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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 e
da Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF – LUOS, LEI COMPLEMENTAR Nº 948, DE 16 E JANEIRO DE
2019, alterada pela LEI COMPLEMENTAR Nº 1.007, DE 28 DE ABRIL DE 2022;

1.2. As Diretrizes de Intervenção Viária – DIV subsidiam projetos de intervenções que não criam
novas unidades imobiliárias, mas que alteram, complementam ou inserem elementos relacionados
à infraestrutura urbana como sistema viário, sistema cicloviário, estacionamentos, calçadas e
mobiliário urbano;

 

2. Objetivos e Justificativas

2.1. Esta Diretriz foi elaborada tendo em vista a solicitação da Administração Regional da Vicente
Pires, que consta do Processo SEI 000366-00000188/2021-15, encaminhada incialmente à
Secretaria Execu va das Cidades – SECID, depois direcionada ao Departamento de Trânsito do
Distrito Federal – DETRAN, que, por sua vez, redirecionou a demanda a esta Secretaria, tendo em
vista o Parágrafo único do Artigo 12 do DECRETO Nº 38.047, DE 09 MARÇO DE 2017;

 

Art. 12. A criação das áreas de estacionamento público, além daquelas
definidas nos projetos de parcelamento, é permi da somente nos

Diretrizes para Intervenção Viária SEDUH/SEGESP/COGEST/DICAD-II 91940354         SEI 00390-00006065/2022-18 / pg. 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/5e658a130ee84ee19785c3d9286f3943/Lei_Complementar_1007_28_04_2022.html#:~:text=LEI COMPLEMENTAR N%C2%BA 1.007%2C DE 28 DE ABRIL DE 2022&text=Altera a Lei Complementar n%C2%BA,provid%C3%AAncias%2C e d%C3%A1 outras provid%C3%AAncias.
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/efd1811f71f249fd8b41021b8966ef97/exec_dec_38047_2017.html


seguintes casos:

I - para a vidades ins tucionais públicas enquadradas como Polos
Geradores de Viagens que, pela sua natureza e intensidade de ocupação,
possam promover grande atração de veículos; e

II - em áreas públicas contíguas a vias urbanas.

Parágrafo único. A criação da área de estacionamento público de que trata o
caput está condicionada à anuência do órgão gestor do planejamento
urbano e territorial.

 

2.2. A área objeto de intervenção encontra-se na SH VICENTE PIRES, Q 10, ao longo da Avenida da
Igreja Auxiliadora, na Região Administrativa de Vicente Pires – RA XXX;

2.3. Em vistoria realizada no local, foi iden ficado que o estacionamento pleiteado já está
construído, assim como a calçada contígua a ele (Figura 1 e Figura 2);

2.4. Além disso, também foi iden ficado que, ao longo da Avenida da Igreja Auxiliadora, outros
estacionamentos foram implantados em áreas públicas de maneira informal (Figura 3, Figura 4 e
Figura 5);

2.5. Diante do exposto, e tendo em vista a situação da área des nada a passeio na Avenida, a
poligonal ora encaminhada para emissão de Diretrizes (Figura 1) foi ampliada, a fim de comportar
um trecho mais longínquo da via, (Figura 7), uma vez que esta DICAD II não vê óbice quanto à
destinação de áreas para estacionamento e passeio ao longo da Avenida;

 

Figura 1 – Identificação da área da demanda, em vermelho.
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Figura 2 - Imagens do estacionamento já construído na área pleiteada, em frente à Igreja Católica Maria
Auxiliadora.
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Figura 3 – Estacionamentos identificados sobre área pública contígua a via.
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Figura 4 – Estacionamentos identificados sobre área pública contígua a via.
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Figura 5 – Estacionamentos identificados sobre área pública contígua a via.
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Figura 6 – Situação de algumas calçadas contíguas a via.
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Figura 7 – Poligonal da área de estudo.
 

3. Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF – PDOT

3.1. Localizada em Macrozona Urbana / Zona Urbana de Expansão e Qualificação (ZUEQ – 4), foi
definida como Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE (código 3.E-1), conforme
estabelece o PDOT do Distrito Federal;
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Figura 8 – Área de estudo sobre Zona Urbana de Expansão e Qualificação.
 

Figura 9 - Área de estudo sobre Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE (código 3.E-1).
 

4. Interferência com Projetos Urbanísticos

4.1. A área da proposta encontra-se no Trecho 3 (Gleba 1) do SHVP, consubstanciada no Projeto de
Urbanismo URB – RP 066/2013 e Memorial Descri vo MDE – RP 066/2013, em que não houve
previsão de estacionamentos;
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Figura 10 - Trecho da SHVP - URB - RP 066/2013, fl. 07/29; em vermelho, identificação da área pleiteada.
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Figura 11 - Trecho da SHVP - URB - RP 066/2013, fl. 01/29; em vermelho, identificação da área proposta por
este estudo.

 

5. Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS

5.1. À luz da LEI COMPLEMENTAR Nº 948, DE 16 DE JANEIRO DE 2019, alterada pela LEI
COMPLEMENTAR Nº 1.007, DE 28 DE ABRIL DE 2022, que “aprova a Lei de Uso e Ocupação do Solo
do Distrito Federal - LUOS nos termos dos arts. 316 e 318 da Lei Orgânica do Distrito Federal e dá
outras providências”, a área é circundada por lotes CSIIR 1 NO, RO 1 e Inst EP, cuja caracterização
consta do Artigo 5º da LUOS:

 

Art. 5º O uso do solo nos lotes e nas projeções abrangidos por esta Lei
Complementar é indicado por unidades de uso e ocupação do solo - UOS no
Anexo II.

§ 1º São categorias de UOS:

[...]

II – UOS RO – Residencial Obrigatório, onde o uso residencial é obrigatório,
sendo facultado o uso não residencial simultâneo, e que apresenta 3
subcategorias:

a) RO 1 - onde é obrigatório o uso residencial, na categoria habitação
unifamiliar, sendo facultado, simultaneamente, o uso não residencial com
a vidade econômica realizada no âmbito domés co, não sendo autorizado
o acesso independente;

[...]

IV - UOS CSIIR NO - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial
e Residencial Não Obrigatório, onde são permi dos, simultaneamente ou
não, os usos comercial, prestação de serviços, ins tucional, industrial e
residencial, nas categorias habitação unifamiliar ou habitação mul familiar
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em pologia de casas ou habitação mul familiar em pologia de
apartamentos, não havendo obrigatoriedade para qualquer um dos usos, e
que apresenta 2 subcategorias:

a) CSIIR 1 NO - localiza-se nas áreas internas dos núcleos urbanos, próxima a
áreas habitacionais, e possui abrangência local;

[...]

IX - UOS Inst EP - Ins tucional Equipamento Público, onde são
desenvolvidas 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;

 

Figura 12 - Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS.
 

6. Diretrizes 

6.1. Estacionamentos

6.1.1. Os projetos do sistema viário deverão contribuir para o contexto da mobilidade urbana;

6.1.2. Cabe análise de planejamento sobre a subsistência dos estacionamentos existentes,
além de supressão e criação de novos estacionamentos, conforme viabilidade e adequação
aos termos destas diretrizes;

6.1.3. Os acessos aos estacionamentos públicos localizados ao longo de qualquer via devem
ter afastamento de, no mínimo, 5,0 metros em relação ao ponto de concordância da curva.

6.1.4. Os estacionamentos públicos devem possuir, no mínimo, as seguintes proporções:

6.1.1.4.1. 1 vaga destinada a motocicleta para até 10 vagas destinadas a automóvel;

6.1.1.4.2. 1 vaga para bicicleta em paraciclo para cada 20 vagas des nadas a
automóvel, no caso de estacionamentos com até 50 vagas de automóvel; e

6.1.1.4.3. 10% do total do número de vagas rela vos a automóveis para bicicletas em
paraciclos, no caso de estacionamentos que tenham mais de 50 vagas de automóvel;
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paraciclos, no caso de estacionamentos que tenham mais de 50 vagas de automóvel;

6.1.5. Reservar vagas de estacionamento para idosos e pessoas com mobilidade reduzida nas
seguintes proporções:

6.1.5.1. Até 50 vagas, no mínimo 3 vagas reservadas a idosos;

6.1.5.2. Acima de 50 vagas, 5% do total de vagas reservados a idosos;

6.1.5.3. 5% do total das vagas destinados a pessoas com mobilidade reduzida;

6.1.6. As vagas de motocicleta e os paraciclos não devem obstruir o passeio;

6.1.7. Na área do estacionamento público deve ser prevista rota acessível para a circulação
de pedestres;

6.1.8. A rota acessível deve ser con nua, sem obstáculos, e com dimensão mínima de 1,2
metro;

6.1.9. A rota acessível deve estar devidamente sinalizada caso sobreponha a via de
circulação de veículos para acesso às vagas;

6.1.10. A prioridade deve ser do pedestre, mesmo sendo uma proposta de estacionamento;

6.1.11. Implantar vegetação de porte arbóreo na proposta, com distanciamento máximo de
10,0 metros entre as árvores seguindo a fileira de vagas, a menos que o estacionamento
público possua até 10 vagas;

6.1.12. Adotar po de pavimentação que proporcione boa permeabilidade, baixa velocidade
dos veículos, baixa velocidade do escoamento superficial do escoamento de águas pluviais e
baixa irradiação de calor;

6.1.13. Sugerimos vagas de estacionamento oblíquas para facilitar a manobra dos veículos,
especialmente em consideração do espaço ser de uma via estreita de sen do duplo com uma
faixa para cada sentido;

 

6.2. Calçadas

6.2.1. As calçadas devem ser con nuas, conec vas, livres de obstáculos e não devem ser
suprimidas pelos estacionamentos;

6.2.2. Nelas, há de se priorizar a segurança, o conforto, a mobilidade e a acessibilidade de
todas as pessoas com ou sem deficiência, ou mobilidade reduzida;

6.2.3. Sua configuração deve possuir espaço de faixa de serviço, faixa de passeio, ou ainda
faixa de acesso aos lotes;

6.2.4. A faixa de serviço deve:

6.2.4.1. Estar localizada em posição adjacente ao meio-fio;

6.2.4.2. Possuir rebaixamento do meio-fio para acesso de pedestres;

6.2.4.3. Possuir rampa de veículos para transição de acesso entre uma área e outra de
acordo com a NBR 9050;

6.2.4.4. Ser u lizada para instalação de mobiliário urbano, sinalização viária,
implantação de vegetação e redes de infraestrutura urbana, dentre outros;

6.2.5. A faixa livre ou passeio deve:

6.2.5.1. Possuir super cie regular, firme, con nua, sem degraus, com níveis
concordantes e com piso antiderrapante;

6.2.5.2. Ter inclinação transversal constante, não superior a 3% (três por cento);
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6.2.5.3. Possuir largura mínima de 1,2 metros por estar em via local de parcelamentos
consolidados; 

6.2.5.4. Ser livre de qualquer interferência ou barreira arquitetônica ao nível ou acima
do solo;

6.2.6. Quanto a faixa de acesso:

6.2.6.1. Esta faixa exis rá apenas se for possível adequar a calçada com largura
superior a 2,00 m;

6.2.6.2. Delimita espaço para acesso ao lote;

6.2.6.3. Evita que a calçada seja invadida em funções de desnível entre o lote e área
pública;

6.2.6.4. Proporciona dinamismo em áreas comerciais, pois proporciona espaço para
instalação provisória de expositores, por exemplo.

 

6.3. Sinalização

6.3.1. O projeto deve considerar a sinalização como elemento de suma importância para o
local, estando diretamente relacionada à organização do trânsito, o que proporciona
segurança, orientação e conforto aos usuários;

6.3.2. O projeto deve considerar sinalizar as áreas para efeito de orientação, segurança,
organização e qualificação do espaço, inclusive para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida;

6.3.3. Deve-se u lizar sinalização permanente visual e tá l, horizontal e ver cal, contrastes
visuais, e o que mais for considerado necessário para auxiliar essa questão;

6.3.4. A proposta deve seguir as disposições da LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997,
que ins tui o Código de Trânsito Brasileiro, da Resolução CONTRAN nº 160/2004, do Manual
Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, da NBR 9050/2020 e do DECRETO Nº
43.056, DE 03 DE MARÇO DE 2022 etc;

6.3.5. A instalação das placas de sinalização ver cal merece atenção especial, cuidando-se
para que não obstruam o passeio das calçadas;

 

6.4. Mobiliário Urbano

6.4.1. A instalação de mobiliários urbanos, assim como o plan o de elementos vegetais, não
pode cons tuir obstáculos para a livre circulação e para o bem estar dos pedestres, devendo
ser instalados na faixa de serviço das calçadas e em locais adequados nas áreas de estar, de
recreação e de convivência;

6.4.2. Para proteção das árvores e do calçamento, caso per nente, adotar a instalação de
golas de árvores, para garan r a manutenção da vegetação e a definição clara do passeio
dos pedestres

6.4.3. Bate rodas para orientar o motorista sobre o limite do acesso dos veículos dentro
espaço das vagas nos estacionamentos, sem invadir a área destinada a passeio;

6.4.4. Paraciclos para acomodação de bicicletas, com delimitação de espaço, a fim de não
interferir com o passeio ou a área para estacionamento de automóveis;

6.4.5. Os elementos do mobiliário urbano, tais como: lixeiras, placas, entre outros, devem ser
padronizados e instalados em locais que permitam sua u lização com conforto e segurança
por todos, inclusive por pessoas com mobilidade reduzida;
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por todos, inclusive por pessoas com mobilidade reduzida;

6.4.6. Os mobiliários urbanos devem contribuir para a qualificação das áreas públicas, seja
nos locais de passagem ou de permanência, de forma a valorizar o espaço do pedestre e do
ciclista na cidade, reforçando a sua função social;

6.4.7. Devem ser observadas as orientações con das na Portaria nº 94/2020 e no Guia de
Urbanização (SEGETH, 2017);

 

6.5. Iluminação

6.5.1. Recomenda-se que a iluminação pública não seja pensada apenas para os veículos,
mas, principalmente, para os pedestres e ciclistas, com espaços públicos sombreados
durante o dia e bem iluminados durante a noite;

6.5.2. A altura da iluminação deve estar, preferencialmente, na escala do pedestre.
Entretanto, é preciso garan r uma altura mínima para evitar que as pessoas consigam
acessar às luminárias sem precisar subir em uma escada ou outro elemento qualquer. Assim,
é possível protege-las com maior eficiência e evitar depredações;

6.5.3. Devem ser observadas as normas ABNT NBR 5101 e NBR 15129;

6.5.4. Seguindo uma tendência mundial, no sen do de se u lizar energia renovável para
minimizar os impactos ambientais, convém examinar a viabilidade de complementar o
sistema de iluminação com o emprego de energia solar;

 

6.6. Elemento Vegetal

6.6.1. O elemento vegetal (extratos arbóreos, arbus vos, forrações e grama) deve
complementar a paisagem sem interferir na sua qualidade, na acessibilidade e o
desempenho sistema viário, evitando o uso aleatório e inadequado das espécies, buscando-
se priorizar as espécies nativas, que podem ser encontradas no Viveiro da Novacap;

6.6.2. O projeto deve considerar a largura das calçadas e canteiros, caracterização das vias,
presença de redes aéreas e subterrâneas de infraestrutura, caracterís cas do solo, clima da
região, orientação solar, assim como a vegetação existente;

6.6.3. É importante que as espécies de árvores escolhidas para o projeto não possuam copas
densas e baixas, ou possuam ramos pendentes ao nível do passeio das pessoas que
atrapalhe a apreensão visual do espaço, a iluminação pública e o fluxo do passeio;

6.6.4. As plantas também não devem ser dotadas de espinhos, substâncias tóxicas, folhas,
flores, frutos ou substâncias que se desprendam e tornem o piso residual e escorregadio,
ruim para o controle da limpeza pública e cujas raízes possam danificar o pavimento;

6.6.5. O estacionamento deve u lizar vegetação com distanciamento máximo de 10,00m
entre as árvores em fileira de vagas, conforme o DECRETO Nº 38.047, DE 09 DE MARÇO DE
2017, observadas as limitações das redes de serviços públicos existentes;

6.6.6. A inobservância destas recomendações pode comprometer a segurança e o conforto
dos usuários do local, a esté ca e a harmonia dos espaços, além de colocar em risco a
integridade das próprias plantas;

 

7. Recomendações Finais

7.1. Devem ser consultados DETRAN, DNIT e as Concessionárias de Serviços Públicos (CEB, CAESB,
TELEFONIA, NOVACAP, SLU) solicitando informações rela vas a interferências de rede (localização,
profundidade, faixas de domínio);
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7.2. Deve ser consultado e compatibilizado o projeto SHVP - URB/MDE – RP 066/2013;

7.3. Quando da elaboração do projeto, observar o que estabelece o DECRETO Nº 38.247, DE 1º DE
JUNHO 2017;

7.4. Devem ser elaborados projetos de infraestrutura, caso seja necessário;

7.5. Deve ser complementada a legislação citada, se necessário, incluindo demais norma vos
pertinentes aos assuntos em questão;
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urbanos. 

8.8. ABNT NBR 5101  – Iluminação pública;

8.9. ABNT NBR 15129  – Luminárias para iluminação pública;

8.10. Guia de Urbanismo. SEGETH, Distrito Federal, 2017 – Guia para “o desenvolvimento de
projetos que aprimorem ruas e espaços públicos. 

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS RODRIGUES LUSTOSA - Matr.0278608-7,
Assessor(a)., em 03/08/2022, às 10:22, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALECSANDRO ALVES DE ANDRADE JUNIOR -
Matr.0276161-0, Diretor(a) das Unidades de Planejamento Territorial Central Adjacente II
substituto(a), em 03/08/2022, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA MENDONÇA DE MOURA - Matr.0276486-5,
Subsecretário(a) de Desenvolvimento das Cidades, em 03/08/2022, às 15:59, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/7e1a814768af47638a45fb9134f70baa/exec_dec_38247_2017.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.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/fdab09844f754a998dea87e64a4b4d54/Lei_Complementar_948_16_01_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/efd1811f71f249fd8b41021b8966ef97/Decreto_38047_09_03_2017.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/7e1a814768af47638a45fb9134f70baa/Decreto_38247_01_06_2017.html
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=100975
https://www.caurn.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/ABNT-NBR-9050-15-Acessibilidade-emenda-1_-03-08-2020.pdf
http://www.seduh.df.gov.br/guia-urbanizacao/
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http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 91940354 código CRC= 23914B9B.
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