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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. Este documento define: Diretrizes Gerais de Parcelamento Urbano, Diretrizes Específicas,
Diretrizes de Sistema Viário e Circulação, Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e Diretrizes de Áreas
Públicas.

1.3. 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 2019.

1.4. 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.

1.5. A localização da poligonal da área objeto desta DIREQ 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/fdab09844f754a998dea87e64a4b4d54/Lei_Complementar_948_16_01_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/912a61dfc1134ffebb691aa3e864673e/Lei_6269_29_01_2019.html


Figura 1: Localização da poligonal da DIREQ no DF.
 

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

1.7. Breve Histórico

1.7.1. Por meio do processo SEI nº 00054-00071062/2018-44, a Polícia Militar do Distrito Federal
encaminhou solicitação, O cio SEI-GDF Nº 160/2018 - PMDF/DLF/DIPRO (Doc. SEI nº 14745128) de 06
de novembro de 2018, referente à regularização de área atualmente ocupada pelo 25º Batalhão de
Polícia Militar (BPM), localizada entre os lotes 05, Conjunto 45, e 01, Conjunto 46, do Setor de Mansões
Park Way. 

1.7.2. O Despacho SEI-GDF/SEGETH/COGEST/DICAD Doc. SEI nº 15103119, do processo supracitado,
ra fica que a área onde se encontra instalado o 25º BPM não cons tui unidade imobiliária registrada
em Cartório e, de acordo com a planta LMG 1-2, o local está inserido dentro dos limites do loteamento
urbano do Park Way. É informado, ainda, que as áreas passíveis de parcelamento futuro para
complementação do referido setor estarão condicionadas ao desenvolvimento de Diretrizes
Urbanísticas.

1.7.3. Observa-se, também, menção a área ocupada pelo 25º BPM no processo SEI nº 0305-
000368/2011, que trata da definição de área des nada à sede da Região Administra va do Park Way. O
Despacho - SEDUH/SUPLAN/COPROJ Doc. SEI nº 54683808 sugere que o Projeto de Parcelamento do
Solo, além dos lotes da sede e pá o de serviços da referida RA, inclua a regularização da área u lizada
pelo 25º BPM. Além disso, ressalta que, mesmo com a emissão da cessão de uso a tulo precário das
áreas, será necessária autorização ambiental para supressão de vegetação e observação aos
parâmetros de uso e ocupação do solo presentes no Art. 11, da LUOS.

1.7.4. Há ainda um Croqui da área ocupada pelo 25º Batalhão de Polícia Militar (Doc. SEI nº 67286745),
consubstanciado no processo SEI/GDF nº 00054-00007133/2020-70, onde é indicada uma área total
para a regularização do lote de 17.911,20m², conforme indicado na Figura 02.

https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/


Figura 2: Indicação da área ocupada pelo 25º BPM (fonte: processo SEI nº 00054-00007133/2020-70).
 

1.7.5. Na Figura 3, observamos que em 1991 já havia indícios de ocupação no local onde atualmente
está instalado o 25º BPM. Posteriormente, nos anos de 1997, 2007 e 2021 pra camente não houve
alteração significativa na edificação de um período para o outro.

Figura 3: Registro da ocupação no decorrer dos anos (fonte: GeoPortal).
 

1.7.6. Em 2012, a Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do
Distrito Federal – SEDHAB (atual SEDUH) desenvolveu a Nota Técnica nº 002/2012, que trata de um
estudo intitulado Plano de Ocupação Complementar do Park Way.

1.7.7. A construção da referida Nota Técnica consis u em, uma vez delimitado a poligonal do SMPW
(Figura 4), considerar todas as áreas criadas como unidades imobiliárias, definir o percentual destas
áreas em relação a poligonal, subtrair as áreas não passiveis de parcelamento, e destinar um percentual
mínimo de áreas públicas e lotes de equipamentos comunitários, como determina a Lei Federal nº

https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/


6.766/79.

Figura 4: Poligonal do Loteamento do Setor de Mansões Park Way, plantas LGM Trechos 1, 2 e 3. Esta poligonal
não foi registrada em cartório (fonte: Nota Técnica nº 002/2012 – Plano de Ocupação Complementar do Park

Way).
 

1.7.8. No que se refere a regularização da área ocupada pelo 25º BPM, esta é incluída Nota Técnica nº
002/2012 como um projeto especial, compreendido no percentual de equipamentos comunitários,
conforme indicado na Figura 5.



 

Figura 5: Indicação dos projetos destinados à parcelamento futuro (fonte: Nota Técnica nº 002/2012 –
Plano de Ocupação Complementar do Park Way).

 

1.8. Objetivos e Justificativa

1.8.1. O presente documento apresenta subsídios para a elaboração do projeto urbanís co de
regularização da área ocupada pelo 25º BPM.

1.8.2. A diretriz de projeto para a área em tela têm o obje vo de orientar solução urbanís ca que atenda
a demanda existente e garanta condições adequadas de urbanidade.

 

2.Enquadramento da Área em Estudo

2.1. Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF – PDOT

2.1.1. A poligonal do parcelamento está inserida na Zona Urbana de Uso Controlado I (ZUUCI-3), que
compõe a Macrozona Urbana do PDOT, Figura 6.



Figura 6: Localização da poligonal no zoneamento do PDOT.
 

2.1.2. Para esta Zona Urbana consolidada são definidas diretrizes nos art. 68 e 69 do PDOT.

 

2.2. Aspectos Ambientais

2.2.1. De acordo com o 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 Produtiva 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, respectivamente, Figura 7.

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
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


Figura 7: Localização da poligonal no subzoneamento do ZEE-DF.
 

2.2.2. 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.

2.2.3. 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.

2.2.4. 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.

2.2.5. Riscos Ecológicos Co-localizados - Alto ou Muito Alto (Figura 8).

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
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
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


Figura 8: Localização da poligonal - Riscos Ecológicos Co-localizados do ZEE-DF.
 

2.2.6. As soluções necessárias para a adequação de ocupação em relação a cada risco devem
considerar a interferência dos Riscos sobrepostos.

2.2.7. Deve-se observar que a sobreposição de pos de Risco aumenta a fragilidade ambiental da
área. Dessa forma, consideramos que a implementação de soluções precisa ser transversal, visando não
deflagrar ou acentuar os demais riscos sobrepostos, como é o caso da contaminação do solo e da perda
de área de recarga de aquífero.

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

2.2.9. Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero – Médio (Figura 9).



Figura 9: Localização da poligonal - Riscos Ecológicos de Perda de Área de Recarga de Aquífero do ZEE-DF.
 

2.2.10. Recomenda-se a adoção de estratégias de Recarga Natural e Ar ficial, tais como técnicas
compensatórias para o controle na fonte que incremente a infiltração, observando também a qualidade
da água, a necessidade de manutenção periódica e as recomendações técnicas de segurança. Devendo
ser observados os critérios dispostos no Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do
Distrito.

2.2.11. Em áreas com declividades inferiores a 5% e nas áreas verdes devem ser adotadas estratégias
de recuperação de vegetação para garan r a infiltração da água no solo, juntamente com as estratégias
adotadas para as áreas de risco elevado de contaminação do solo. 

2.2.12. A adoção de estratégias de Recarga Natural e Ar ficial devem ocorrer preferencialmente em
áreas com declividades baixas, não maiores que 30%.

2.2.13. Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão – Baixo (Figura 10).



Figura 10: Localização da poligonal - Riscos Ecológicos de Perda de Solo por Erosão do ZEE-DF.
 

2.2.14. Recomenda-se a remoção da cobertura vegetal e do solo superficial, quando necessários,
devendo ser realizada somente antes do início da implantação dos empreendimentos,
preferencialmente em época de seca. Em período de chuva, devem ser adotadas as medidas para evitar
a deflagração de processos erosivos.

2.2.15. Adotar um desenho urbano sustentável e soluções de engenharia adequadas que sejam
compa veis com as a vidades que serão exercidas, visando evitar deflagração de novos de processos
hidro-erosivos.

2.2.16. Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo – Alto (Figura 11).



Figura 11: Localização da poligonal - Riscos Ecológicos de Contaminação de Subsolo do ZEE-DF.
 

2.2.17. Recomenda-se não implementar a vidades com alto potencial poluidor, principalmente em áreas
cujos solos e a morfologia apresentam caracterís cas que favoreçam a infiltração. Caso sejam
implementadas, deve ser observado o disposto na Resolução CONAMA nº 420, de 28 de dezembro de
2009, observando os critérios definidos pelos órgãos ambientais competentes.

2.2.18. Adotar o controle rigoroso sobre a disposição de efluentes em superfícies ou em subsuperfícies.

2.2.19. As análises ambientais apresentadas nestas diretrizes não subs tuem os estudos de avaliação
de impacto ambiental, emi dos pelo órgão competente na etapa de licenciamento ambiental. O Estudo
ambiental poderá iden ficar outras restrições ou sensibilidades que não foram iden ficadas
nesta Diretriz.

2.2.20. Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Na vo – Ausência de Cerrado
Nativo (Figura 12);



Figura 12: Localização da poligonal - Riscos Ecológicos de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo do
ZEE-DF.

 

2.3. Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS

2.3.1. A área em estudo está localizada em região predominantemente residencial, classificada na
categoria Residencial Exclusivo 2 – RE 2, onde é permi do exclusivamente o uso residencial, na espécie
habitação unifamiliar ou habitação multifamiliar em tipologia de casas (LUOS, art. 5º).

2.3.2. O projeto urbanís co deve observar os critérios para a elaboração e aprovação de novos projetos
de regularização fundiária, conforme o Capítulo V da LUOS.

2.3.3. Devem ser considerados para o projeto os obje vos da LUOS definidos pelo art. 4º, destacados a
seguir:

“...

III - proporcionar melhor integração do espaço público com o privado;

...

V - promover a manutenção de áreas vegetadas internas às propriedades
públicas e privadas, com prioridade para a arborização; e

...

V II - es mular a u lização do transporte cole vo e dos modos não
motorizados e não poluentes de deslocamento”.



Figura 13: Usos da LUOS/2019.
 

2.4. Interferências com Projetos Urbanísticos

2.4.1. A área objeto desta DIREQ interfere com os seguintes projetos urbanís cos registrados em
cartório: LMG Trechos 1 e 2, referente ao parcelamento do trecho; URB-MDE 10/1990, que define a Área
Especial nº 1 – des nada ao Viveiro de Plantas; e URB-MDE 17/1992, que define a Área Especial nº 2 –
Centro Integrado de Apoio à Criança – CIAC (atual CAIC).

2.4.2.  Em consulta ao GeoPortal – camada: “Intervenções Urbanís cas”, iden ficamos que próxima a
área ocupada pelo 25º BPM está em desenvolvimento um projeto de rotas acessíveis (Figura 14).

https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/#


Figura 14: Intervenções urbanísticas (fonte: GeoPortal).

 

3. Relatório Fotográfico da Área de Intervenção

file:///opt/sei/temp/geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/#


Figura 15: Levantamento fotográfico (fotos: Bruno Fassio).

 

3.1. A Figura 15 reflete o levantamento fotográfico registrado em vistoria realizada no dia 15/02/2022,
cujas observações elencamos a seguir:

3.1.1. Ausência de calçada para acesso de pedestres ao 25º BPM;

3.1.2. Ausência de rota acessível;

3.1.3. Rota de pedestre sem sombreamento;

3.1.4. Calçada obstruída por postes;

3.1.5. Marcação de caminhos informais de pedestres;

3.1.6. Falta de conexão entre os passeios públicos e destes com as faixas de pedestres;

3.1.7. Área pública adjacente ao 25º BPM é utilizada como estacionamento informal;

3.1.8. Ponto de ônibus e calçada apresentam mau estado de conservação;

3.1.9. Ausência de sinalização da ciclovia;

3.1.10. Ausência de iluminação pública voltada para os pedestres;

3.1.11. Área pública adjacente à parada de ônibus u lizada como estacionamento pelos usuários do
BRT;

 

4. Diretrizes Gerais de Parcelamento Urbano

4.1. Promover a regularização urbana e fundiária da ocupação existente pelo 25º BPM, na Região
Administrativa do Park Way, em atendimento ao solicitado no Processo SEI nº 00054-00071062/2018-44,
de acordo com as normas legais vigentes.

4.2. 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.

4.3. Promover a aplicação dos instrumentos de polí ca de desenvolvimento urbano e ambiental, com o
objetivo de garantir a qualidade dos espaços de uso público.



4.4. 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.

4.5. Respeitar a escala humana no desenvolvimento e implantação do projeto de intervenção urbana.

4.6. 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. Diretrizes Específicas

5.1. Adotar a continuidade do desenho urbano existente, definida no projeto de parcelamento do trecho.

5.2. 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.

5.3. O projeto urbanís co de regularização deve considerar a ocupação existente no entorno, a fim de
constituir um tecido urbano integrado.

5.4. O endereçamento deve considerar a continuidade dos lotes registrados.

5.5. O desenho urbano deverá o mizar o acesso ao transporte público ou incen var modais alterna vos.
Recomenda-se a distância máxima de 300m até os pontos de acesso ao modal adotado.

 

6. Diretrizes de Sistema Viário e Circulação

6.1. A representação do Sistema Viário e de Circulação consta na Figura 16.

Figura 16: Sistema viário existente.
 

6.2. O sistema viário deverá ar cular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e
harmonizar-se com a topografia local.

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

6.4. O sistema viário deve seguir o disposto no Decreto nº 38.047/2017[2].

6.5. Nos casos em que não houver viabilidade técnica para a aplicação dos parâmetros mínimos

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.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/efd1811f71f249fd8b41021b8966ef97/exec_dec_38047_2017.html


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.

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

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

6.8. Os estacionamentos devem observar a polí ca de mobilidade, acessibilidade e sustentabilidade
urbana, de forma a garan r conforto e segurança aos usuários. O po de pavimentação a ser u lizado
deve proporcionar boa permeabilidade, baixa velocidade dos veículos, baixo escoamento superficial das
águas pluviais e baixa irradiação de calor.

6 . 9 . Junto aos estacionamentos públicos deve-se implantar vegetação de porte arbóreo, com
distanciamento máximo de 10,0m entre as árvores em fileira de vagas, conforme o Decreto nº
38.047/2017.

6.10. As calçadas devem garan r rota livre, acessível ao usuário, con nua e facilmente percep vel,
obje vando segurança e qualidade esté ca, que promova a integração entre os conjuntos e quadras
adjacentes. A sua execução deve aproveitar as conexões com as calçadas existentes, qualificando-as
até o ponto de ônibus.

6.11. Devem ser previstas faixas de travessias de vias para pedestres e ciclistas, considerando os
principais fluxos de circulação, com rebaixamento de meio-fio ou com elevação da faixa de pedestre ao
nível da calçada.

6.12. A proposta a ser elaborada deve contemplar nos trechos mais estreitos, no mínimo: (i) faixa de
serviço para mobiliário urbano (lixeiras, balizadores, placas de endereçamento e afins), sinalização
viária, elemento vegetal e redes de infraestrutura urbana; (ii) faixa de passeio livre para circulação de
pedestres; e (iii) faixa de acesso ao lote.

6.13. A faixa de passeio livre des nada à circulação de pedestres deve ter super cie nivelada, regular,
firme, an derrapante e livre de quaisquer obstáculos como mobiliário urbano, elemento vegetal,
sinalização, iluminação pública, tampa de inspeção, grelha de exaustão e de drenagem.

6.14. Algumas das diretrizes enumeradas acima foram indicadas na Figura 17.

Figura 17: Áreas públicas para qualificação.
 

7. Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo

7.1. O projeto de regularização da área ocupada pelo 25º BPM deverá ser classificado como “Inst EP”,
conforme os critérios adotados pela LUOS.

7.2. A UOS Inst EP - Ins tucional Equipamento Público, são des nadas às a vidades inerentes às
polí cas públicas setoriais, cons tuindo lote de propriedade do poder público que abrigue, de forma
simultânea ou não, equipamentos urbanos ou comunitários (LUOS, art. 5º).
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simultânea ou não, equipamentos urbanos ou comunitários (LUOS, art. 5º).

7.3. Os parâmetros de ocupação dos lotes classificados como “Inst EP” são aqueles definidos pelo art.
11 da LUOS, elencados a seguir:

“I - afastamento mínimo previsto no Anexo IV;

I I - coeficiente de aproveitamento máximo estabelecido pelo PDOT para a
zona urbana onde se localiza;

I I I - altura máxima igual à maior altura estabelecida no Anexo I I I para a
respectiva localidade urbana;

IV - taxa de permeabilidade mínima de 20% para lotes com área superior a
2.000 metros quadrados.

Parágrafo único. Os lotes de UOS Inst EP podem ser compar lhados por 2 ou
mais equipamentos urbanos ou comunitários”.

7.4. Devem ser observadas, também, as seguintes diretrizes:

7.4.1. Previsão de estacionamentos dentro dos limites do lote para evitar sobrecarga dos
estacionamentos públicos ou uso inadequado das áreas públicas lindeiras para estacionamento. Os
estacionamentos devem, sempre que possível, ser permeáveis e arborizados; 

7.4.2. Os estacionamentos privados devem conter paraciclos ou bicicletários, os quais não devem
obstruir o passeio, permitindo a livre circulação de pedestres;

7.4.3. Em relação à qualidade dos percursos de pedestres, é fundamental que os acessos aos lotes para
veículos ou mesmo para pedestres e ciclistas, como rampas e/ou escadas, não ocorram fora dos limites
do lote, evitando configurar barreiras e interromper a livre circulação de pedestres e ciclistas, a exceção
dos casos preconizados na legislação específica e observando as orientações presentes na ABNT NBR
90/50.

7.4.4.  Manutenção de áreas vegetadas internas ao lote sempre que possível;

7.4.5.  Preservação de maciços vegetais representa vos do bioma Cerrado para assegurar a preservação
do patrimônio natural;

7.4.6.  U lizar, sempre que possível, arborização como elemento integrador e de conforto ambiental no
lote;

7.4.7.  Aproveitamento das águas pluviais;

7.4.8.  O cercamento das divisas do lote voltadas para logradouros público devem obedecer uma altura
máxima de 2,70 metros e no mínimo 70% de transparência visual. Será dispensada do atendimento
dessas condicionantes os usos jus ficados pelas caracterís cas das a vidades ou por exigência em
norma específica das secretarias de estado do Distrito Federal competentes (LUOS, art. 35).

7.4.9.  Diferenciação de acessos entre pedestre e veículos motorizados;

7.4.10.  Acesso de pedestres e áreas de circulação internas ao lote em conformidade com o a ABNT -
NBR 9050/2021.

7.5. Conforme disposto pelo art. 12 da LUOS, a u lização dos parâmetros de ocupação do solo está
condicionada ao atendimento das seguintes restrições estabelecidas:

“I - nas normas federais que estabelecem os planos básicos de zona de
proteção de aeródromos, de heliportos, de auxílios a navegação aérea, de
procedimentos de navegação aérea, bem como do gerenciamento de risco
aviário;

I I - nas normas distritais e federais para a área de entorno do Conjunto
Urbanístico de Brasília;

III - na legislação de bens tombados individualmente;

IV - na legislação ambiental”.

 

8. Diretrizes de Áreas Públicas

8.1. O Equipamento Público Comunitário – EPC deve ser integrado ao tecido urbano por meio das vias,
calçadas, ciclovias/ciclofaixas, de modo a propiciar o acesso à população.

8.2. Prever a criação de 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 nativa existentes, quando possível.

8.3. Em se tratando do elemento vegetal (extratos arbóreo, arbus vo e forração), é imprescindível criar
um microclima agradável no contexto urbano da área. Deve-se levar em conta a disposição adequada de
árvores no espaço público, evitando o uso aleatório e inadequado das espécies.

8.4. O projeto deve considerar a largura das calçadas e canteiros, caracterização das vias, presença de
fiação aérea e redes subterrâneas de infraestrutura, recuo e pologia das construções, caracterís cas
do solo, clima da região, orientação solar, a vidades predominantes, levantamento da arborização



existente, para então eleger as espécies mais indicadas, os locais corretos e a disposição adequada
para sua implantação.

8.5. Junto às calçadas, áreas de estar e ciclovias, deve-se evitar as espécies arbóreas de pequeno porte
e copa densa ou com ramos pendentes, as plantas dotadas de espinhos, as produtoras de substâncias
tóxicas, as que desprendam muitas folhas, flores, frutos ou substâncias que tornem o piso escorregadio
e as que não sejam de fácil controle para a limpeza pública e cujas raízes possam danificar o pavimento.

8.6. Recomenda-se que a iluminação pública não deve ser pensada apenas para os veículos, mas,
principalmente, para os pedestres, com espaços públicos sombreados durante o dia e bem iluminados
durante a noite, valorizando a área.

8.7. Os elementos de mobiliário urbano devem ser padronizados e instalados em locais que permitam
sua utilização com conforto e segurança por todos, inclusive por pessoas com mobilidade reduzida.

8.8. É de suma importância que a instalação de mobiliário urbano contribua para o uso de um espaço
público de qualidade, seja de passagem ou de permanência, para valorizar o espaço do pedestre na
cidade e reforçar a função social do espaço.

 

9. Disposições Finais

9.1. Os projetos urbanís cos devem estar em conformidade com as legislações vigentes aplicáveis à
poligonal desta Diretriz Urbanística.

9.2. O projeto urbanís co deve 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.

9 . 3 . O projeto urbanís co deve ser subme do à avaliação e aprovação do órgão de gestão de
desenvolvimento urbano e territorial do Distrito Federal, a fim de apreciação do atendimento a
esta Diretriz Urbanística.

9.4. O projeto urbanís co deve ser subme dos à apreciação do Conselho de Planejamento Territorial e
Urbano do Distrito Federal – CONPLAN.

9.5. 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.

9.6. Deverão ser consultados o DETRAN-DF, o DNIT e as concessionárias de serviços públicos (CEB,
Caesb, Telefonia, Novacap, SLU) solicitando informações relativas as interferências de rede (localização,
profundidade, faixas de domínio) para nortear e viabilizar o projeto de urbanismo.

9.7. Os parâmetros de uso e ocupação do solo estabelecidos nesta Diretriz Urbanís ca podem ser
alterados devido às restrições identificadas quando do licenciamento ambiental do projeto urbanístico.

9.8. 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 DIREQ.

9.9. 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 Projeto de Urbanismo e dá
outras providências.

 

10. Legislação Aplicável

10.1. Lei de Uso e Ocupação do Solo – Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019 - Que
estabelece critérios e os parâmetros de uso e ocupação do solo para os lotes e projeções localizados na
Macrozona Urbana do Distrito Federal.

10.2. Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT – Lei Complementar nº 803,
de 25 de abril de 2009, com alterações decorrentes da Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de
2012.

10.3. Lei nº 4.566, de 04 de maio de 2011 - Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade do
Distrito Federal – PDTU/DF.

10.4. ABNT NBR 9050/2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

10.5. Decreto nº 38.047, de 09 de março de 2017 – Regulamenta o art. 20, da Lei Complementar nº 803,
de 205 de abril de 2009, no que se refere às normas viárias e aos conceitos e parâmetros para o
dimensionamento de sistema viário do Distrito Federal, para o planejamento, elaboração e modificação
de projetos urbanísticos, e dá outras providências.

10.6. Decreto nº 38.427, de 1° de junho de 2017 – Dispõe sobre os procedimentos para apresentação de
projetos de urbanismo e dá outras providências.

 10.7. Guia de Urbanização. SEGETH, Distrito Federal, 2017.
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