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3.3 Estratégia de Estruturação Viária

A estratégia de Estruturação Viária tem
como objetivo principal promover a estruturação
dos espaços lindeiros às vias, com o incentivo à
ações que permitam um uso mais eficiente desses
espações, tornando-os não somente espaços de
passagem, como de convivência e utilização pelos
usuários.

Essa estratégia reconhece a
multiplicidade de funções que as vias que
compõem a rede viária estrutural e a rede estrutural
de transporte coletivo desempenham nos seguintes
aspectos:

• como eixos de integração da mancha urbana
difusa, derivada dos parcelamentos
residenciais dispersos pelo território;

• como eixos de atração de novas polaridades
territoriais, que selecionam tais eixos para sua
localização devido à ampla acessibilidade e
visibilidade;

• como principais corredores de transporte
coletivo, e a necessidade de garantir a
segurança dos pedestres que habitam e
utilizam os serviços às margens das vias e que
estabelecem um fluxo transversal;

• como vias utilizadas por ciclistas para
circulação diária do que deriva a necessidade
de garantir sua segurança;

• seu papel na geração de alternativas modais
progressivas que possam atender ao fluxo
crescente.

Assim, como elementos fundamentais
desta estratégia, estão a criação de Anéis de
Atividades e intervenções viárias. O conceito de
Anel de Atividade permeia a noção de que o
sistema viário não deve apenas ser compreedido
como uma passagem, devendo sua área lindeira
ser explorada em razão da diversidade de usos e
da densidade habitacional, seja ela existente ou
potencial. Essa maior utilização do espaço
geram diversas extetrnalidades positivas ao
ambiente urbano, viabiliizando o transporte
público coletivo e, em muitos casos, o
aproveitamento da infra-estrutura urbana

instalada. Ainda, ele atua integrando localidades
antes desconexas, ampliando as condições de
acessibilidade e mobilidade das áreas em questão.

A ação desta estratégia no que se refere
à intervenções viárias no território possui duas
características básicas: atua na melhoria das vias
existentes e na implantação de novas vias. Em
ambos os casos, o objetivo pode ser o de qualificar
o espaço em áreas de reconhecida deficiência
quanto à continuidade do traçado, como a Colônia
Agrícola Vicente Pires, ou criar alternativa para o
fluxo de veículos em uma dada região

FIGURA 70 – ANEL DE ATIVIDADES DE CEILÂNDIA-TAGUATINGA-SAMAMBAIA

Fonte: Google Earth 2006
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Assim, a estruturação viária e áreas
lindeiras às rodovias requer uma série de ações
que permitam a conciliação das diferentes funções,
tais como revisões no desenho viário; execução de
novos trechos viários; realização de melhorias
sobre vias existentes; modificações na hierarquia
viária; ações de articulação entre as áreas urbanas
em ambos os lados da via e otimização da
ocupação do espaço urbano lindeiro.

I - Anel de Atividades de Ceilândia-Taguatinga-
Samambaia

O Anel de Atividades deve ser
estruturado pela ligação viária entre os centros
urbanos de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia,
mediante a alteração do uso nas áreas lindeiras
aos eixos viários de modo a favorecer a
consolidação da centralidade destas áreas e
viabilizar soluções de transporte coletivo mais
eficientes. A reestruturação do anel de atividades
deverá contemplar intervenção viária – delimitando
faixa ou via exclusiva para transporte coletivo – e
intervenção paisagística, com previsão de alocação
de mobiliário urbano, travessias de pedestres
seguras e outros elementos que proporcionem
segurança dos pedestres.

II - Anel de Atividades Samambaia-Recanto das
Emas-Riacho Fundo II

A proximidade entre a área urbana de
Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo II

sugere a possibilidade de articulação das três
localidades a partir de elementos de
continuidade do tecido urbano.

A melhor estruturação da via de
ligação entre Samambaia e Recanto das Emas,
já utilizada informalmente pelo transporte
alternativo, cria a possibilidade de dar
continuidade ao Anel de Atividades entre
Ceilândia-Taguatinga e Samambaia, através do
Recanto das Emas, favorecendo a dinâmica
urbana desta localidade. No trecho da Estrada

Parque Contorno - EPCT, pese à característica
rodoviária desta via, a criação de marginais com
uso misto em sua extensão constitui estratégia
favorecedora da integração urbana. Devem ser
previstas não somente passagens de pedestres
como também de veículos que cruzem a EPCT
permitindo a utilização de ambas marginais pelos
moradores das duas áreas.

O anel será constituído pela DF 460,
DF001, Av. Recanto das Emas e via de ligação a
ser criada.

FIGURA 71 – ANEL DE ATIVIDADES SAMAMBAIA – RECANTO DAS EMAS – RIACHO FUNDO

Fonte: Google Earth 2006
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Dentre as ações de estruturação viária
destacam-se:

• a implantação de atividades sustentáveis
quando da interseção das vias com as ARIES
e Fundos de Vale, tais como parques de uso
múltiplo com áreas de recreação, lazer e
educação ambiental, além de criação de
trilhas;

• estimular o uso intensivo do metrô a partir da
ampliação das condições da mobilidade (rede
de ciclovias) e integração com o Projeto
Brasília Integrada (sistema de transporte
complementar com integração tarifária);

• implantação de áreas industriais e de comércio
e serviços, integradas a áreas habitacionais,
ampliando as oportunidades de emprego;

• implantação de um sistema / rede de passeios
e ciclovias, interligando as RA´s;

• implantação de equipamentos urbanos de
abrangência regional à margem das vias
integrantes, reduzindo a dependência ao Plano
Piloto.

III – Anel de Atividades Sobradinho I,
Sobradinho II e Grande Colorado

Os parcelamentos residenciais surgidos
nos últimos 15 anos no quadrante norte/nordeste
do Distrito Federal, em especial na Região
Administrativa de Sobradinho geraram grande
demanda por comércio e serviços. Esta demanda é
atendida, de forma ainda precária, pelas áreas

comerciais e de serviços da área urbana de
Sobradinho e pelas áreas de comércio
desenvolvidas ao longo da DF-003/BR 010/020.
Entretanto, ainda se requer a diversificação de
atividades de modo a atender a população com
potencial de consumo elevado.

A consolidação deste anel,
especialmente com a ocupação das áreas
adjacentes às vias com comércios e

equipamentos urbanos, amplia a oferta de serviços
e integra a estrutura urbana de Sobradinho com os
condomínios hoje completamente desarticulada
entre suas várias áreas esparsas. Tal
fragmentação do espaço urbano influencia a
localização e agrupamento de comércios ao longo
da rodovia e distantes dos locais de moradia.

A integração pretendida com este anel
de atividades também se consolidará por meio da

FIGURA 72 – ANEL DE ATIVIDADES SOBRADINHO

Fonte: Google Earth 2006
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ampliação das condições de mobilidade derivada
da implantação de uma rede de ciclovias e
passeios públicos. Finalmente, o anel de atividades
requer a melhoria das condições de infra-estrutura
viária na DF-150 com a implantação de sinalização
horizontal e vertical, drenagem, canteiro central
arborizado, entre outros aspectos.

IV - Anel de Atividades Gama – Santa Maria

A proximidade entre as Regiões
Administrativas Gama e Santa Maria remete à
importância de sua articulação e ampliação das
oportunidades para os municípios limítrofes com o
DF.

A estruturação viária deve qualificar as
vias de atividades internas do Gama e Santa Maria
com melhoria da infra-estrutura urbana, passeios,
arborização e implantação de um sistema de
passeios e ciclovias interligando as RAs. Esta
integração, portanto, consolida-se com a
implantação de atividades sustentáveis, como, por
exemplo, valorização dos fundos de vale com
parques, áreas de recreação, lazer e educação
ambiental.

Este anel de atividades deve, também,
contemplar a ampliação da oferta de serviços e
complementar a infra-estrutura da ADE Santa
Maria com a implantação de equipamentos urbanos
de abrangência regional às margens das DF´s, tais
como Universidades, Hospitais e Terminais
Rodoviários além de qualificar os trechos viários
das DFs integrantes do anel como Estrada Parque.

V - Anel de Atividades Jardim Botânico

É formado pela via de acesso aos
condomínios do Jardim Botânico, a via sem
pavimentação do núcleo rural Itaipu, a DF 463
(São Sebastião) e a marginal da DF 001 (Pólo
Verde).

O Anel de Atividades surge da
necessidade da integração dos condomínios,
principalmente os da região do Vale do São
Bartolomeu à cidade de São Sebastião, em função
dos equipamentos e serviços já existentes na
cidade. A pavimentação do trecho do núcleo rural

FIGURA 73 – ANEL DE ATIVIDADES GAMA - SANTA MARIA

Fonte: Google Earth 2006
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Itaipu é necessária para a efetivação do referido
anel.

A criação de nova alternativa de saída
da região dos condomínios a partir da DF-463
reduzirá a utilização da via interna, que em função
das características de traçado e de capacidade,
não permite um maior fluxo de veículos.

Dentre as ações a serem adotadas
destacam-se a implantação de um sistema / rede
de passeios e ciclovias, interligando a região dos
condomínios à São Sebastião e à DF 001 (Pólo
Verde), além da implantação de equipamentos
urbanos prioritariamente às margens das vias
integrantes dessa estratégia (inclusive de áreas de
regularização).

Também, a implantação de serviços
locais e lazer ao longo da via de acesso aos
condomínios deslocaria a utilização comercial e de
serviços da DF-001, uma vez que se reduz a
quantidade de deslocamentos da população
residente mais ao fundo do vale.

VI – DF-230

A DF-230 configura uma importante
alternativa viária ao tráfego pesado dirigido à
Planaltina e à área rural da Bacia do Rio Preto,
contribuindo para a preservação da BR-040 no
trecho fronteiriço à Estação Ecológica de Águas
Emendadas. Por outro lado, a presença de
inúmeros parcelamentos residenciais que serão
regularizados sugere a otimização do espaço
urbano adjacente à DF por meio do

desenvolvimento de atividades comerciais e de
prestação de serviços. Esta estratégia reforça a
área de dinamização Pólo Cidade Agroindustrial,
na medida em que cria condições atrativas para
o fluxo nesta direção. Além disso, são
necessárias ações específicas sobre o desenho
viário e pavimentação da rodovia.

VII - Vias internas às Colônias Agrícolas
Arniqueira, Vereda Grande, Vereda da
Cruz e Vicente Pires e na Estrada Parque
Vicente Pires

O reparcelamento das Colônias
Agrícolas configurou uma nova área residencial

com demanda crescente por atividades e serviços,
além de gerar um fluxo intenso de saída para as
Estradas Parque Ceilândia-EPCL e Taguatinga-
EPTG. A estruturação desta nova área urbana do
Distrito Federal depende da organização de
hierarquia viária, já que o sistema viário segue, em
grande medida, a estrutura viária rural e o processo
informal de ocupação urbana. Desta necessidade,
surge a idéia de definir duas vias de hierarquia
superior que cortem as antigas colônias agrícolas e
façam sua interligação com os núcleos urbanos
próximos e com as principais rodovias.

FIGURA 74 – ANEL DE ATIVIDADES JARDIM BOTÂNICO

Fonte: Google Earth 2006
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A primeira destas vias passará a
constituir eixo de ligação norte-sul entre a Estrada
Parque Ceilândia - EPCL e Estrada Parque Núcleo
Bandeirante – EPNB. Estrutura-se no
prolongamento da EPVP (DF-079) em direção à
EPCL, por meio da mudança do desenho viário de
via interna a Vicente Pires. O redesenho viário
deve prever a inclusão de novas atividades
adjacentes à via, concebendo-a como uma via
urbana, e não exclusivamente de passagem. Novos
lotes criados ao longo deste eixo podem ser
ocupados por atividades localizadas de forma
imprópria ao longo da EPTG.

A segunda via estabelece a articulação
das Colônias Agrícolas Samambaia e Vicente Pires
com o Pistão Norte e a EPCL. Deverá ser
desenhada como o prolongamento da Avenida
Hélio Prates importante eixo de circulação entre
Taguatinga e Ceilândia, tanto em termos de
desenho viário quanto dos usos e edificações
lindeiras. Este eixo servirá como importante via de
escoamento dos fluxos vindos da ADE Estrutural,
no âmbito de Vicente Pires.

VIII – Via Interbairros

A implantação da via Interbairros deverá
melhorar o escoamento do fluxo do Guará. Como
via urbana, a instalação da via deverá ser
acompanhada de melhor articulação com a malha
urbana local do Guará I, Guará II, SIA e SOF,
mediante a instalação de atividades de comércio,
prestação de serviços, lazer e cultura. Nas demais
áreas, configura-se como via de tráfego rápido cujo

FIGURA 75 – DF-230

Fonte: Google Earth 2006

FIGURA 76 - NOVAS VIAS EM VICENTE PIRES

Fonte: Google Earth 2006
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impacto deverá ser minimizado com seu desenho
em trincheira.

IX - Via de acesso aos condomínios residenciais
do Grande Colorado

A ocupação urbana irregular em
condomínios na região do Grande Colorado, na
Região Administrativa de Sobradinho, gerou a
ocupação lindeira da via de acesso aos
parcelamentos com atividades de apoio à vida
urbana, tais como mercados, academias,
restaurantes, dentre outras. A única via de acesso
aos condomínios residenciais do Grande Colorado
gera um fluxo intenso de veículos e pedestres,
além de uma demanda extensa de serviços.

A estruturação viária deve partir de uma
melhoria das condições de infraestrutura (canteiros,
sinalização, drenagem etc.) além da necessidade
de implantação de sistema de passeios e ciclovias,
integradas ao Anel de Atividades de Sobradinho I,
Sobradinho II e Grande Colorado.

O Plano de Ocupação do Setor Grande
Colorado, refletido nos parãmetros de ocupação do
solo constantes dos Anexos coeficientes de
aproveitamento básico e máximo e  parâmetros
urbanísticos das Áreas de Regularização
normatizam a ocupação do espaço lindeiro à via.

FIGURA 77 – VIA INTERBAIRROS

Fonte: Google Earth 2006

FIGURA 78 – GRANDE COLORADO


