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NOTA TÉCNICA N. 04/2017 – DIPLAN|COPLAN|SUPLAN 

ASSUNTO: VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS 

PROCESSO: SEI N. 00390-00006647/2017-37 

APRESENTAÇÃO 

Nota Técnica modificada para atender mudanças e propostas consolidadas pela 

Subsecretaria de Gestão Urbana – SUGEST, ocorridas após reuniões da Câmara Técnica da 

LUOS, coordenadas pela SUGEST, e reuniões internas do corpo técnico da SEGETH. A 

primeira versão foi proposta pela Diretoria de Planejamento e Sustentabilidade Urbana –

DIPLAN/COPLAN/SUPLAN em abril de 2017. 

1 INTRODUÇÃO 

Esta Nota Técnica trata de vagas de estacionamento para veículos e estabelece critérios e 

metodologia para cálculo da quantidade de vagas exigidas e área máxima a ser destinada 

às vagas no interior dos lotes, a fim de subsidiar o projeto de Lei de Uso e Ocupação do 

Solo do Distrito Federal – LUOS/DF.  

Com o propósito de estabelecer a integração entre o quantitativo de vagas de veículos 

exigido, segundo usos e atividades, e a promoção de mobilidade urbana sustentável, 

propõe-se uma metodologia de cálculo que considera, além das características edilícias 

dos lotes e empreendimentos, o contexto urbano e locacional onde estes se inserem. 

Essa metodologia tem o objetivo de estabelecer limites de vagas de estacionamento de 

modo a desestimular o uso desnecessário e excessivo do automóvel, ao mesmo tempo em 

que visa promover o uso do transporte coletivo e dos modos não motorizados. A proposta 

apresentada vai ao encontro das políticas de vanguarda em mobilidade que vêm sendo 

adotadas cada vez mais em cidades de todo o mundo. 

Na primeira seção da nota, estão expostos os fundamentos e o referencial teórico acerca 

da relação entre a ampla oferta de vagas de estacionamento e o uso do automóvel. Em 

seguida, são apresentados os princípios e as recomendações gerais para políticas de 

estacionamento, finalizada com exemplos de aplicação em diferentes cidades. 

Na segunda seção da nota, é feita a explanação acerca da metodologia adotada para o 

cálculo de vagas de estacionamento de automóvel considerando o contexto urbano por 

meio da acessibilidade locacional. Posteriormente, serão apresentadas as definições para 

exigência de vagas de bicicleta e vestiário. 

Por fim, as conclusões e considerações finais são apresentadas na última seção desta Nota. 
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2 CONTEXTO 

2.1 FUNDAMENTOS E REFERENCIAL TEÓRICO 

O uso excessivo do automóvel nas cidades gera diversos efeitos negativos como aumento 

da poluição atmosférica, congestionamentos e acidentes, além de demandar constantes 

obras de melhoria e de aumento da capacidade da infraestrutura destinada ao automóvel, 

em detrimento da infraestrutura para os modos de transporte coletivo e não motorizados. 

A ampla disponibilidade de estacionamento, especialmente o gratuito, contribui para o uso 

excessivo do automóvel, tornando-o a opção mais conveniente e acessível. Cada viagem de 

automóvel começa e termina em um lugar de estacionamento, e de acordo com Kodransky 

& Hermann (2011), o gerenciamento de vagas é uma das melhores maneiras de regular o 

uso do carro. A quantidade de estacionamentos disponível em uma cidade é resultado das 

políticas públicas, pois o estacionamento em vias e espaços públicos é regido por políticas 

municipais ou estaduais, enquanto que o estacionamento fora da via pública é geralmente 

controlado por regulamentos de construção e zoneamento (2011). 

Tradicionalmente, a exigência de estacionamento de veículos estabelece número mínimo 

de vagas de automóveis a ser provido de acordo com o uso e a atividade do 

empreendimento. Essa exigência confere conforto aos usuários e salvaguarda o espaço 

público de ser destinado para estacionamento de automóveis. No entanto, é uma medida 

que estimula o uso indiscriminado do carro em deslocamentos diários que poderiam ser 

feitos por modos de transporte coletivo ou não motorizados, sem sobrecarregar as vias da 

cidade. A restrição ao estacionamento, ou simplesmente, uma oferta mais ponderada de 

vagas, em áreas bem servidas por transporte público coletivo contribui para otimização da 

infraestrutura de transporte da cidade, sendo esse um dos princípios balizadores da 

proposta.  

A definição do quantitativo de vagas vai além da condição edilícia, pois a simples oferta de 

vagas no espaço privado impacta no funcionamento e na dinâmica do espaço público e 

coletivo. Assim, a exigência quanto ao número de vagas, de acordo com o uso e o porte da 

edificação, deve ser também balizada pelo contexto urbano.  

A definição do quantitativo de vagas de estacionamento condicionada ao contexto urbano 

compõe uma medida de Gerenciamento da Demanda de Mobilidade (GDM). O GDM visa 

administrar com eficiência e equilibrar os deslocamentos e os meios de transporte 

disponíveis na cidade, desencorajando o uso desnecessário do automóvel e promovendo 

modos de transporte sustentáveis. Consiste num conjunto de medidas para influenciar o 

comportamento de viagem com o objetivo de redistribuir a demanda de deslocamentos. 

Para que uma política de GDM seja mais eficaz, é necessário combinar incentivos positivos, 

como melhoria na qualidade do transporte, e incentivos negativos, como taxas e pedágios. 

A aplicação apenas de incentivos positivos pode ter baixo impacto, enquanto apenas 

incentivos negativos podem gerar frustração. (Broaddus, Litman & Menon 2009). Além 

disso, as medidas combinadas têm efeito cumulativo. 
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A proposta desse tema no Projeto da Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF alia duas 

medidas combinadas, uma “negativa” de desestímulo ao uso do automóvel por meio da 

restrição da oferta excessiva de vagas em locais bem servidos por transporte público e de 

alta acessibilidade na cidade, e uma medida “positiva” de estímulo ao uso de bicicleta com 

exigência de oferta de estacionamento e vestiário para usuários de bicicleta. 

2.2 POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO: PRINCÍPIOS E RECOMENDAÇÕES 

No sistema de transporte automotivo, vias e vagas de estacionamento comportam a oferta 

ou capacidade, enquanto o total de veículos utilizados compreende a demanda. Ríos, 

Vicentini & Acevedo-Daunas (2013) esclarecem que as regulamentações que exigem vagas 

de estacionamento em novos empreendimentos facilitam e barateiam o uso do automóvel, 

e que a oferta de estacionamento ajuda a induzir o número de veículos, ou seja, a demanda 

por estacionamento.  Similarmente, Shoup (2005) ressalta que a solução de aumentar a 

oferta de vagas quando há muitos veículos circulando e tentando estacionar tem como 

efeito real o aumento da demanda, que pode ser interpretado como necessidade de mais 

vagas. 

Especificamente quanto aos mecanismos regulatórios para definição de quantitativo de 

vagas de estacionamento, Kodransky e Hermann (2011) ressaltam a importância de se 

definir tetos máximos de estacionamento, tanto nas antigas edificações como nos novos 

empreendimentos. Recomendam que se determine os requisitos máximos em termos da 

quantidade de vagas por residência, prédio ou outra unidade ao invés de estabelecer 

requisitos mínimos. 

Para Litman (2017), reduzir ou eliminar os requisitos mínimos de vagas de 

estacionamento permite que os empreendedores determinem a quantidade de vagas a 

serem ofertadas baseadas na demanda de mercado. Em locais onde imóveis residenciais 

são vendidos ou alugados sem a vaga de estacionamento vinculado, o preço é mais 

acessível. Litman recomenda que vagas sejam alugadas ou vendidas separadamente do 

espaço do imóvel, permitindo que ocupantes paguem apenas pelo que eles necessitam. De 

acordo com Shoup (2012), o estabelecimento de requisitos mínimos de vagas de 

estacionamento subsidia e aumenta as viagens de automóvel, encoraja o espraiamento, 

piora a poluição atmosférica, aumenta os custos de habitação, degrada o desenho urbano, 

desencoraja a caminhabilidade e exclui populações de baixa renda. 

No gerenciamento do estacionamento, os seguintes princípios básicos devem ser 

considerados, de acordo com Ríos, Vicentini & Acevedo-Daunas (2013): 

 Os requisitos mínimos de estacionamento subsidiam, de certa forma, a direção de 

veículos, uma vez que transferem determinados custos do uso do automóvel para o 

desenvolvimento urbano e para a população que não dirige com frequência. 

 A obrigatoriedade de construir vagas de estacionamento impõe externalidades 

negativas; os donos de automóveis deveriam absorver esses custos, não o público em 

geral. 



 

G OV ERNO DO DI ST RI T O FEDERAL  

Secr et ar ia de Es t ado de G es t ão do T er r it ór io  e H abit ação do Dis t r it o  Feder al  

Subs ecr et ar ia de Polít icas  e Planejament o Ur bano  

Coor denação de Polít ica, Planejament o e Sus t ent abil idade Ur bana  

Dir et or ia de Planejament o e Sus t ent abil idade Ur bana  

 

S e c re tar ia  de  Estado de  Ge stão do Te r r itór io  e  Habitaç ão  –  S EGETH  
S C S  Quadra 0 6  Bloc o A L ote s 1 3 /1 4  C EP 7 0 . 0 3 6 -9 1 8  –  Brasília  –  DF  Página 4 de 19 

 

 A abundância de estacionamentos impede a facilidade de acesso. Quando há requisitos 

de estacionamento mais bem planejados, melhores são as condições para se caminhar, 

andar de bicicleta e usar o transporte público, em contraste com os que obrigam a 

oferecer um mínimo de vagas para estacionar, diferentemente da situação em que é 

oferecido pouco espaço. 

 O aumento da oferta gera redução das tarifas e estimula o aumento da demanda de 

estacionamento. 

Dentre as recomendações para uma política de estacionamento eficaz, os autores citam 

(Ibid, 2013): 

• Eliminar os requisitos mínimos de estacionamento; 

• Estabelecer “tetos” (máximos) que controlem a oferta total; 

• Reduzir o estacionamento próximo de estações de transporte público. 

Portanto, estudiosos e especialistas em mobilidade urbana estão de acordo quanto à 

necessidade de se gerenciar e limitar a oferta de vagas de estacionamento como medida 

para desestimular o uso do automóvel. Várias cidades no mundo têm tomado medidas 

nesse sentido, conforme explicado na sessão seguinte.  

2.3 APLICAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE VAGAS EM CIDADES 

O estabelecimento de número máximo de vagas de estacionamento para automóveis é 

uma tendência mundial adotada em cidades que buscam promover mobilidade urbana 

sustentável e equilibrada. Algumas cidades estabelecem números mínimos e máximos 

conjuntamente, enquanto outras baniram o mínimo ou simplesmente não estabelecem 

nenhum requisito quantitativo.  

Na Europa, os resultados de novas políticas de estacionamento resultaram em centros 

urbanos revitalizados, em redução das viagens por automóvel, e diminuição da 

contaminação do ar (Kodransky & Hermann 2011). Londres estabeleceu, em 2004, 

número máximo de vagas para empreendimentos em locais bem servidos de transporte 

público ou distantes até 10 minutos a pé do centro. Berlin não possui exigência quanto ao 

número de vagas de estacionamento a serem providas, seja o mínimo ou o máximo, em 

toda a cidade, com exceção de vagas para deficientes físicos. Em Paris, empreendimentos 

distantes até 500m de estações de metrô estão isentos de ofertar vagas de 

estacionamento, o que abrange quase toda a área urbana consolidada bem servida pela 

rede metroviária. 

Na Holanda, em 1989, as cidades foram dividias em três tipos de zona, “A, B, C” para os 

quais foram definidos diferentes requisitos de vagas de estacionamento de acordo com o 

nível de acesso para automóveis e transporte público. Na zona A, que possuía excelente 

acesso ao transporte público e ruim acesso para automóveis, só foram permitidos poucos 

espaços para estacionamento; Na zona B, que possuía bom acesso tanto para transporte 

público quanto para o automóvel, poderia se construir uma quantidade moderada de 
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vagas de estacionamento dentro de um intervalo especificado; e na zona C, que possuía 

bom acesso para automóveis e acesso ruim ao transporte público, foi permitido ofertar 

mais vagas de estacionamento dentro de um intervalo especificado (Kodransky & 

Hermann 2011). 

Nos Estados Unidos, Portland estabeleceu um limite máximo de vagas de estacionamento 

baseado no tipo de uso e disponibilidade/frequência de transporte coletivo, além de 

permitir transferência de permissão de vagas não utilizadas. São Francisco limitou vagas 

de estacionamento até 7% da área construída para empreendimentos na área central; 

enquanto Seattle permitiu o máximo de uma vaga de estacionamento para cada 93 m² de 

área de escritório no centro, e planeja estender essa exigência para fora do centro (MAPC). 

No Brasil, São Paulo estabeleceu em seu Plano Diretor Estratégico (Lei nº 16.050, de 31 de 

julho de 2014) os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, definidos pelos 

sistemas de transporte coletivo de média e alta capacidade, que determinam áreas de 

influência potencialmente aptas ao adensamento construtivo e populacional e ao uso 

misto (Art. 75). Nessas áreas de influência, está dispensado o atendimento ao número 

mínimo de vagas de estacionamento estabelecidas pela LPUOS (Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo), desde que atendidas as exigências especificas de legislação e normas 

de acessibilidade, atendimento médico de emergência e segurança contra incêndio (Art. 

78, III). Além disso, é estabelecida uma cota máxima de área de garagem e o limite de 1 

(uma) vaga por unidade habitacional nos usos residenciais (R); e 1 (uma) vaga para cada 

70m² (setenta metros quadrados) nos usos não residenciais (nR). Quando os limites de 

cota ou número de vagas forem ultrapassados, o excedente passa a ser considerado como 

área computável (Art. 80). 

2.4 ESTACIONAMENTO DE BICICLETA 

A oferta de estacionamento de bicicletas é aspecto fundamental para o sucesso de políticas 

de mobilidade, pois complementam a rede de circulação cicloviária, e conferem conforto e 

segurança para o usuário. Os estacionamentos podem ser de curta ou longa duração, e sua 

localização e condições de guarda caracterizam o grau de conveniência e segurança. 

Além do estacionamento seguro, área para vestiário é uma demanda frequente de usuários 

de bicicleta, especialmente os que realizam viagem com finalidade de trabalho ou estudo. 

Assim, para algumas atividades, vestiários e chuveiros são necessários. Além de distâncias 

mais longas, clima e declividade fazem com que o ciclista necessite de um lugar para 

higienização e troca de roupa. 

De acordo com o Victoria Transport Policy Institute, (2015), vagas de estacionamento de 

bicicleta e vestiários aumentam o conforto e a segurança para o usuário de bicicleta, 

estimulando seu uso e a migração do usuário de automóvel. Falta de facilidades e medo de 

furto estão entre os maiores obstáculos ao uso da bicicleta como meio de transporte 

cotidiano. 
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A cidade de São Paulo estabeleceu, além da exigência de vagas de bicicleta, a 

obrigatoriedade de instalação de vestiários para determinados tipos de atividades por 

meio da Lei nº 16.402/2016, que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no 

Município de São Paulo, de acordo com o Plano Diretor Estratégico (PDE). 

3 PROPOSTA 

3.1 CÁLCULO DE VAGAS NO CONTEXTO URBANO 

Para Brasília, o Decreto nº 37.828, de 08/12/2016, que regulamenta o Código de 

Edificações do Distrito Federal, diminuiu o número mínimo de vagas exigidas por 

atividades, conforme fundamentado pela Nota Técnica nº 01/2016 – 

DIPLAN/COPLAN/SUPLAN, que recomendou que o assunto fosse tratado no âmbito da Lei 

de Uso e Ocupação do Solo. A proposta aqui apresentada compreende os valores exigidos 

pelo Decreto, para ser aplicado para todo o DF, e vai além ao propor que o critério do 

contexto urbano seja também considerado na determinação do número mínimo de vagas 

exigidas e na área máxima a ser destinada às vagas no interior do lote ou projeção.  

O critério do contexto urbano visa quantificar o número de vagas a serem oferecidas de 

acordo com a acessibilidade do local, em função da infraestrutura disponível de transporte 

público coletivo. Assim, foram consideradas de melhor acessibilidade as áreas onde as 

alternativas de transporte coletivo conferem opções de deslocamento mais sustentáveis e 

diminuem a necessidade de uso do automóvel.  

Para tanto, foram definidas duas gradações de acessibilidade em função da proximidade 

ao transporte público coletivo de média e alta capacidade, com o objetivo de mensurar a 

oferta de vagas de automóvel de acordo com a área de influência dos elementos 

estruturais dos sistemas de transporte considerados. Os lotes ou projeções podem, então, 

estar inseridos ou não em área de alta acessibilidade.  

As áreas de alta acessibilidade estarão isentas de ofertar o mínimo exigido de vagas de 

automóvel. Para as demais áreas, a quantidade de vagas de automóvel exigida será 

calculada pela área computável licenciada1 multiplicada pelo parâmetro relativo ao 

uso/atividade dado na Tabela 1 (Anexo V – PL LUOS – Quadro de Exigência Vagas de 

Veículos), conforme a seguinte fórmula: 

QVAGAS = ACOMP x PVAGAS, onde:  

- QVAGAS = Quantidade de vagas exigidas para o lote ou projeção;  

- ACOMP = Área total computável efetivamente licenciada; 

- PVAGAS = Parâmetro de exigência de vagas por uso e atividade, previsto no 

Quadro de Exigência de Vagas de Veículos. 

                                                                 
1 Para as atividades “Habitacional” e “Alojamento/Motéis”, a quantidade de vagas não será multiplicada pela 
área construída, mas será relativa à unidade habitacional ou apartamento.  
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Nos casos em que houver diferentes usos ou atividades num mesmo lote, o cálculo das 

vagas será proporcional à área total computável dos respectivos usos e atividades. Nos 

casos de reforma de edificação com acréscimo de área, a área total computável limitar-se-á 

à área de acrescida, respeitada a proporcionalidade de uso/atividade. 

Além das áreas de alta acessibilidade, não se aplicará exigência mínima de vagas nos 

seguintes casos: 

- lotes únicos ou remembrados, com testada inferior ou igual a 16,00m ou com área 

menor ou igual a 400,00m², pela dificuldade de solução arquitetônica e espacial 

para atender às exigências de acesso, circulação e estacionamento de veículos 

automotores; 

- edificações tombadas e preservadas pela legislação de bens culturais, quando 

comprovada a impossibilidade de criação de vagas sem descaracterizar a 

edificação;  

- edificações inseridas na Política Habitacional de Interesse Social do Distrito 

Federal, para possibilitar otimização na oferta de unidades habitacionais e 

prevenir o aumento do valor do imóvel. 

 
Além da quantidade mínima de vagas de automóvel exigida, é definido um Índice de vagas, 

de acordo com o grau de acessibilidade do lote ou projeção, que determina a área máxima 

a ser destinada a oferta vagas de automóvel de forma não onerosa, de acordo com a 

formula a seguir:   

AVAGAS = ALOTE. x CAMÁXIMO x IVAGAS, onde: 

- AVAGAS = Área destinada às vagas de automóvel e respectivas áreas de 

circulação e manobra no interior do lote ou projeção de modo não oneroso;  

- ALOTE = Área do lote; 

- CAMÁXIMO = Coeficiente máximo do lote. 

- IVAGAS = Índice de vagas definido de acordo com o grau de acessibilidade do 

lote ou projeção, sendo:  

 0,4 para aqueles situados em áreas de alta acessibilidade; e 

 0,6 para aqueles situados fora das áreas de alta acessibilidade. 

Para lotes ou projeções inseridos em área de alta acessibilidade, será permitida a oferta de 

vagas de automóvel em área superior ao estabelecido mediante desconto no potencial 

construtivo. 

Para os lotes ou projeções não inseridos em área de alta acessibilidade, será permitida a 

oferta de vagas em área superior ao estabelecido mediante desconto no potencial 

construtivo ou pagamento em pecúnia - Contrapartida de Vagas.  A Contrapartida de vagas 

será calculada pela fórmula CV = (AE * CUB-DF) / 3, onde:  

- CV = Valor a ser pago pela contrapartida de vagas;  
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- AE = Área total excedente destinada a vaga de veículos de automóvel na 

edificação, além da concedida de forma não onerosa; 

- CUB-VF = Custo unitário Básico de Construção do Distrito Federal por metro 

quadrado.  

 

No caso da opção pelo desconto em potencial construtivo, a área excedente vinculada às 

vagas, incluindo suas áreas de circulação e manobra, passa a ser considerada como 

computável e será somada ao potencial construtivo do lote. 

A seguir serão apresentados os critérios para definição das áreas de Alta Acessibilidade.  

3.1.1 ALTA ACESSIBILIDADE 

Para áreas de Alta Acessibilidade, os lotes ou projeções passam a ser isentos do número 

mínimo exigido de vagas de automóveis, e a área máxima a ser ocupada sem contrapartida 

é 33,3% inferior ao estabelecido para os demais lotes ou projeções, de forma a contribuir 

para maior equilíbrio das condições de oferta e demanda dos diferentes modais. Essa 

medida tem objetivo de estimular o uso dos modos alternativos e onerar a oferta de vagas 

oferecidas acima do estipulado, repassando para o empreendedor/proprietário parte do 

custo das externalidades causadas pelo uso do automóvel. 

A área de Alta Acessibilidade é definida pelo sistema de transporte de média e alta 

capacidade. Nesse sentido, compreende os seguintes modais e infraestruturas: Trem, 

Metrô, Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), Veículos Leves sobre Pneus (VLP)/Bus Rapid 

Transit (BRT), corredores de ônibus, e vias servidas com alta densidade de viagens de 

transporte público coletivo por ônibus.  

As vias urbanas, inseridas no tecido das cidades, servidas com alta densidade de viagens 

de ônibus foram baseadas no número de viagens de ônibus no horário entrepico diurno, 

ou seja, das 9:00h às 17:30h. Para obter um valor de alta densidade de viagens, foi 

considerada uma frequência de viagens de um ônibus a cada 2 minutos, o que corresponde 

a 255 viagens, no intervalo do período entrepico. Portanto, foram consideradas de alta 

densidade de viagens as vias urbanas que possuem 255 viagens ou mais. As informações 

quanto aos serviços de ônibus, linhas e número de viagens, foram fornecidas pelo 

DFTRANS. 

Só terão efeito para aplicação dos critérios relativos à Alta Acessibilidade, as linhas, 

estações e terminais que estiverem implantados e em operação. Nos locais onde estão 

planejados, mas ainda inativos, serão aplicados os parâmetros de vagas relativos às 

demais áreas até que a linha ou estação seja ativada. A atualização do mapa onde incidem 

os valores deverá ser publicada sempre que houver nova linha, estação ou terminal em 

operação. Quanto aos eixos viários servidos com maior frequência de ônibus, o mapa 

deverá ser atualizado sempre que for constatado que uma via possuir uma densidade de 

viagens de ônibus igual ou superior a 255 no horário entrepico diurno. 
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Considerando as áreas de influência para atender com conforto o deslocamento a pé 

correspondente a 5 minutos de caminhada no entorno das estações e linhas, definiu-se, 

como proposto no PDE do município de São Paulo, duas formas de enquadramento da 

infraestrutura no território: (i) nas Estações/Terminais, englobam-se os lotes que estejam 

dentro de circunferência de raio de 400m (quatrocentos metros) centradas nas 

estações/terminais, desde que estejam inteiramente contidos na circunferência com raio 

de 600m (seiscentos metros); e (ii) nos Eixos de transporte, incorporam-se os lotes que 

estejam entre linhas paralelas distantes 150m (cento e cinquenta metros) dos eixos de 

transporte de BRT/VLP, Metrô, Corredor de Ônibus ou vias servidas com alta frequência 

de ônibus, desde que inteiramente contidos no limite de 300m (trezentos metros) 

paralelos ao eixo.  

O Mapa a seguir, baseado no Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito 

Federal – PDTU/DF 2011 (Lei Distrital 4.566/2011) integra o programa de governo 

“Circula Brasília”, mostra os eixos da rede de transporte de alta e média capacidade 

(Figura 1) planejados (Metrô, BRT, VLT), cujas áreas de influência serão consideradas de 

Alta Acessibilidade à medida que forem implantados. No entanto, quando os eixos do 

sistema de transporte de média e alta capacidade coincidirem com trechos de rodovias 

fora de núcleos urbanos, estes trechos não serão considerados de alta acessibilidade 

devido as características físicas desses locais e de suas ocupações, onde há um menor nível 

de acessibilidade e uma maior dependência do automóvel  

Figura 1 - Mapa da Rede de Transporte de Média e Alta capacidade planejada 

 
Fonte: Secretaria de Mobilidade. Programa de Mobilidade Urbana de Brasília 
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Para a rede metroviária (Figura 2), será considerada a área de influência ao redor das 

Estações e ao longo do eixo das linhas ativas. 

Figura 2 - Mapa da Rede Metroviária 

 
Fonte: Secretaria de Mobilidade. Programa de Mobilidade Urbana de Brasília 

Para a rede de BRT/VLP e corredores de ônibus (Figura 3), serão consideradas as áreas de 

influência das Estações e Terminais, assim como seus eixos internos aos núcleos urbanos. 

Figura 3 - Mapa da Rede de BRT planejada 

 
Fonte: Secretaria de Mobilidade. Programa de Mobilidade Urbana de Brasília 
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Para as vias servidas com alta densidade de viagens de transporte público coletivo por 

ônibus, serão consideradas as áreas de influência dos eixos das vias que apresentem 255 

viagens ou mais no horário entrepico diurno, exceto quando coincidirem com rodovias 

cujos trechos estejam fora dos núcleos urbanos (Figura 4). 

Figura 4 - Mapa de viagens de ônibus no horário entrepico diurno 

 
Fonte: DFTRANS 

 

 

3.1.1.1 Memória de elaboração do Mapa da Rede de Transporte para 

Exigência de Vagas – Anexo VI - PL LUOS 

De acordo com a metodologia exposta acima foi elaborado o Mapa da Rede de Transporte 

para Exigência de Vagas – Anexo VI do Projeto de Lei de Uso e Ocupação do solo do 

Distrito Federal (Figura 5). No Mapa, foram demarcados os eixos das linhas e o centro das 

estações e terminais de transporte público de média e alta capacidade, considerados de 

alta acessibilidade. 
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Figura 5 - Mapa da Rede de Transporte para Exigência de Vagas da LUOS 

 
Fonte: Anexo VI do Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS 

Para demarcação da área de influência dos eixos das linhas de alta acessibilidade, foram 

considerados os lotes e projeções que estivessem inseridos, em qualquer proporção, 

dentro de uma faixa de 150m (cento e cinquenta metros) dos eixos, desde que 

inteiramente contidos em um limite de 300m (trezentos metros) paralelo ao eixo. Foram 

desconsiderados os eixos que incidem em rodovias fora dos núcleos urbanos. Para 

construção desta camada, utilizou-se o seguinte procedimento: 

1. Para o shape referente ao eixo da linha de metrô: 

- Foi utilizado o shape linha_metro, que consta no SITURB. 

2. Para os eixos do BRT, não foram consideradas as respectivas linhas ativas por 

incidirem em rodovias fora dos núcleos urbanos. 

3. Para o shape referente ao eixo de alta densidade de viagens de transporte público 

coletivo por ônibus: 

- Foi utilizado o shape viagens_trecho, fornecido pelo DFTRANS. 

- Foram considerados os trechos com mais de 255 viagens no horário entrepico 

diurno. 

- A partir da seleção, foram excluídos os trechos que incidem com rodovias fora 

dos núcleos urbanos, assim como os trechos fragmentados. 
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- Foi gerado um novo shape dos trechos selecionados e estes foram 

transformados em eixos. 

Para área de influência das estações e terminais, foram considerados os lotes e projeções 

que estivessem inseridos, em qualquer proporção, dentro de circunferência de raio de 

400m (quatrocentos metros) centradas nas estações/terminais, desde que inteiramente 

contidos na circunferência com raio de 600m (seiscentos metros), também centradas nas 

estações/terminais. Para construção desta camada, utilizou-se o seguinte procedimento: 

1. Para o shape referente às estações de metrô: 
- Foi utilizado o shape estacoes_metro, que consta no SITURB, e consideradas 

apenas as estações ativas. 
- Para desenho das circunferências que delimitam a área de influência, foram 

considerados os centroides da área edificada da estação.   

2. Para o shape referente às estações de BRT: 
- Foi utilizado o shape estacoes_brt disponibilizado pelo DFTRANS e 

consideradas apenas as estações ativas. 
- Para desenho das circunferências que delimitam a área de influência, foram 

considerados os centroides da área edificada da estação.   

3. Para o shape referente às estações e terminais de ônibus: 
- Foi utilizado o shape disponibilizado pelo DFTRANS e consideradas apenas as 

estações e terminais ativos.  
- Para desenho das circunferências que delimitam a área de influência, foram 

considerados os centroides da área edificada das estações e terminais.   

3.1.2 PARÂMETROS DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

Os parâmetros para cálculo das vagas exigidas de estacionamento de automóveis e 

bicicletas, de acordo com uso e atividade, são apresentados na Tabela 1 (Anexo V – Quadro 

de Exigência Vagas de Veículos). A tabela também apresenta as atividades para as quais 

será exigido vestiário para usuários de bicicleta.  

Essa tabela foi baseada no Decreto nº 37.828/2016 que estabeleceu parâmetros de 

exigência de vagas de automóvel, bicicleta e vestiário. Houve ajuste de denominação das 

atividades para ficar de acordo com a classificação estabelecida pela LUOS, em 

conformidade com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE.  Para a 

quantidade de vagas exigidas para o uso residencial, substituiu-se a relação de 

vaga/número de cômodos por vaga/unidade habitacional.  

Também foram excluídas as seguintes atividades: Autódromos, Kartódromos e similares; 

Zoológico; Parques de Diversão e Parques Temáticos; Estação de Metrô; e Terminais 

Rodoviários Intraurbanos e Interurbanos. Para esses casos, a quantidade de vagas deverá 

ser definida no escopo do projeto de urbanismo e/ou arquitetura, de acordo com definição 

do poder público em função da especificidade quanto à frequência de uso, contexto 

urbano, e política e ações de mobilidade urbana. 
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Tabela 1: Tabela de Parâmetros de Vagas de Estacionamento (Anexo V – PL LUOS – 

Quadro de Exigência Vagas de Veículos) 

U
SO

 

ATIVIDADE 

Exigência mínima de vagas 

Denominação – Grupo/Classe 
N° Vagas exigidas 

V
es

ti

ár
io

 

Automóvel Bicicleta 

R
ES

ID
EN

CI
A

L 

HABITAÇÃO 

Habitação multifamiliar com área 

das  unidades autônomas igual ou 
maior do que 60m² 

1 vaga / 1UH 1/1 UH NA 

Habitação multifamiliar com área 
das  unidades autônomas menor 
do que 60m² 

1 vaga / 2UH 1/1 UH NA 

CO
M

ER
CI

A
L 

45-G: COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS 

Todos  os grupos 1/50m² 1/300m² Sim 

46-G: COMÉRCIO POR ATACADO, 
EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES 
E MOTOCICLETAS 

Todos  os grupos do comércio por 
atacado, exceto veículos 
automotores e motocicletas 

1/150m² 1/1.500m² Sim 

47-G: COMÉRCIO VAREJISTA 

Comércio varejista – Classe 
hipermercados e supermercados 

1/50 m² 1/300m² Sim 

Comércio varejista Geral – exceto 
a  Classe hipermercados e 
supermercados 

1/50m² 1/150m² Sim 

IN
D

U
ST

R
IA

L 

TODAS AS ATIVIDADES DO USO 

INDUSTRIAL 
Todos  os grupos 1/200m² 1/2.000m² Sim 

IN
ST

IT
U

CI
O

N
A

L 

35-D: ELETRICIDADE, GÁS E 
OUTRAS UTILIDADES 

Todos  os grupos 1/75m² 1/225m² Sim 

36-E: CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

37-E: ESGOTO E ATIVIDADES 

RELACIONADAS 

38-E: COLETA, TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS; 
RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS 

39-E: DESCONTAMINAÇÃO E 

OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

52-H: ARMAZENAMENTO E 
ATIVIDADES AUXILIARES DOS 
TRANSPORTES 

59-J: ATIVIDADES 
CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO 
DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE 
TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE SOM E 
EDIÇÃO DE MÚSICA 

Todos  os grupos  
1/50m² 

 
1/150m² 

 
Sim 

 

60-J: ATIVIDADES DE RÁDIO E DE 
TELEVISÃO 

64-K: ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
FINANCEIROS - SOMENTE BANCO 
CENTRAL Todos  os grupos 1/50m² 1/150m² Sim 

84-O: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 
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U
SO

 

ATIVIDADE 

Exigência mínima de vagas 

Denominação – Grupo/Classe 
N° Vagas exigidas 

V
es

ti

ár
io

 

Automóvel Bicicleta 

85-P:  EDUCAÇÃO 

Educação infantil e ensino 
fundamental; Ensino médio; 
Educação profissional de nível 

técnico e tecnológico; Atividades 
de apoio à  educação  

1/75m² ² 1/225m² Sim 

Educação superior; Outras 
atividades de ensino 

1/50m² 1/150m² Sim 

86-Q: ATIVIDADES DE ATENÇÃO À 

SAÚDE HUMANA  

Todos  os grupos 1/50m²  1/300m² NA 

87-Q: ATIVIDADES DE ATENÇÃO À 

SAÚDE HUMANA INTEGRADAS 
COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS 

COLETIVAS E PARTICULARES 
88-Q: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL SEM ALOJAMENTO 

91-R: ATIVIDADES LIGADAS AO 
PATRIMÔNIO CULTURAL E 
AMBIENTAL 

Atividades ligadas ao patrimônio 
cul tural e ambiental (abertos à  
vis i tação) – Exceto atividades de 
jardins botânicos, zoológicos, 
parques nacionais, reservas 
ecológicas e áreas de proteção 
ambiental 

1/50m² 1/150m² NA 

Atividades de jardins botânicos, 
zoológicos, parques nacionais, 
reservas ecológicas e áreas de 
proteção ambiental (abertos à 
vis i tação) 

1/1.000m² -
área  total do 

parque 
aberta à 

vis i tação 
pública. 

1/1.000m² 
- área  
tota l  do 
parque 
aberta à 
vis i tação 
pública. 

Sim 

93-R: ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE 
RECREAÇÃO E LAZER 

Atividades esportivas 1/75m² 1/450m² Sim 

94-S: ATIVIDADES DE 
ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 

Todos  os grupos 1/50m² 1/150m² NA 

99-U: ORGANISMOS 
INTERNACIONAIS E OUTRAS 

INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS 

Organismos internacionais e 
outras instituições 

extraterritoriais 

1/50m² 1/150m² Sim 

PR
ES

TA
ÇÃ

O
 D

E 
SE

R
V

IÇ
O

S
 

55-I: ALOJAMENTO 

Hotéis e similares, exceto motéis 
e apart-hotéis 

1/160m² 1/960m² Sim 

Motéis 1/apart 1/10 apart NA 

Apart-hotéis 1/140m² 1/1.400m² NA 

Outros  tipos de a lojamentos não 
especificados anteriormente – 

Pensões, Campings e Albergues, 
exceto assistenciais 

NA NA NA 

56-I: ALIMENTAÇÃO 

Restaurantes e outros serviços de 
a l imentação e bebidas 

1/50m² 1/150m² NA 
Serviços de catering, bufê e  
outros  serviços de comida 
preparada 
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U
SO

 

ATIVIDADE 

Exigência mínima de vagas 

Denominação – Grupo/Classe 
N° Vagas exigidas 

V
es

ti

ár
io

 

Automóvel Bicicleta 

92-R: ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO 
DE JOGOS DE AZAR E APOSTAS 

Todos  os grupos 1/50m² 1/150m² NA 
93-R: ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE 
RECREAÇÃO E LAZER 

ATIVIDADES DO USO PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS, EXCETO 

ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO, 
ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE 
JOGOS DE AZAR E APOSTAS E 

ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE 
RECREAÇÃO E LAZER 

Todos  os grupos 1/50m² 1/150m² Sim 

 

3.2 VAGAS DE BICICLETA E VESTIÁRIOS 

Estacionamento de bicicleta faz parte da infraestrutura cicloviária da cidade, juntamente 

com a rede de circulação cicloviária. No Distrito Federal, várias leis tratam da mobilidade 

por bicicleta e definem a obrigatoriedade de provisão de estacionamento específico nos 

diferentes estabelecimentos. 

A Lei 4.397/2009 dispôs sobre a criação do Sistema Cicloviário do Distrito Federal e 

definiu em seu Art. 8 os locais que devem possuir estacionamento de bicicletas 2, e os 

conceitos de bicicletário e paraciclo. A Lei distrital nº 4.423/2009 instituiu a 

obrigatoriedade da instalação de estacionamento de bicicletas em locais de grande afluxo 

de público3 e estabeleceu essa condição para concessão de licença para construção (Art. 

4), exigindo a quantidade mínima de 10 (dez) vagas para bicicletas. A Lei 4.800/2012 

definiu os estabelecimentos com obrigatoriedade de instalação de bicicletário4 no prazo de 

dois anos, assim como determinou que a criação e recuperação de estacionamentos 

públicos no DF devem prever a implantação de bicicletários. Esta última Lei também 

estabeleceu os critérios para o modelo de suportes de bicicletas. 

A regulamentação da exigência de vagas de bicicleta teve início com o Decreto nº 36.225, 

de 31 de dezembro de 2014, que alterou o Decreto nº 19.915/1998, que regulamenta a Lei 

                                                                 
2 Terminais e estações de transferência do Sistema de Transporte coletivo, Metrô e VLT – Veículo Leve sobre 
Trilhos; os edifícios públicos, as indústrias, as escolas, os centros de compras, os condomínios, os parques e 
outros locais de grande afluxo de pessoas. 
3 Para fins desta Lei, considerou-se como locais de grande afluxo de público (Art. 2º): órgãos públicos 
distritais; parques; shopping centers; supermercados; instituições de ensino das redes pública e privada; 
agências bancárias; igrejas e locais de cultos religiosos; hospitais; instalações desportivas; museus e outros de 
natureza cultural, como teatros, cinemas e casas de cultura; indústrias. 
4 Para fins desta Lei, considerou-se obrigatória a instalação de bicicletários nos seguintes estabelecimentos: 
agências bancárias; estações do metrô; estabelecimentos de ensino públicos e privados; clínicas, hospitais, 
centros de saúde e Unidades de Pronto-Atendimento – UPAs; edifícios que abrigam órgãos públicos; 
supermercados e shopping centers; parques; outros estabelecimentos que atraiam grande quantidade de 
pessoas. 
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nº 2.105/ 1998, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal. Foi, então, 

definida a obrigatoriedade de quantidade mínima de vagas de bicicleta e motocicleta, 

vinculadas à quantidade de vagas de automóveis, em todos os estacionamentos e garagens 

públicas ou privadas. Também foram definidos os critérios e as condições para instalação 

de paraciclos. 

Recentemente, o Decreto nº 37.828, de 08/12/2016, que também regulamenta o Código 

de Edificações do Distrito Federal, passou a exigir vagas em paraciclo e vestiários, 

conforme uso e atividades especificadas em tabela.  

Com o objetivo de estimular o transporte não motorizado e as viagens por bicicleta, a Lei 

de Uso e Ocupação do Solo seguirá os parâmetros estabelecidos pelo Decreto nº 

37.828/2016 e exigirá o mínimo de vagas de estacionamento de bicicletas para todas as 

atividades/usos. Além disso, para algumas atividades específicas, serão exigidos vestiários 

para usuários de bicicletas, conforme descriminado na Tabela 1: Tabela de Parâmetros de 

Vagas de Estacionamento. 

A exigência de vagas de bicicletas por uso e atividades tem o objetivo de reconhecer este 

meio de transporte e estimular seu uso, pois além da praticidade e conforto, a segurança 

com a guarda e medo de roubo é uma das principais preocupações de ciclistas.  

Também, a exigência de vestiários visa suprir uma carência e demanda de ciclistas que 

precisam de local para banho, higienização e troca de roupas após o trajeto de 

deslocamento. A falta desse espaço é motivo de reclamação e fator de desestimulo para o 

uso da bicicleta nas viagens com finalidade trabalho e ensino. 

Todos os lotes ou projeções deverão atender às mesmas exigências mínimas de vagas de 

bicicletas, independentemente da localização quanto ao grau de acessibilidade. Não há 

limite máximo de área a ser destinada a vagas de bicicleta nem contrapartida. 

As vagas de bicicleta exigidas devem estar localizadas em pavimentos de acesso, sendo 

exigido que 10% ou mais sejam providas em paraciclos no pavimento de acesso principal 

de pedestres, próximas à entrada principal. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise de conceitos e fundamentos quanto à exigência de estacionamento de veículos 

mostrou que o estabelecimento de quantidade mínima de vagas estimula o uso 

indiscriminado do automóvel por torná-lo mais conveniente e acessível. Além da condição 

edilícia quanto ao porte e uso, a localização do lote dentro do contexto urbano, 

considerando a rede de transporte coletivo disponível, deve ponderar a oferta de vagas a 

ser oferecida. 
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Como citado anteriormente, diversos autores (Shoup, Litman, Ríos, Vicentini & Acevedo-

Daunas, Kodransky & Hermann) recomendam que se substituam requisitos mínimos de 

estacionamento por máximos, ou que se elimine a exigência de vagas. Segundo esses 

estudos, a oferta de vagas, além de causar prejuízos espaciais e poluição para a cidade 

quando em quantidade excessiva, pode ser regulada pelo mercado. Várias cidades no 

mundo têm isentado empreendimentos próximos à rede de transporte coletivo de ofertar 

vagas, ou têm estabelecido um número máximo. 

Medidas de Gerenciamento da Demanda de Mobilidade (GDM) tem objetivo de equilibrar 

os deslocamentos pelos diferentes modais, desencorajando o uso do automóvel e 

estimulando o uso dos modos de transporte sustentáveis. A proposta desse Projeto de Lei 

alia duas medidas combinadas, uma de desestímulo ao uso do automóvel por meio da 

restrição da oferta excessiva de vagas de automóvel em locais bem servidos por transporte 

público e de alta acessibilidade na cidade, e uma medida de estímulo ao uso de bicicleta 

com exigência de oferta de estacionamento e vestiário para usuários de bicicleta. 

Para a LUOS/DF, a quantidade de vagas de automóveis exigidas e a área máxima a ser 

destinada para vagas passará a ser vinculada à localização de cada lote ou projeção. Essa 

referência será determinada pela inserção em áreas de Alta Acessibilidade ou não, 

caracterizada pela proximidade ao transporte público coletivo de média e alta capacidade.  

Assim, a quantidade de vagas será determinada não só pela área construída e parâmetros 

específicos de uso/atividade, mas pelo contexto urbano.   

Lotes situados em áreas de Alta Acessibilidade estarão isentos da exigência de ofertar 

vagas de automóvel, e a área máxima a ser ocupada de forma não onerosa por vagas será 

20% menor do que a área máxima estabelecida para os demais lotes/projeções fora das 

áreas de Alta Acessibilidade. A oferta de área para vagas acima da área limite será objeto 

de contrapartida, autorizada mediante utilização do potencial construtivo do lote ou 

pagamento em pecúnia, conforme o caso. 

É importante ressaltar que a limitação e redução na oferta de vagas dentro dos lotes deve 

estar integrada à política de mobilidade urbana e, especialmente, a uma política de 

estacionamento que considere também as vagas localizadas em vias e espaços públicos. A 

gestão da oferta de vagas públicas, gratuitas ou não, deve ser objeto de planejamento 

específico, tais como a implementação de um sistema de estacionamento pago e 

fiscalização efetiva.  

Além disso, é essencial que a política de estacionamento e suas ações sejam integradas aos 

sistemas de transporte coletivo e de transporte não motorizado, pois a mudança do 

padrão de deslocamento dos indivíduos ocorrerá em conjunto com outras medidas do 

Estado, resultando em uma cultura de mobilidade mais ativa.  

NOTA TÉCNICA 04/2017 – SUPLAN/COPLAN/DIPLAN 

Revisada em outubro de 2017. 
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