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Diretrizes para Intervenção Viária - SEDUH/SEGEST/COGEST/DIOEST  

   

DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO VIÁRIA

- DIV 02/2021 -

DIRETRIZES PARA PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO, ACESSIBILIDADE E QUALIFICAÇÃO URBANA DE VIA
LOCAL - LIGAÇÃO ENTRE AS QUADRAS Q36 Q37 E Q38 DA VILA SÃO JOSÉ - BRAZLÂNDIA-DF.

 

1. INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação

O presente documento foi mo�vado pela solicitação do Despacho SEDUH/SUDEC - SEI nº
69993657, que remete ao O�cio Nº 4383/2021 - NOVACAP/PRES/SECRE - SEI nº 69800892, integrante do
processo SEI nº 00112-00021965/2021-39, no qual destaca a necessidade de realizar o Projeto de
Sistema Viário (SIV) para o trecho já implantado e com pavimentação, mas sem projeto aprovado.

Levando em consideração que o sistema viário é parte integrante do tecido urbano e que
também sofre modificações em decorrência do tempo, segundo os costumes e a cultura da comunidade
local, as vias vão sendo adaptadas para atender às novas rotas, com o obje�vo de encurtar distâncias,
sendo criados novos traçados que em alguns casos são executados sem o conhecimento do poder
público.

Conforme descrito no Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/DF, o sistema
viário e de circulação integram a malha urbana de modo que sua infraestrutura é ordenada e
hierarquizada, sendo necessária à circulação, estruturação e operação do sistema de transporte (inciso II,
art. 17 – PDOT/DF). Desse modo, não é per�nente que o sistema viário seja analisado de forma
dissociada do contesto urbano e social.

Assim, o presente documento expõe a análise não só do trecho solicitado para a
regularização da via implantada, mas também considera toda a área na qual a via está inserida e a
relação com os demais espaços que integram o local, para estabelecer as diretrizes que servirão de base
para os projetos e estudos na área.

1.2 Obje�vo

O obje�vo das diretrizes expostas no documento em tela é orientar e subsidiar a
elaboração dos estudos, o desenvolvimento e a implantação dos projetos para a via local e as áreas
adjacentes que fazem ligação entre as quadras Q.36, Q.37 e Q.38 da Vila São José, situada na Região
Administra�va de Brazlândia – RA IV.

Destacamos que a par�cipação da comunidade é fator importante nas etapas de
elaboração dos estudos e projeto para que a proposta esteja em consonância com as necessidades do
local e possa ser preservada pelos usuários.

Portanto, levando em consideração o contexto viário e a necessidade de regularizar outros
trechos de vias implantados sem o projeto SIV aprovado, bem como trazer qualificação urbana para os
Espaços Livres de Uso Público – ELUPs e as rotas de pedestres, o documento em tela visa além de
regularizar as situações fá�cas, proporcionar a integração da via e dos demais espaços públicos com as
áreas vizinhas.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
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2.1 Localização da Área de Estudo

A área objeto da solicitação está consubstanciada nas Plantas Urbanís�cas Registradas CSB
PR 67/1 e PR 68/1 (Figura 1), das quais não consta indicação de SIV para o trecho.

Figura 1 – Junção das PR 67/1 e PR 68/1 com localização do trecho solicitado.

Conforme Relatório fotográfico (id. 65120759) integrante do processo SEI nº 04016-
00047140/2021-66 e indicação da Figura 2, o trecho de via está implantado e possui pavimentação
asfál�ca, contudo não apresenta projeto SIV aprovado.

Figura 2 – Situação da área solicitada para o Projeto do Sistema Viário.
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Conforme exposto no processo SEI nº. 00133-00000534/2020-55, o projeto de via e de
acessibilidade para as Quadras 34 e 35 - Vila São José (Id.37438224) consta do Projeto de Sistema Viário -
SIV/MDE 177/2020 aprovado pela Portaria nº 100 de 03 de novembro de 2020, publicada no DODF nº
208 de 04 de novembro de 2020 e faz ligação com o Projeto Urbanís�co registrado – URB 173/2017 (Q33
- Expansão da Vila São José).

Dessa forma, é observado que as ligações viárias existentes na malha urbana do local
indicado no processo em tela mudaram, assim, para a execução do projeto SIV solicitado é importante
observar o contexto espacial ao longo da via e os demais projetos existentes para o sistema viário local,
conforme indicado na Figura 3, gerando uma unidade para toda a via.

Figura 3 – Situação da malha urbana ao logo da via e os novos projetos aprovados.

Ao logo da via podem ser observados trechos com ligações viárias informais, bem como
estacionamentos implantando sem SIV localizado (Figura 4 e Figura 5).

Figura 4 - Indicação dos pontos observados na área proposta.
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Figura 5 - Vista dos pontos observados na área proposta.

2.2 Área de Intervenção

Sugerimos que o projeto do sistema viário e de acessibilidade seja planejado de modo que
faça a conexão viária com os projetos aprovados e regularize do sistema viário implantado e as ligações
espaciais necessárias para os pedestres entre as quadras residenciais (Figura 6), gerando um fluxo seguro
para pedestres e ciclistas com a qualificação urbana dos Espaços Livres de Uso Público (ELUP).

Figura 6 – Áreas propostas para interveção.

Salientamos que interligar os espaços e a�vidades de forma qualita�va para a vida na
cidade é fator importante dentro da morfologia urbana, pois esse elemento não pode ser dissociado do
projeto SIV, uma vez que o planejamento do sistema viário deve incluir a acessibilidade de todos os
usuários.

Informamos que o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal –
PDTU/DF (Lei nº 4.566/2011) estabelece em suas diretrizes a implantação de medidas para ampliar os
deslocamentos de pedestres, conforme o Art. 4º:
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“Art. 4º. São diretrizes do PDTU/DF:
(...)

IX – implantação de medidas para ampliar o uso da bicicleta e os
deslocamentos de pedestres nas viagens diárias, assegurando-se conforto e
segurança para os ciclistas e para os pedestres"; (Lei nº 4.566/2011, grifo
nosso).

Dessa forma, entendemos que a cidade deve agregar as diferentes modalidades de
circulação mantendo as relações entre os espaços urbanos e os seus usuários, sendo elemento
fundamental para preservar a ambiência pretendida para a localidade e por isso ressaltamos a
necessidade de proporcionar rotas acessíveis que façam conexão entre os espaços livres de uso público,
vias e lotes, priorizando o pedestre por meio de percursos arborizados, iluminados e com calçadas
adequadas.

Observando as principais rotas de pedestre ao logo da via e a relação com os demais
espaços públicos (Figura 7) é evidente a necessidade da qualificação dos espaços conivência e de ligação
entre as quadras residenciais e os edi�cios públicos presentes no local analisado.

Figura 7 – Principais rotas de pedestres e as conexões entre as quadras.

Os ELUPs estão inseridos na malha urbana e têm papel significa�vo no tecido da cidade,
pois são espaços não edificados, descobertos e podem servir de áreas permeáveis, espaços
contempla�vos, recrea�vos, dentre outros usos (Figura 8). Eles são o lugar de uso comum da população e
exercem função social, uma vez que além de espaços para passagem, também colaboram para a prá�ca
da vida pública, uma vez que podem ser projetados com essa função precípua, formados por espaços
residuais na cons�tuição da malha urbana ou adotados organicamente pelos seus usuários.
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Figura 8 – Localização dos ELUPs que fazem ligação entre as áreas residenciais.

3. DIRETRIZES

3.1 Diretrizes Gerais

a. Seguir as diretrizes referentes ao sistema viário e de circulação estabelecidas no PDOT, em especial as
dispostas em seu Art. 20;

b. 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 para os espaços
públicos;

c. Realizar os projetos de forma integrada, podendo a execução ser desenvolvidas em etapas, assegurando com
isso que as áreas adjacentes à via sejam adequadamente urbanizadas, priorizando os pedestres e os
frequentadores dos espaços públicos;

d. Atender às normas de acessibilidade às pessoas com deficiência – PCD, conforme disposto na ABNT NBR
9050:2020, promovendo a acessibilidade universal, com a priorização do pedestre;

e. Assegurar o cumprimento do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal –
PDTU/DF;

f. Assegurar a implantação de infraestrutura de apoio a todos os modos de transporte, fomentando a
integração modal na área de projeto;

g. Adequar e projetar vias e estacionamentos conforme o Decreto nº 38.047, de 09 de março de 2017, que
regulamenta o art. 20, da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, no que se refere às normas
viárias e aos conceitos e parâmetros para o dimensionamento de sistema viário urbano do Distrito Federal;

h. Regularizar os trechos de via e estacionamentos implantados sem SIV aprovado;
i. Integrar o Projeto de Sistema Viário – SIV com os demais espaços e elementos integrados ao tecido urbano,

bem como aos demais projetos aprovados para o local, criando uma unidade ao logo da via;
j. Adequar o sistema viário de maneira a oferecer condições de desempenho sa�sfatório das diferentes funções

de circulação, segurança de veículos, ciclistas, pedestres e de ar�culação com os diversos setores da cidade;
k. Seguir o estabelecido em legislação, cumprindo as exigências de vagas para idosos, pessoas com deficiência e

paraciclos;
l. Priorizar a circulação, o lazer, a recreação, a segurança e o conforto dos usuários;

m. Prever espaços que reforcem a convergência da população e a u�lização durante dia e noite dos centros de
quadra do Setor Residencial Leste, contribuindo para uma maior vitalidade e, consequentemente,
proporcionando mais segurança para seus usuários;

n. Promover a par�cipação público privada na gestão dos espaços públicos;
o. Incen�var o desenvolvimento econômico e social e de geração de trabalho, emprego e renda;
p. Respeitar a escala humana no desenvolvimento e implantação dos projetos de intervenção urbana;
q. 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.
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3.2 Diretrizes Específicas

3.2.1 Qualificação dos Espaços Livres de Uso Público - ELUP

a. Criar nas rotas de pedestre nos espaços que viabilizem as prá�cas sociais no local, as interações entre os
frequentadores, a permanência para contemplação e lazer;

b. Criar entre os lotes da UPA (VILA SÃO JOSÉ Q 37 AE 1) e do CRAS (VILA SÃO JOSÉ Q 37 AE 2) uma via para
pedestres que proporcione a ligação entre as áreas das quadras residenciais, com implantação piso
adequado, arborização, iluminação e mobiliários urbanos (bancos, lixeiras, pergolados, quiosques, etc).

3.2.2 Sistema Viário

1. Criar o projeto de regularização do sistema viário e dos estacionamentos seguindo a legislação vigente para
sistema viário, bem como a urbanização das áreas adjacentes;

2. Seguir o disposto no Decreto Nº 38.247, de 1º de junho de 2017, que dispõe sobre os procedimentos para a
apresentação de Projetos de Urbanismo, em especial o Art. 29, que trata do Projeto de Sistema Viário, o qual
compreende intervenções que não criam novas unidades imobiliárias, mas que alteram, complementam ou
inserem elementos viários, cicloviários, estacionamentos e calçadas, paisagismo e mobiliário urbano,
vinculados à infraestrutura urbana;

3. Regularizar os estacionamentos implantados nas Quadras: Q37, CJ A e Q 38, CJ I;
4. Regularizar os trechos de via implantados sem SIV ao longo da via, integrando com os projetos aprovados

para o local;
5. Observar o quan�ta�vo de vagas para portadores de deficiência �sica, bem como para idosos, a Lei nº 4.317,

de 09 de abril de 2009, que ins�tui a Polí�ca Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência e a Lei n°
2.477, de 18 de novembro de 1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade de des�nação de vagas para o idoso
nos estacionamentos públicos e privados no Distrito Federal.

3.2.3 Acessibilidade

a. Garan�r rotas acessíveis ao pedestre, con�nuas e facilmente percep�veis, obje�vando a segurança, a
qualidade espacial e integrada por conexões adequadas, de forma a integrar as áreas residenciais;

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

c. Garan�r passeio acessível, desobstruído, com largura mínima, inclinação transversal máxima, caracterís�ca da
super�cie e nivelado ao logo das ruas, bem como o seu nivelamento ao logo das ruas e contorno das praças e
a eliminação dos caminhos tortuosos, conforme ABNT NBR 9050:2020;

d. Prever nas proximidades de rampas e das passagens de acesso principal às edificações o rebaixamento de
meios-fios ou nivelamento entre calçada e via, bem como a adequada sinalização horizontal e ver�cal
(educa�va ou de advertência);

e. U�lizar o piso podotá�l de alerta, padrão, de alta resistência, demarcando o mobiliário, o elemento vegetal,
os locais de travessia e desníveis, conforme ABNT NBR 9050:2020 e NBR 16537(acessibilidade - sinalização
tá�l no piso);

f. Definir pontos de travessia para pedestre nas vias com base na legislação viária vigente e ABNT NBR
9050:2020;

g. Prever travessias elevadas com a finalidade de reduzir a velocidade dos veículos e para maior proteção dos
pedestres e ciclistas, na via adjacente à UPA da Quadra 37, conforme desenho apresentado no item 4.2
do guia de urbanização do DF, mantendo a conexão da rota de pedestre existente no local;

h. Garan�r a caminhabilidade do local com percursos que sejam interligados, com qualidade visual e segurança;
i. Promover a acessibilidade universal, com a priorização do pedestre, observando os critérios de segurança

para o usuário e seguir o conceito do desenho universal de forma a permi�r que o uso seja efe�vamente
democrá�co dentro do espaço urbano;

j. Assegurar que as calçadas públicas sejam con�nuas nas entradas e saídas de veículos e entre lotes con�guos,
livres de obstáculos, ou seja, com rotas acessíveis, que garantam a livre circulação de pedestres, a integração
entre edificações, equipamentos públicos, parques e praças, bem como áreas comerciais aos pontos de
parada de transporte cole�vo, dentre outros e que os pisos devem apresentar boas condições de acesso e
locomoção a todos os usuários, bem como assegurar conforto e segurança.

3.2.4 Mobiliário Urbano

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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a. Instalar mobiliários urbanos (bancos, lixeiras, paracíclos e outros) nos ELUPs configurados como passagem de
pedestre, de forma que sejam adequados à caracterís�ca local, em pontos desobstruídos e que permitam sua
u�lização, com conforto e segurança, por todos os usuários, inclusive por pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida;

3.2.5 Paisagismo

a. Inserir arborização priorizando espécies na�vas da região, encontradas no viveiro da NOVACAP e tombadas
pelo Decreto n.º 14.783, de 17/06/1993;

b. Observar a escolha adequada das espécies a serem u�lizadas junto às calçadas e aos estacionamentos, bem
como nas áreas de estar e convivência, de modo que sejam adequadas ao espaço e ao uso urbano;

c. Considerar para o projeto de paisagismo a largura das calçadas e canteiros, caracterização das vias, presença
de redes subterrâneas de infraestrutura, caracterís�cas do solo, clima da região, orientação solar e
arborização existente;

d. Evitar em locais de grande fluxo: os espaçamentos reduzidos entre os indivíduos arbóreos com copas grandes
e muito fechadas, a u�lização de uma única espécie e aquelas não compa�veis com o clima e o solo da
região, inclusive as que possuem espinhos e são tóxicas;

e. Prever pergolados com plantas, com estrutura segura a ser u�lizado pela comunidade, para cul�vo das
espécies;

f. Evitar junto às calçadas: as espécies de pequeno porte e copa densa ou com ramos pendentes, as árvores
caducifólias, as árvores com sistema radicular superficial (sendo o ideal o pivotante), as plantas dotadas de
espinhos, as produtoras de substâncias tóxicas, as evasivas com manutenção constante, as que desprendam
muitas folhas, flores, frutos ou substâncias que tornem o piso escorregadio, as que não sejam de fácil
controle para a limpeza pública e cujas raízes possam danificar o pavimento.

g. Criar com o projeto uma iden�dade paisagís�ca e atra�va para a área;
h. Observar que o elemento vegetal deverá funcionar como barreira viva na contenção da água proveniente das

enxurradas, atuando no controle de processos erosivos nas áreas com declividade acentuada.

3.2.6 Rede de Infraestrutura

a. Observar as interferências de redes existentes, tais como de drenagem, distribuição de água e outras que
possam incidir na área do projeto, bem como verificar a necessidade de novas conexões;

b. Consultar às concessionárias de serviços públicos sobre possíveis interferências dos projetos sobre redes
existentes;

c. Dotar as calçadas, ciclovias e áreas de praça com iluminação pública adequada ao espaço;
d. Instalar postes de iluminação pública compa�veis com a escala do pedestre e caracterís�cas do local,

observando a norma ABNT NBR 5101 e NBR 15129;
e. Verificar a viabilidade econômica para alocar em subsolo o cabeamento aéreo presente nos espaços livres de

uso público;
f. Avaliar e rever a rede de drenagem de águas pluviais existente na área de intervenção;
g. Verificar a capacidade de as galerias pluviais manterem o devido escoamento da água e, assim,

evitar alagamentos futuros;
h. Prever sinalização de trânsito indica�vas horizontal e ver�cal conforme Manual Brasileiro de Sinalização de

Trânsito, disponível no site: h�ps://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/no�cias-
denatran/manual-brasileiro-de-sinalizacao-de-transito-1.

Com isso, enfa�zamos que a proposta deve contemplar a integração dos espaços, calçadas
acessíveis, arborização e mobiliário urbano, boa iluminação, bem como demais elementos que
proporcionem uma adequada urbanização do local para atendimento das necessidades da comunidade.
Nesse sen�do o Guia de Urbanização (h�p://www.seduh.df.gov.br/guia-urbanizacao/) elaborado pela
então Suplan/Segeth pode ser usado como referência na elaboração dos projetos em questão, no qual
estão disponíveis essas e outras orientações e informações.

Por fim, ressaltamos que as vias e os estacionamentos não são elementos dissociados das
demais interações que ocorrem no tecido urbano e precisam ser estudados de forma integrada com o
fluxo das vias e de pedestres, qualificação dos espaços e os usos das áreas circunvizinhas.
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