizes urbanís�cas estabelecidas pelo
órgão gestor do desenvolvimento territorial do DF, podendo ficar abaixo do limite máximo para a zona
em que se insere; 

 

3. Aspectos Ambientais

3.1. A área em questão é lindeira a uma Área Rural com Proteção Ambiental assim definida pelo PDOT,
Figura 4, passivel de influência das ações de intervenção na área a ser parcelada;
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Figura 4: Localização da poligonal nas proximidades de àrea Rural com Proteção Ambiental
 

3.2. Em relação ao Zoneamento Ecológico-Econômico do DF - ZEE, a poligonal está inserida na Subzona
de Dinamização Produ�va com Equidade 3 – SZDPE 3 que compõe a Zona Ecológico-Econômica de
Dinamização Produ�va com Equidade – ZEEDPE, definidas na Lei nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019, nas
quais os arts. 11 e 13 dispõem sobre o zoneamento e o subzoneamento, respec�vamente, Figura 5;

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/912a61dfc1134ffebb691aa3e864673e/Lei_6269_29_01_2019.html
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Figura 5: Localização da poligonal no subzoneamento do ZEE-DF
 

3.3. O projeto urbanís�co deve seguir as diretrizes gerais para o zoneamento, conforme o art. 14 da Lei
nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019;

3.4. O projeto urbanís�co deve seguir as diretrizes específicas para a Zona Ecológico-Econômica de
Dinamização Produ�va com Equidade – ZEEDPE, na qual a poligonal está inserida, conforme o art. 23 da
Lei nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019;

3.5. O projeto urbanís�co deve seguir as diretrizes específicas para a Subzona de Dinamização Produ�va
com Equidade 3 – SZDPE 3, onde a poligonal está inserida, conforme o art. 26 da Lei nº 6.269, de 29 de
janeiro de 2019;

3.5.1. O plano de ocupação deve seguir as a�vidades referidas no art. 9º da Lei nº 6.269, de 29 de
janeiro de 2019, que dispõe sobre a natureza das a�vidades econômicas;

3.6. A poligonal está relacionada com os Riscos Ecológicos levantados pelo ZEE-DF:

3.6.1. Riscos Ecológicos Co-localizados - Alto ou Muito Alto (Figura 6); 

 
 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/912a61dfc1134ffebb691aa3e864673e/Lei_6269_29_01_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/912a61dfc1134ffebb691aa3e864673e/Lei_6269_29_01_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/912a61dfc1134ffebb691aa3e864673e/Lei_6269_29_01_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/912a61dfc1134ffebb691aa3e864673e/Lei_6269_29_01_2019.html
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Figura 6: Localização da poligonal - Riscos Ecológicos Co-localizados do ZEE-DF.
 

Para a ocupação na área de Riscos Ecológicos Co-localizados  - 1 Risco Alto ou Muito Alto recomenda-se:

3.6.1.1. Deve ser observado que a sobreposição de �pos de risco aumenta a fragilidade ambiental da
área, devendo ser prevista a implementação de soluções que sejam transversais, visando não deflagrar
ou acentuar os demais riscos sobrepostos, como é o caso do risco de erosão e a necessidade de
implantação de infraestrutura de saneamento ambiental que garanta a qualidade e a quan�dade de
água nos córregos tributários do Lago Paranoá;

3.6.1.2. Caso haja implementação de algum �po de técnica ar�ficial para recarga de aquífero, devem ser
observadas as questões relacionadas à qualidade e segurança de sua estrutura e sua manutenção
periódica, visando a não contaminação do solo e das águas superficiais;

3.6.2. Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero – Muito Baixo e Baixo (Figura 7);
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Figura 7: Localização da poligonal - Riscos Ecológicos de Perda de Área de Recarga de Aquífero do ZEE-DF.
 

Para a ocupação na área de Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero – Muito Baixo e
Baixo recomenda-se:

3.6.2.1. A adoção de estratégias de recarga natural com a manutenção de áreas naturais visando
preservar a permeabilidade natural do solo, previstas no Relatório de Diretrizes para o desenvolvimento
de recarga ar�ficial de aquíferos no Distrito Federal da ADASA;

3.6.2.2. A localização de a�vidades que tenham lotes de maiores dimensões e preservem maiores
percentagens de permeabilidade do solo, para es�mular a recarga natural dos aquíferos, como
observado nas Diretrizes para o desenvolvimento de recarga ar�ficial de aquíferos no Distrito Federal;

3.6.2.3 Nas áreas verdes sejam adotadas estratégias de recuperação de vegetação para se garan�r a
infiltração da água no solo;

3.6.3. Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão – Muito Alto (Figura 8);

 

http://www.adasa.df.gov.br/images/storage/area_de_atuacao/recursos_hidricos/regulacao/resolucoes_estudos/recarga_artificial_aquiferos_df.pdf
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Figura 8: Localização da poligonal - Riscos Ecológicos de Perda de Solo por Erosão do ZEE-DF.
 

3.6.3.1. Deve ser man�do de forma con�nua, sempre que possível, algum �po de cobertura vegetal viva,
mesmo em áreas planas e principalmente em declividades maiores que 30%, visando manter a
rugosidade superficial do solo a fim de evitar a deflagração de processos hidroerosivos;

3.6.3.2 Deve ser adotado um desenho urbano orgânico e soluções de engenharia adequadas que sejam
compa�veis com as a�vidades que serão exercidas, visando a mi�gação dos processos erosivos
existentes e a deflagração de novos processos erosivos; 

3.6.3.3 A remoção da cobertura vegetal e do solo superficial, quando necessários, deve ser realizada
somente antes do início da implantação dos empreendimentos, preferencialmente, em época de seca.
Em período de chuva, devem ser tomadas medidas para evitar a deflagração de processos erosivos;

3.6.3.4. Nas áreas verdes devem ser adotadas estratégias de recuperação de vegetação;

3.6.3.5 Na medida do possível devem ser previstos lotes de maiores dimensões com maiores
percentagens de permeabilidade do solo; e

3.6.3.6 Se necessário, mediante a deflagração ou a existência de processos erosivos, devem ser
implementadas soluções para conter seu avanço, principalmente em declividades iguais e/ou maiores
que 30%;

3.6.4. Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo – Muito Baixo (Figura 9);
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Figura 9: Localização da poligonal - Riscos Ecológicos de Contaminação de Subsolo do ZEE-DF.
 

Para a ocupação na área de Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo – Muito Baixo recomenda-se:

3.6.4.1. Não implementar a�vidades com alto potencial poluidor onde são observadas baixa declividade
e baixa densidade de drenagem, caracterís�cas estas que favorecem a infiltração das águas pluviais;

3.6.4.2. O controle rigoroso sobre a disposição de efluentes em super�cie ou em subsuper�cie.

3.6.5. Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Na�vo Médio ou Ausência de
Cerrado Na�vo (Figura 10);
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Figura 10: Localização da poligonal - Riscos Ecológicos de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Na�vo do ZEE-DF
 

Nas áreas de Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Na�vo Médio ou Ausência
de Cerrado Na�vo prever nas áreas inters�ciais do parcelamento reposição vegetal, preferencialmente
com espécies na�vas do cerrado com intuito de tornar o microclima menos árido e contribuir para o
aumento do verde intraurbano;

3.6.6. O Estudo ambiental poderá iden�ficar outras restrições ou sensibilidades que não foram
iden�ficadas nestas Diretrizes.

 

4. Interferências com Projetos Urbanís�cos

4.1. A área objeto desta DIUPE interfere com o projeto urbanís�co registrado em cartório referente ao
Setor de Mansões Park Way - TRECHO 3, cons�tuído pela PR 44/1, de 01º  de abril de 1981, que foi
elaborada para definir a locação da Área Especial 04, des�nada a Subestação de Energia Elétrica da CEB,
aprovado por decisão n.º 059/81 de 30 de julho de 191 - Processo n.º 024.309/80, aprovado através do
DECRETO Nº 6.288, DE 07 DE OUTUBRO DE 1981, sem revogação expressa;

4.2. Na PR 44/1 existe a indicação de que aquela Planta foi subs�tuída pela URB 113/2000 no que se
refere à eliminação da Área Especial 04 conforme DECRETO Nº 25.445, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2004,
que Aprova Projeto Urbanís�co de Parcelamento do Setor Placa da Mercedes, na Região Administra�va
do Núcleo Bandeirante – RA VIII, consubstanciado no projeto de Urbanismo URB 113/2000, no Memorial
Descri�vo MDE 113/2000, e nas Normas de Edificação, Uso e Gabarito NGB 113/2000;

4.3. O DECRETO Nº 25.445, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2004 foi revalidado pelo DECRETO Nº 26.551, DE 23
DE JANEIRO DE 2006, o qual não possui revogação expressa, porém o projeto não foi registrado em
cartório devido à não resposta quanto ao licenciamento ambiental em andamento no processo 0190-
000242/2000, restrito.

4.4. A Placa da Mercedes foi objeto de projeto de urbanismo/parcelamento elaborado em duas etapas.
A primeira delas foi aprovada, registrada em cartório e implantada. A falta de registro cartorial da
segunda etapa não impediu a ocupação da maior parte da área, gerando a situação atual em que as
empresas ali estabelecidas enfrentam a impossibilidade de regularizar suas a�vidades, uma vez que não
há parâmetros urbanís�cos que balizem os licenciamentos. 

4.5. A aprovação  do projeto URB/MDE 113/2000 não se apresenta mais como solução, pois a ocupação
efe�va da área não corresponde mais ao projetado. O projeto deve ser adequado para a realidade já
implantada.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/8341/Decreto_6288_07_10_1981.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/46098/Decreto_25445_13_12_2004.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/46098/Decreto_25445_13_12_2004.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/48128/Decreto_26551_23_01_2006.html
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4.6. A área objeto de estudo se contrapõe (separada pela rodovia EPNB/DF-075) com lotes
de des�nação residencial exclusivo, na categoria habitação unifamiliar ou habitação mul�familiar em
�pologia de casas (RE 2) e lotes com des�nação Comercial, Prestação de Serviços, Ins�tucional e
Industrial, onde são permi�dos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços,
ins�tucional e industrial, localizada nas áreas industriais e de oficinas, sendo proibido o uso residencial
(CSIInd 1 e CSIInd 2). A área está em con�nuidade de lotes com des�nação Comercial, Prestação de
Serviços, Ins�tucional, Industrial, Residencial (CSIIndR), localizada nas áreas industriais e de oficinas, em
lotes de menor porte, sendo facultado o uso residencial, exclusivamente nos pavimentes superiores, e
condicionado à existência de uso não residencial. Na outra extremidade do Setor podemos ver a
con�nuidade em lotes com o uso residencial obrigatório, sendo facultado o uso não residencial
simultâneo (RO 1). Apenas alguns lotes Ins�tucionais podem ser divisados sendo que o Inst EP existente
deverá ser descons�tuído, Figura 11.

Figura 11: Usos da LUOS/2019
 
 

5. Diretrizes Gerais de Parcelamento Urbano

5.1. Promover a regularização urbana e fundiária da ocupação existente na 2ª Etapa do Setor Placa da
Mercedes, na Região Administra�va do Núcleo Bandeirante, em atendimento ao solicitado no Processo
SEI 00111-00009454/2019-52, de acordo com as normas legais vigentes;

5.2. Proporcionar e garan�r a par�cipação popular e de associações representa�vas dos vários
segmentos da comunidade no desenvolvimento, execução e acompanhamento de estudos e projetos de
intervenção urbana;

5.3. Promover a aplicação dos instrumentos de polí�ca de desenvolvimento urbano e ambiental com o
obje�vo de garan�r a qualidade dos espaços de uso público;

5.4. Promover ações integradas mediante ar�culação técnica, polí�ca e financeira entre agentes públicos
e privados de forma a fomentar a diversificação das a�vidades econômicas e apoiar o desenvolvimento
de prá�cas de a�vidades produ�vas solidárias e associa�vas e o desenvolvimento da agricultura urbana,
tendo em vista a sua proximidade à área rural;

5.5. Prever espaços que reforcem a convergência da população e a u�lização durante dia e noite,
contribuindo para uma maior vitalidade e, consequentemente, proporcionando mais segurança para
seus usuários;

5.6. Incen�var o desenvolvimento econômico e social e de geração de trabalho, emprego e renda;
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5.7. Respeitar a escala humana no desenvolvimento e implantação dos projetos de intervenção urbana;

5.8. Atender o que dispõem o Decreto nº 39.469, de 22 de novembro de 2018, quanto à supressão e
compensação de vegetação, necessárias para a execução do projeto;

5.9. O projeto urbanís�co deve buscar soluções baseadas na natureza, visando incorporar prá�cas
sustentáveis, inspiradas em ecossistemas saudáveis e que sirvam para enfrentar desafios e buscar a�ngir
os obje�vos para o Desenvolvimento Sustentável.

5.10. Com intuito de atender ao definido pelo PDOT e pelo ZEE-DF o projeto deverá procurar diversificar
as bases produ�vas visando inclusão socioeconômica compa�vel com os riscos ecológicos e com os
serviços ecossistêmicos.

5.11. Es�mular a a�vidades que aumentem a autonomia desta subzona em relação à área central de
Brasília e minimizem os fluxos de transporte;

5.12. O projeto deverá se atentar à integridade ecológica do Lago Paranoá e de seus córregos tributários,
com garan�a de quan�dade e qualidade das águas do Lago Paranoá para usos múl�plos, por meio do
controle da impermeabilização do solo e da proteção de nascentes, mediante o aporte de infraestrutura
de saneamento ambiental.

5.13. O�mizar as instalações com vistas à redução das perdas reais de água na rede da concessionária,
na extração e na distribuição, reforçando o monitoramento e a intervenção em perdas superiores a 20%;

 

6. Diretrizes de Desenho Urbano

6.1. Adotar a con�nuidade do desenho urbano existente, definida no projeto de parcelamento URB
017/1994, que corresponde à 1ª Etapa do Setor Placa da Mercedes;

6.2. Estabelecer, na medida do possível, a mesma configuração das quadras e dimensões de lotes da 1º
Etapa do Setor Placa da Mercedes, com atenção às caracterís�cas próprias da ocupação já consolidada.
Podendo ser prevista uma configuração diferenciada à medida que os lotes se distanciem da 1º etapa.

6.3. Prever configuração das quadras diferenciada somente na área não con�gua ao Setor;

6.4. Adotar a mesma �pologia das edificações do Setor, resultantes dos parâmetros urbanís�cos;

6.5. A configuração do parcelamento deve evitar a cons�tuição de becos e vazios inters�ciais que
possam resultar em espaços públicos sem vitalidade e inseguros;

6.6. Devem ser proibidas fachadas cegas e fundos de lotes voltados para o logradouro público;

6.6.1. Entende-se por logradouro público área não-edificada, de uso comum e público, portanto
são ruas, avenidas, alamedas, praças, largos, travessas, becos, jardins, parques, viadutos, pontes,
rodovias, estradas, caminhos e outros;

6.7. O projeto urbanís�co do novo parcelamento deve considerar a ocupação existente no entorno, a fim
de cons�tuir um tecido urbano integrado e com diversidade de funções;

6.8. O projeto urbanís�co deve considerar as orientações constantes no Estudo Técnico n.º 03/2017 –
Fachada A�va, disponível para download no site desta Secretaria;

6.9. O endereçamento deve considerar a con�nuidade no tratamento do endereçamento dos lotes da 1º
Etapa do Setor Placa da Mercedes.

6.10. O desenho deverá o�mizar a circulação de acesso ao transporte público, prevendo distâncias
máximas de 300m até os pontos de acesso a esse modal, ou incen�vando modais alterna�vos com
infraestrutura para tal;

 

7. Diretrizes de Sistema Viário e Circulação

7.1. A representação do Sistema Viário e de Circulação consta na Figura 12;
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Figura 12: Sistema viário existente
 

7.2. As vias a serem criadas no projeto urbanís�co devem conferir conec�vidade entre as vias existentes;

7.3. O traçado viário a ser proposto deve garan�r a con�nuidade dos sistemas viário, cicloviário e de
pedestres, bem como a implantação de mobiliário urbano e arborização;

7.4. O sistema viário deve seguir o disposto no Decreto n.º 38.047/2017[2], e na Nota Técnica n.º
02/2015-DAUrb/SUAT[3];

7.5. O sistema viário deve considerar as orientações constantes no Guia de Urbanização[4];

7.6. O projeto urbanís�co deve prever a implantação de uma rede de calçadas segura, confortável e
agradável, a fim de incen�var a mobilidade a�va, principalmente no interior da ocupação urbana;

7.7. O projeto do parcelamento deve prever o espaço necessário a implantação de caixas da via com
todos os seus componentes;

7.8. O projeto urbanís�co deve prever a criação de percursos agradáveis com infraestrutura adequada,
como pavimentação, arborização, mobiliário urbano, iluminação pública, que atendam a critérios
esté�cos e funcionais, valorizando o pedestre e o ciclista enquanto usuários do espaço público e
aumentando as possibilidades de transporte não motorizado;

7.9. As dimensões das calçadas devem ser adequadas aos �pos de uso e ocupação previstos para área,
garan�ndo mobilidade e acessibilidade universais de acordo com legislação e normas vigentes;

7.10. Definir calçadas compostas por: no mínimo passeio ou faixa livre e, quando possível, faixa de
serviço e faixa de acesso ao lote;

7.11. Os estacionamentos públicos devem seguir o disposto no Decreto nº 38.047/2017;

7.12. Os estacionamentos privados devem conter paraciclos ou bicicletários, os quais não devem
obstruir o passeio, permi�ndo a livre circulação de pedestres;

7.13. Os estacionamentos devem atender a critérios de acessibilidade e de manutenção da
permeabilidade do solo, salvo mediante jus�ficava técnica aprovada pelo órgão gestor de planejamento
urbano e territorial do Distrito Federal;

7.14. Devem ser implantadas ciclovias/ciclofaixas/vias compar�lhada, ao longo do sistema viário rela�vo
ao projeto de parcelamento, existente ou projetado, o qual deverá se conectar com a ciclovia
proveniente do Park Way que atualmente é interrompida na EPNB/DF-075. Deverá ser pensado soluções
que não só facilitem a travessia, como tragam segurança ao usuário integrando o projeto àquele setor
residencial;

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/efd1811f71f249fd8b41021b8966ef97/exec_dec_38047_2017.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/efd1811f71f249fd8b41021b8966ef97/exec_dec_38047_2017.html
http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/07/Guia-de-Urbanizacao_Revis%C3%A3o_Elei%C3%A7%C3%B5es.pdf
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7.15. Nos casos em que não houver viabilidade técnica para a aplicação dos parâmetros mínimos
estabelecidos pelo Decreto nº 38.047/2017, a solução aplicada no projeto do sistema viário deverá ser
subme�da à análise e à aprovação do órgão de gestão de desenvolvimento urbano e territorial do
Distrito Federal;

7.16. As vias existentes, inseridas na gleba devem ser readequadas de maneira a receber o mesmo
tratamento urbanís�co que as novas vias do parcelamento, com a implantação de calçadas, mobiliário
urbano, arborização e sinalização, ciclofaixas, ciclovias e vias compar�lhadas conforme for o caso;

7.17. As vias públicas não podem ser obstruídas por muros, cercas, guaritas, ou qualquer outro
impedimento à livre circulação da população;

7.18. Além do consolidado deverá ser previsto sistema viário complementar que promova
permeabilidade e integração do tecido urbano;

7.19. A caixa das vias limítrofes à gleba deve ter seus eixos coincidentes com o limite da gleba a ser
parcelada ou com o eixo de via existente;

7.20. Os bolsões de estacionamento, públicos e privados, devem ficar localizados atrás das edificações,
salvo mediante jus�fica�va técnica aprovada pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano
do Distrito Federal;

7.21. Todas as propostas de intervenção viária com as vias existentes devem ser consultadas e aprovadas
pelos órgãos de trânsito competentes;

7.22. Foi iden�ficada faixa de domínio para a Rodovia EPNB/DF-075 localizada no interior da área de
estudo, portanto os critérios das soluções de sistema viário podem ser alterados conforme a consulta
aos órgãos de trânsito competentes.

 

8. Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo

8.1. No cruzamento das informações do PDOT, temos que deve ser priorizado para a área as
a�vidades em ambientes que não dependam diretamente da manutenção do Cerrado relacionadas a
comércio e serviços como educação, saúde, telecomunicações, transporte e turismo; 

8.2. Seguindo as definições da 1º Etapa do Setor Placa da Mercedes, permi�r a UOS CSIInd 1, na qual são
admi�dos, simultaneamente ou não, os usos: comercial, prestação de serviços, ins�tucional e industrial
e deve estar localizada nas áreas industriais e de oficinas;

8.3. Permi�r a UOS CSIIndR que admite o uso residencial, reforçando a vitalidade do Setor durante o dia
e a noite;

8.4. Adotar preferencialmente as mesmas UOS e parâmetros urbanís�cos previstos na LUOS/2019 para o
Setor Placa da Mercedes, u�lizando-se as mesmas faixas de área ou adaptando-as, caso necessário.
Atentar para o fato que a área encontra-se na confluência do encontro de usos industriais e residenciais.
Essa transição deve ser considerada e na medida do possível amenizada;

8.5. Considerar para a determinação de coeficientes de aproveitamento e altura máxima da edificação as
restrições previstas na legislação específica que trata da proteção de aeródromos;

8.6. Prever lotes da UOS Inst EP para atender não só ao percentual mínimo de área pública definido no
PDOT, mas que regularize a Unidade de Pronto Atendimento e a Unidade de Serviço de Energia
existentes no local;

8.7. A área total dos lotes onde será permi�do o uso residencial concomitante com os demais usos não
deve ultrapassar 20% da área da poligonal de projeto para não descaracterizar a vocação econômica do
Setor;

8.7. Definir os parâmetros de uso e ocupação do solo para a área objeto desta DIUPE, conforme Tabela
2, podendo os parâmetros serem ajustados, conforme disposto no §2º do ar�go 43 da LUOS/2019.

 

Tabela 2: Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo desta DIUPE
 

UOS FAIXA ÁREA
(m²)

CFA
B

CFA
M

TX
OCUP(%)

TX
PERM(%)

ALT
MAX

AFR 
AFU AF

LAT
AF OBS

MARQUISE GALERIA COTA
SOLEIRA SUBSOLO

CSIIndR -
Placa da

Mercedes
a≤600 1,70 2,30 100 - 12,00 - - -

ponto
médio da
testada
frontal

proibido

CSIInd 1 -
Placa da

Mercedes
800<a≤2500 1,70 2,10 70 20 12,00 - proibida -

ponto
médio da
edificação

proibido

Inst EP Parâmetros constantes no Art. 11 da LUOS
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*Os parâmetros representados nesta DIUPE podem ser alterados conforme os pareceres técnicos provenientes
das consultas às concessionárias de serviços públicos e órgãos ambientais per�nentes.

 

9. Diretrizes de Áreas Públicas

9.1. Da área parcelável, 15% deve ser des�nada a EPC, EPU e ELUP, de uso e domínio público, conforme
o art. 43 da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009;

9.2. Os percentuais mínimos de EPC, EPU e ELUP estão definidos na Tabela 3:

Tabela 3: Tabela de percentual mínimo exigido para cada �pologia de áreas públicas.

** Os percentuais da tabela acima poderão ser alterados após consultas técnicas às concessionárias de serviços
públicos, realizadas pela  SUPAR, bem como a localização e dimensões das faixas de servidão para implantação

das redes desses serviços, desde que man�do o somatório, de no mínimo 15% de áreas públicas.
 

9.3. Os EPC e ELUP devem ser integrados ao tecido urbano por meio das vias, calçadas,
ciclovias/ciclofaixas, de modo a propiciar o acesso à população dessas áreas;

9.4. Prever a criação de praças como ELUP que devem cons�tuir espaços públicos qualificados de lazer e
recreação para a população, com infraestrutura e mobiliário urbano que proporcionem a�vidades
diversificadas, incen�vando a sua apropriação pela população e incorporando áreas de vegetação na�va
existentes, quando possível;

9.5. No entorno dos ELUP, a des�nação dos lotes deve buscar a diversidade e complementaridade de
usos, dando preferência ao uso misto, a fim de contribuir para a vitalidade do espaço e para a segurança
da população nas diferentes horas do dia;

9.6. Os EPC e ELUP devem estar localizados em áreas de franco acesso a fim de garan�r seu uso pela
população;

9.7. O percentual de EPU, assim como sua localização e a dimensão das faixas de servidão para a sua
implantação, podem ser alterados após consulta às concessionárias, tendo em vista o princípio de
aproveitamento do território;

9.8. Não são considerados ELUP as nesgas de terra onde não seja possível inscrever um círculo com raio
mínimo de 10,00 metros.

 

10. Diretrizes de Densidade Populacional

10.1. A poligonal está inserida na Zona de Densidade  Demográfica Baixa (>15 e <50 hab/ha) de acordo
com o PDOT/DF, Figura 12;
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Figura 12: PDOT - Densidade por zona
 

10.2. A área da poligonal, a faixa de densidade, a população mínima e máxima e a quan�dade máxima
de unidades habitacionais são descritas na tabela a seguir (Tabela 4);

 
Tabela 4: Densidade aplicável à gleba, objeto de estudo desta DIUPE.

área da poligonal Faixa de densidade população
mínima

População 
Máxima

21,9898 ha 15 a 50 hab/ha 330 hab. 1099 hab.
*** Os valores podem ser alterados para menos conforme as restrições técnicas jus�ficadas provenientes

da consulta às concessionárias de serviços públicos e outros órgãos responsáveis.
 

11. Disposições Finais

11.1. Os projetos urbanís�cos devem estar em conformidade com as legislações vigentes aplicáveis à
poligonal destas Diretrizes Urbanís�cas;

11.2. Os projetos urbanís�cos devem observar a norma�zação de endereçamento definidas pela
Coordenação do Sistema de Informação Territorial e Urbano - COSIT/UNTEC/SEDUH, considerando a
homogeneização no tratamento do endereçamento deste território;

11.3. Os projetos urbanís�cos devem ser subme�dos à avaliação e aprovação do órgão de gestão de
desenvolvimento urbano e territorial do Distrito Federal, a fim de apreciação do atendimento a estas
Diretrizes Urbanís�cas;

11.4. Os projetos urbanís�cos devem ser subme�dos à apreciação do Conselho de Planejamento
Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN;

11.5. Os projetos de infraestrutura devem ser subme�dos à avaliação e à aprovação dos órgãos setoriais
e do órgão de gestão de desenvolvimento urbano e territorial do Distrito Federal;

11.6. Esta DIUPE pode ser alterada em função da consulta ao IBRAM;

11.7. Os parâmetros de uso e ocupação do solo estabelecidos nesta Diretriz Urbanís�ca podem ser
alterados devido às restrições iden�ficadas quando do licenciamento ambiental do projeto urbanís�co;

11.8. Os casos omissos devem ser analisados pelo órgão de gestão de desenvolvimento urbano e
territorial do Distrito Federal, com base nas disposições das legislações vigentes e desta DIUPE;
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11.9. Os projetos de urbanismo devem ser elaborados conforme disposto no Decreto nº 38.247, de 1º
de junho de 2017, que dispõe sobre os procedimentos para a apresentação de Projetos de Urbanismo e
dá outras providências.

 

[1] Geoportal. Disponível em: h�ps://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/# 

[2] Disponível para download em: h�p://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Decreto-
38047-2017-Regula-art-20-LC803-normas-vi%C3%A1rias.pdf

[3] Disponível para download em: h�p://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/nt02-
2015-diretrizes-sist-viario-novos-parcelamentos.pdf

[4] Disponível para download em: h�p://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/07/Guia-de-
Urbanizacao_Revisão_Eleições.pdf
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