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13.1   Estrutura viária

a)  Rede Primária

Os aspectos relacionados com os temas 
aqui tratados estão em fase de estudos detalha-
dos por meio do Plano Diretor de Transporte do 
Distrito Federal e Entorno e dados atualizados, 
bem como as principais diretrizes poderão ser 
obtidas em breve, assim da sua disponibilização 
e conclusão. 

A revisão do PDOT/1997 identifica entre vias 
existentes que interligam os núcleos urbanos das 
Regiões Administrativas do Distrito Federal e que 
permitem os deslocamentos para as demais regi-
ões do país uma Rede Viária Estrutural. Esta rede, 
composta de um conjunto de vias de trânsito rá-
pido e de vias arteriais, deve ser organizada de 
modo a criar mobilidade e fluidez, organizar os 
fluxos metropolitanos do Distrito Federal e seu 
entorno e desafogar o sistema viário urbano do 
Plano Piloto. 

O Sistema Viário do Distrito Federal é forma-
do pelo sistema viário urbano e pelo sistema ro-
doviário, abrangendo a malha federal e a distrital.

Configuram o sistema viário urbano as vias 
funcionalmente classificadas como (1) vias de 
trânsito rápido, (2) principais ou arteriais, (3) se-
cundárias ou coletoras, (4) locais, (5) especiais 
ou marginais, que estruturam o espaço e as fun-
ções urbanas. 

O sistema rodoviário é constituído por: (1) ro-
dovias federais, que conectam o DF com os es-
tados de Goiás e Minas Gerais; (2) rodovias dis-
tritais que, classificadas como Estradas Parque, 

promovem as ligações entre os núcleos urbanos, 
estruturando a região; e (3) rodovias vicinais, que 
ligam as áreas rurais1.

Entre as vias que compõem a Rede Viária Es-
trutural, cinco eixos estruturantes (Central, Oes-
te, Norte, Leste e Sudoeste) dão suporte viário a 
uma Rede Estrutural de Transporte Coletivo (ta-
bela 21). A Rede Estrutural de Transporte Coletivo 
do Distrito Federal deve atender a demandas ele-
vadas ao longo dos seus eixos, organizar a de-
manda e oferta de transporte e integrar as cida-
des do Distrito Federal, por meio de sub-sistema 
estrutural de alta e média capacidade e mediante 
tratamento que priorize o transporte coletivo so-
bre o individual motorizado.

No interior da área de abrangência do            
PPCUB, são as seguintes as vias que fazem parte 
da Rede Viária Estrutural de Transporte Coletivo2:

•	 Eixo Rodoviário, cruzando o centro do Pla-
no Piloto pelas asas Sul e Norte.

•	 A linha de Metrô.

•	 Estrada entre Setor Policial Sul e Setor 
Hospitalar Sul, ligando o Eixo Rodoviária W e Oc-
togonal.

•	 Via Epia, tanto no sentido BR 040 e BR 
060, quanto no sentido BR 020 e BR 030.

1.  Idem, p. 94
2. Ibidem, p. 96.
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b)  Rede Secundária:

•	 W3, Norte e Sul

•	 L2, Norte e Sul

•	 Eixo Monumental

•	 L4 Sul

c)  Rede Terciária:

•	 L4 Norte e Sul

•	 Estrada EPAA (entre SAM, SGO, SRPN, e 
SMU)

•	 Estrada Parque Indústrias Gráficas

•	 Continuação do Eixo Rodoviário, trecho 
entre a Ponte do Bragueto e o Balão do Torto

Isto representa uma participação importante 
de vias internas ao Plano Piloto na mobilidade ge-
ral do Distrito Federal.

A avaliação do desempenho do sistema vi-
ário nos últimos anos aponta para os seguintes 
problemas:

•	 ausência de vias com prioridade de circu-
lação para o transporte público coletivo;

•	 falta de continuidade no traçado das vias;

•	 dificuldade para manobra de veículos pe-
sados em retornos;

•	 insuficiência de largura em interseções, 
viadutos, obras de arte e em pontos de parada; 

•	 travessia de pedestres em vias expressas 

com elevado risco de acidente fatal; e

•	 ausência de passeios para a circulação 
de pedestre ao longo das vias, inclusive nas de 
maior fluxo.

Entre os principais problemas encontrados 
no trânsito do DF destacam-se:

•	 o aumento significativo da frota de veícu-
los do DF e entorno do seu território;

•	 o comprometimento da capacidade do 
sistema viário devido à elevação do volume de 
tráfego;

•	 o surgimento de pólos geradores de tráfe-
go adjacentes às vias;

•	 o descompasso entre a ampliação das 
áreas urbanas e da infra-estrutura urbana; 

•	 e elevado índice de acidentes de trânsito 
com atropelamentos3.

3. Ibidem, p. 95.



CAPÍTULO 13   -   SISTEMA VIÁRIO, TRANSPORTE E CIRCULAÇÃODIAGNÓSTICO   -   RELATÓRIO PRELIMINAR   -   VOLUME I

Fonte: Documento Técnico do Plano Diretor 
de Ordenamento Territorial do Distrito 
Federal - PDOT, da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 
SEDUMA, 2007

Figura 13.1. Mapa da Rede Viária 
Estrutural do Distrito Federal.
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13.2.   Meios/modalidades de circulação

De acordo com as informações constantes 
do capítulo 8 – Mobilidade e Transporte – do Do-
cumento Técnico do Plano Diretor de Ordena-
mento Territorial do Distrito Federal – PDOT, da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urba-
no Habitação e Meio Ambiente – SEDUMA, de 
2007, observou-se, de 1990 a 2000, uma queda 
do uso do transporte coletivo (de 7,4% e 16,2% 
para os modos ônibus e transporte de vizinhança 
respectivamente), embora a oferta desses veícu-
los circulando no sistema viário tenha continuado 
a mesma e, em alguns casos, até aumentado. 
Verificou-se também crescimento nos desloca-
mentos não motorizados (a pé, 28% e bicicleta4). 

Essa nova realidade trouxe uma sobrecarga 
para o sistema viário e para os espaços públicos 
destinados a estacionamento, uma vez que estes 
não haviam sido previstos para uma demanda 
desse porte. Seguindo tal tendência, tornou-se 
crítica a demanda por espaços para o trânsito 
de pedestres e ciclistas no interior das Regiões 
Administrativas e nos movimentos de circulação 
entre elas.

Embora os vultosos investimentos para a 
construção do Metrô/DF, tal modo está restrito a 
transportar passageiros do chamado Eixo Oeste 
(Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Águas Cla-
ras, Guará I e II) – linhas verde e vermelha do sis-
tema – que, a partir de Águas Claras, possuem 
um trajeto comum, terminando nas proximidades 
da Estação Rodoviária, no cruzamento dos eixos 
Monumental e Rodoviário.(figura ao lado), Esta 

parte do sistema representa somente 3,7% dos 
passageiros do sistema de transporte público co-
letivo. O metrô opera hoje com 24 estações das 
29 previstas e transporta uma média de 150.000 
passageiros por dia.5

4. Documento Técnico do Plano Diretor de Ordena-
mento Territorial do Distrito Federal – PDOT, da Se-
cretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente – SEDUMA, de 2007, p. 93.

5. Fonte: Companhia do Metropolitano do Distrito Fe-
deral, www.metro.df.gov.br, acessado em 27 de se-
tembro de 2010.
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Fonte: http://www.metro.df.gov.br/

Figura 13.2. Mapa das linhas de Metrô 
do Distrito Federal  (em operação e 
futuras expansões)
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13.3.   Áreas com maiores fluxos de veículos

Sobre a pressão das cidades do entorno no 
Sistema Viário do Distrito Federal, os resultados 
da pesquisa de Origem e Destino, de 2000, evi-
denciaram que cerca de 58% das viagens exter-
nas-internas provinham das localidades situadas 
ao longo da rodovia BR-040/050 (Cidade Oci-

dental, Cidade Osfaya, Jardim Céu Azul, Jardim 
Ingá, Lago Azul, Luziânia, Parque Estrela Dalva, 
Parque Marajó, Pedregal, Novo Gama, Valparaíso 
I e Valparaíso II); 19,77% de Águas Lindas; 8,84% 
de Planaltina de Goiás e os restantes 13,74% das 
demais localidades.

Fonte: Documento Técnico do Plano Diretor 
de Ordenamento Territorial do Distrito 
Federal - PDOT, da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 
SEDUMA, 2007, p.67.

Figura 13.3. Mapa de Mobilidade diária
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Maiores mobilidades internas (origem– 
destino), por modo de transporte, 
considerando motivos de deslocamentos 
em função do trabalho e estudo e modo de 
transporte

A Região Brasília concentra quase metade 
dos locais de trabalho tanto principal como se-
cundário (44,80% e 47,42% respectivamente – 
segundo o Relatório Técnico do PDOT (2007) ou 
mais de 70%, segundo Brasília – 1960/2010, Pas-
sado, Presente e Futuro6, sendo que na área cen-
tral, onde estão localizados os Ministérios, Câ-
mara Federal, Senado Federal e outros Órgãos 
Federais estão alocados cerca de 50.000 postos 
de trabalho.

Os deslocamentos da população dos núcle-
os urbanos do DF, segundo a Pesquisa Domiciliar 
de Transporte (CODEPLAN, 2000) tinham como 
principais características:

•	 a repartição das viagens motorizadas 
compreende 51% por automóvel, 43% por ôni-
bus, 4% por lotação e 2% por outros modos; 

•	 a repartição modal dos deslocamentos 
motorizados abrange 60% por ônibus, 37% por 
automóveis e 3% por lotações;

•	 a distribuição das viagens pelas regiões 
administrativas destina-se em 49% a Brasília, 
18% ao Gama, 7% a Taguatinga e 26% a outras 
regiões.

•	 a ocorrência de 2,8 milhões de viagens 
diárias, sendo 72% realizadas por modos moto-
rizados;

•	 o índice de mobilidade pessoal ou o índice 
de deslocamentos (isto é, o resultado da divisão 
do número total de viagens realizadas em uma 
região pela população de determinada região) de 
1,41 viagens por dia por habitante, sendo 1,02 
viagens por dia por habitante, quando excluídos 
os deslocamentos a pé;

•	 os motivos de viagem nos deslocamentos 
motorizados são de 53% para trabalho, 26% para 
estudo, 10% para negócios, 4% para compras e 
7% por outros motivos;

Ainda com base na Pesquisa Domiciliar de 
Transporte (CODEPLAN, 2000), a população ur-
bana do DF realizava cerca de 2,8 milhões de 
viagens/dia, tendo como principais localidades 
de origem Brasília, com 26,58%, seguida por Ta-
guatinga, com 13,98% e Ceilândia, com 12,86%. 
As viagens internas às Regiões Administrativas 
representavam percentual bastante significativo 
das viagens (54,48% do total de viagens/dia).

Os índices de deslocamento estão forte-
mente associados às rendas: as baixas rendas 
tendem a restringir os deslocamentos motoriza-
dos, e, em casos extremos, substituí-los pelos 
deslocamentos “a pé”. Como exemplos destes 
condicionantes, o gráfico 13.1 mostra que as dez 
localidades que apresentam índices de mobilida-
de motorizada de seus habitantes menores que 
a unidade – menos de uma viagem/dia por pes-
soa – são as mesmas que detêm entre 15,50% 
a 33,00% dos seus domicílios com renda média 
mensal compreendida entre 1 e 2 SM.

Outro fator determinante para definição do 
perfil dos deslocamentos e da mobilidade das 
pessoas é a faixa etária dos usuários. Os dados 

6. SEDUMA (2009). Brasília 1960/2010 – Passado, 
Presente e Futuro. Francisco Leitão (org.). Brasília, 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente.
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Gráfico 13.1 - Percentual de viagens por 
modo de transporte segundo a classe de 
renda dos usuários do Distrito Federal - 2000

Fonte: Pesquisa de Origem e Destino da 
CODEPLAN/GDF - 2000.

da Pesquisa Domiciliar de Transporte (CODE-
PLAN, 2000) mostram que os usuários com até 
14 anos deslocavam-se predominantemente a 
pé.

Quando se considera o grau de instrução, a 
Pesquisa Domiciliar constatou que o transporte 
coletivo e os deslocamentos “a pé”, por sua vez, 
eram os modos preferencialmente usados pelas 
pessoas que compunham o contingente de me-
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É importante referir que o Plano Diretor de 
Transportes Urbanos, ainda em andamento, pro-
põe a definição de um índice de mobilidade sus-
tentável, levando em consideração uma série de 
temas e indicadores ponderados, conforme pode 
ser observado pela figura abaixo, extraída do Re-
latório Técnico 5.

Fonte:  Relatório Técnico 5 - PDTU.
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13.4.   Grau de motorização

De acordo com a Pesquisa Domiciliar de 
Transporte (Codeplan, 2000), entre os anos de 
1990 e 2000 houve forte crescimento no índice de 
motorização individual da população (de 13,28 
para 20,53 automóveis/utilitários por 100 habi-
tantes – relatório do Plano - e, em 2007, de 40 
automóveis por 100 habitantes - Livro Seduma) 
que gerou uma elevação de 117,36% nas viagens 
diárias por esse modo. 

No Distrito Federal o número de veículos au-
menta 8% ao ano e em 2009 correspondia a mais 
de 1.100.000 o número de veículos registrados 
no Detran/DF. Estima-se que deste total, cerca de 
600.000 veículos circulam diariamente, enquan-
to que a outra parcela permanece estacionada. 
(fonte: Correio Braziliense, 14/12/2009)
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13.5  Acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais - PPNEs

Embora a carência de dados específicos, a 
acessibilidade de pessoas portadoras de neces-
sidades especiais em Brasília acompanha de per-
to as dificuldades que os pedestres enfrentam na 
sua locomoção. Neste caso, mesmo que em ter-
mos de acessibilidade aos edifícios a legislação 
já avança no tratamento da mobilidade de pesso-
as com qualquer tipo de dificuldade, do ponto de 
vista urbano, ainda há um vácuo enorme, tanto 
na legislação quanto no tratamento dos espaços 
públicos. Descontinuidades dos passeios, traves-
sias perigosas, problemas no dimensionamento, 
pavimentação, manutenção e materiais adequa-
dos para os passeios se já são comuns e cons-
tituem das principais reclamações dos pedestres 
em geral, quando se trata de pessoas portadoras 
de necessidades especiais, esses problemas as-
sumem uma proporção trágica.
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13.6.   Pontos negros - áreas de ocorrência de acidentes de carros e com pedes-
tres com maior frequência 

O Relatório do Grupo de Trabalho Setor Trans-
porte – Secretaria de Transportes, de 1995, apon-
tava como conflitos no sistema viário básico:

a) Vias com intenso tráfego rodoviário 
em conflito com o tráfego urbano 

•	 Via Epia, que cruza a borda do Plano Pi-
loto, fazendo ligações entre Santa Maria, ao Sul 
(BR 040) a Planaltina, ao norte (BR 020).

•	 O acesso a Samambaia, via EPNB, a partir 
da Via Epia.

•	 A ligação entre Riacho Fundo e Ceilândia.

•	 A ligação entre o Lago Sul e o Plano Piloto

b) Vias com congestionamento nas horas 
de pico.

•	 Via Epia, especialmente no seu trecho en-
tre Cruzeiro e Núcleo Bandeirante.

•	 Ligação da Via Epia , passando por Gua-
rá em direção aos núcleos de Ceilândia e Riacho 
Fundo.

•	 Parte central do Eixo Monumental.

•	 Ligação entre a Asa Sul e o Lago Sul.

c) Locais problemáticos em função da 
setorização excessiva

d) Locais com alto índice de acidentes. 

•	 Via Epia, no trecho entre Núcleo Bandei-
rante e Cruzeiro.

•	 Da Candangolândia ao Plano Piloto.

•	 Todo o Eixo Rodoviário.

•	 A ligação da Via Epia com os núcleos de 
Guará, Taguatinga, Ceilândia.

•	 Via Epia, em Sobradinho

•	 Ligação entre o Plano Piloto e o Lago Sul.

A obra Documento Técnico do Plano Diretor 
de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – 
PDOT, da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA, de 
2007, embora não espacialize as informações, 
aponta para o seguinte: 

Nesta categoria estão incluídos::

Os principais locais correspondentes a este 
tipo de conflito foram apontados como:

Sendo as principais:

Ficando nesta categoria as asas sul e norte, 
incluindo os setores centrais, do Plano Piloto.

•	 Ligação do núcleo de Candangolândia 
com o Eixo Rodoviário
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Fonte: Instituto de Planejamento Territorial 
Urbano do Distrito Federal - PDOT - Relatório 
Técnico, Brasília, 1996.

Figura 13.4. Conflito no sistema viário 
básico
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Pesquisa realizada em 2005 pela Universida-
de de Brasília traçou um paralelo entre os aciden-
tes e o crescimento da frota de veículos. Concluiu 
que houve uma diminuição nos números. Em 
1995, aconteceram 578 colisões fatais, e a mé-
dia era de 10,47 acidentes com morte para cada 
grupo de 10 mil carros, motos, vans, caminhões 
e ônibus. Dez anos depois, o índice diminuiu para 
5,28 mortes, uma redução de 50%. Os redutores 
eletrônicos de velocidade e as campanhas edu-
cativas de respeito às faixas de pedestres apare-
cem como responsáveis pelo menor número de 
acidentes fatais. Além dos “pardais” instalados 
em todas as Regiões Administrativas do DF, as 
passarelas para a travessia de pedestres viraram 
alternativas de segurança para muitos cidadãos 
que circulam com freqüência a pé. 

Observa-se que no trânsito as campanhas 
educativas só são efetivas se acompanhadas por 
medidas de caráter punitivo. 




