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PLANOS 
DIRETORES



O QUE É ?DOTS
Uma estratégia de planejamento que integra o 
planejamento do uso do solo à mobilidade urbana 
com o objetivo de promover cidades 3Ccompactas, conectadas e coordenadas.



ELEMENTOS DOTS

(clique nos ícones para conhecer cada um dos elementos)
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TRANSPORTE
COLETIVO DE
QUALIDADE 

É o elemento central para um projeto de DOTS. Pode ser existente ou 
previsto, sendo essencial que seja um eixo ou uma estação de 
transporte coletivo de média e/ou alta capacidade, apresentando uma 
infraestrutura de qualidade, com incremento no número de viagens e 
serviço eficiente. A partir da articulação deste elemento com os 
demais descritos a seguir, será possível um desenvolvimento urbano 
cujos impactos irão além da melhoria em mobilidade urbana.

ELEMENTOS
DOTS



DENSIDADES
ADEQUADAS

O aumento das densidades populacional, construtiva e habitacional permite um uso mais 
eficiente da infraestrutura e do solo urbanizado, articulando os adensamentos com a oferta de 
transporte coletivo. 

Alguns estudos recomendam, por exemplo, uma densidade populacional média de 250 hab/ha 
(LEITE, 2012), porém é fundamental sempre considerar o contexto urbano existente para 
projetar uma densidade adequada ao local, tanto do ponto de vista social como ambiental. 

O adensamento promovido deve garantir uma ocupação que não aumente a sensibilidade 
ambiental e que esteja associada a um planejamento do solo com uso misto.

ELEMENTOS
DOTS



USO MISTO
DO SOLO

Estimula a criação de policentralidades e áreas com diversidade de atividades, como 
moradias, mercados, escritórios, lojas, restaurantes, cafés, pequenos comércios e outros 
usos que proporcionam a vitalidade urbana de uma região, de modo a otimizar o uso do 
solo urbanizado. 

Busca evitar grandes deslocamentos cotidianos e reduz a dependência do transporte 
individual motorizado. Além disso, auxilia no crescimento econômico na escala local e, com 
a redução de distâncias entre habitação, emprego, serviços e lazer, incentiva o transporte 
ativo como principal forma de deslocamento dentro da área urbana.

ELEMENTOS
DOTS



TRANSPORTE ATIVO
PRIORIZADO 

Visa à implantação de infraestruturas que favorecem a circulação de pedestres e ciclistas nos 
deslocamentos diários. Este elemento prevê a criação, ampliação, alargamento e reformulação 
de calçadas, calçadões, ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e outras estruturas para estimular os 
meios de transporte ativos, de forma integrada com o transporte coletivo. 

Além da infraestrutura, é fundamental a garantia de um ambiente urbano que favoreça a 
relação do espaço privado com o espaço público, tornando o ambiente urbano mais 
convidativo para o transporte ativo, com a previsão de térreos comerciais e fachadas ativas.

ELEMENTOS
DOTS



CENTRALIDADES E
FACHADAS ATIVAS 

Induz a criação de centralidades junto às estações de transporte coletivo, não só evitando 
deseconomias urbanas, como também criando oportunidades econômicas, como diversidade 
de comércios e serviços. 

Por serem locais com grande circulação de pessoas, deve ser incentivado que as edificações 
do entorno tenham relação direta com o passeio público, principalmente no pavimento térreo, 
evitando trechos com muros cegos, cercas, gradis e outros elementos que apresentem pouca 
relação com os pedestres. 

Nas áreas de centralidade, é essencial garantir um ambiente urbano que seja agradável para a 
circulação de pedestres e ciclistas, desestimulando o uso do transporte individual privado.

ELEMENTOS
DOTS



ESPAÇOS PÚBLICOS E 
INFRAESTRUTURA VERDE 

Visa à criação ou qualificação de espaços públicos, de maneira a torná-los ambientes seguros, 
acessíveis e agradáveis ao convívio, garantindo o desenvolvimento urbano ambientalmente 
saudável. A previsão de espaços públicos qualificados e de áreas verdes estratégicas melhora 
a qualidade do ar, e solos não impermeabilizados auxiliam na drenagem urbana.

É interessante prever uma rede integrada de espaços públicos, com diferentes tamanhos e 
funções, articulada com os modais de transporte, transformando esses ambientes em locais 
democráticos e de convívio e interação social.

ELEMENTOS
DOTS



GESTÃO DO USO
DO AUTOMÓVEL 

Busca estabelecer medidas para otimizar o uso do transporte individual motorizado, 
complementando as ações de incentivo ao uso dos transportes coletivo e ativo. Em geral, 
envolve a adoção de medidas como: restrições de áreas de estacionamento, taxação do 
congestionamento, programas de compartilhamento de veículos e/ou bicicletas e estímulo à 
carona, entre outros.

Este elemento busca reverter o paradigma de uso e de ocupação dos automóveis no ambiente 
urbano e suas consequências na perda de qualidade dos espaços públicos das cidades, 
estimulando a mudança para meios de transporte mais sustentáveis.

ELEMENTOS
DOTS



DIVERSIDADE
DE RENDA

Incentiva a implantação de empreendimentos com diversidade no padrão de moradia. Em 
geral, as cidades apresentam uma segregação territorial, com a população de baixa renda 
ocupando as áreas periféricas. 

Isso resulta em grandes distâncias em relação aos locais de emprego e consequentes 
movimentos pendulares diários, além de menor acesso às infraestruturas urbanas, incluindo a 
de transporte coletivo. A promoção de diversidade de renda dentro da área urbana 
consolidada contribui para a justiça social, aproximando as pessoas às áreas com oferta de 
transporte coletivo, além de oferecer mais oportunidades de emprego, lazer e moradia.

ELEMENTOS
DOTS



3 PRINCÍPIOS PARA A CIDADE 3C

(clique nos princípios para saber mais)



Princípio 1

Inclui medidas para controlar e 
qualificar o crescimento das 
cidades, com base em fatores 
como a quantidade de 
construções e residentes ao 
longo dos corredores de 
transporte coletivo e a 
distribuição equilibrada de 
infraestrutura na cidade. 
É fundamental induzir e 
consolidar o crescimento da 
cidade para as áreas onde há 
infraestrutura disponível.

3 PRINCÍPIOS



Inclui medidas para aumentar a eficiência no uso das infraestruturas urbanas 
e reduzir a necessidade de deslocamentos. Isso pode ser feito a partir da 
mescla de usos em toda a área urbana (bairros que unem comércio, prédios 
residenciais, serviços e áreas de lazer), da criação de centralidades e de um 
sistema de transporte capaz de atender a toda a cidade.

Princípio 2

3 PRINCÍPIOS



Inclui medidas para a gestão social da valorização da terra. O objetivo é fazer 
com que parte da valorização imobiliária gerada por obras, investimentos 
públicos e pela implantação de infraestruturas seja revertida em melhorias à 
coletividade. É o que se chama de “função social da propriedade”, e o Estatuto 
da Cidade oferece uma série de instrumentos que podem ser previstos no PD 
e utilizados pelos gestores públicos com este fim.

Princípio 3

3 PRINCÍPIOS



Princípio 3

3 PRINCÍPIOS

Operação Urbana 
Consorciada



8 AÇÕES PARA ENTORNO DE EIXOS E ESTAÇÕES
1

3

2

5

7

8

6

4

(clique nos números para conhecer cada ação)



Incentivar usos 
mistos ao longo dos 
eixos de transporte 

Estabelecer cota-parte 
máxima de terreno por 

unidades habitacionais

Incentivar usos 
complementares junto às 
estações e aos terminais

Eixo de transporte

Promover o adensamento 
em torno dos terminais 
de transporte 

Determinar maiores 
coeficientes de 
aproveitamento e 
maiores limites de 
altura dos edifícios 
junto aos eixos

O Plano Diretor deve priorizar o 
desenvolvimento de projetos no 
entorno dos terminais e incentivar a 
construção de empreendimentos de 
uso misto integrados às estações. 

AÇÃO 1: INTENSIFICAR O ADENSAMENTO E O USO DO SOLO AO LONGO DOS 
EIXOS E NO ENTORNO DE ESTAÇÕES DE TRANSPORTE COLETIVO

8 AÇÕES



O plano diretor pode prever instrumentos como o 
aproveitamento compulsório (PEUC) e o IPTU 
progressivo no tempo para evitar a especulação 
imobiliária nos eixos, além de articular tais 
instrumentos às Zonas Especiais de Interesse Social. 

Instituir o 
consórcio 

imobiliário

Demarcar ZEIS nos terrenos 
vazios e subutilizados 

próximos a corredores

Eixo de transporte

Penalizar a manutenção de imóveis 
vazios ou subutilizados com aplicação 
da PEUC e do IPTU progressivo 

8 AÇÕES

AÇÃO 2: COMBATER A OCIOSIDADE DO USO DO SOLO EM ÁREAS 
COM OFERTA DE TRANSPORTE COLETIVO



O plano diretor pode prever ZEIS junto aos 
corredores para garantir a diversificação do 
padrão social bem como instituir contrapartidas 
sociais a grandes empreendimentos a serem 
construídos na implantação do DOTS. 

AÇÃO 3: DIVERSIFICAR O PADRÃO DE MORADIA 

Prever que edificações de grande 
porte destinem área construída 

para Habitação de Interesse Social

Prever ZEIS junto aos corredores para 
incentivar o mix de classes sociais

Eixo de transporte

Habitação de mercado

Habitação de mercado popular

Habitação de Interesse Social

8 AÇÕES



O plano diretor deve prever incentivos, nas áreas 
privadas, para fachadas ativas e áreas de fruição 
pública, associadas à exigência de larguras mínimas 
de calçadas junto aos eixos de transporte coletivo. 8 AÇÕES

AÇÃO 4: INTEGRAR O ESPAÇO PRIVADO AO ESPAÇO PÚBLICO 
EM FAVOR DO PEDESTRE 

Fruição pública e permeabilidade 
visual entre os lotes com limitação 

de extensão dos muros
Circulação por entre os lotes 
com segurança, iluminação 
adequada e pisos permeáveis 

Incentivo à implantação 
de fachadas ativas 

Incentivo a empreendimentos 
de usos mistos, principalmente 
no térreo, junto aos corredores 



O plano diretor deve determinar que os projetos 
de corredores de transporte coletivo prevejam 
calçadas largas e acessíveis,  favorecendo a 
fruição dos pedestres e a qualidade dos espaços 
públicos de seu entorno. 

8 AÇÕES

AÇÃO 5: PROMOVER ESPAÇOS PÚBLICOS DE PERMANÊNCIA 
E ÁREAS VERDES ESTRATÉGICAS

Projetos de mobilidade que priorizem 
a acessibilidade do pedestre

Incentivo para doação de área 
para alargamento de calçadasAumentar a oferta de 

espaços públicos junto 
aos eixos de transporte

Aumentar a 
arborização 

urbana

Implantar usos 
alternativos na 

via pública



O plano diretor pode reduzir  o número de 
vagas nos usos residenciais, comerciais e de 
serviços, controlando a quantidade de áreas 
para estacionamentos. 8 AÇÕES

AÇÃO 6: DESESTIMULAR A UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL JUNTO 
AOS EIXOS DE TRANSPORTE COLETIVO 

Compartilhar vagas 
com usos ativos

Determinar a exigência do 
número de vagas com área não 

computável na aprovação de 
novas edificações e reformas



O plano diretor pode prever regras de aproveitamento de 
áreas públicas para implantação de novos equipamentos 
sociais próximos aos corredores de transporte, inclusive 
em áreas residuais da sua implantação. 8 AÇÕES

AÇÃO 7: ARTICULAR E CONECTAR OS EQUIPAMENTOS SOCIAIS À 
REDE DE TRANSPORTE COLETIVO 

Combinar diversos 
equipamentos no mesmo lote 

Conectar equipamentos 
sociais à rede de transporte

Promover espaços públicos

Eixo de transporte

Ciclovia

Promover melhor aproveitamento 
das terras remanescentes da 
construção do corredor 



O plano diretor pode exigir vagas de bicicleta 
e áreas de suporte para os ciclistas como 
condição de funcionamento e aprovação de 
edificações de diferentes usos, propondo 
incentivos para sua implantação. 

8 AÇÕES

AÇÃO 8: FOMENTAR ESPAÇOS DE SUPORTE AO TRANSPORTE CICLOVIÁRIO

Paraciclos junto aos acessos

Ciclovias e ciclorrotas

Reservar áreas de vestiário e 
suporte aos ciclistas

Prever a exigência 
de vagas para 

bicicletas junto aos 
empreendimentos
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