
Pardais Pico manhã Pico meio-dia Pico tarde Volume nos horários 
de pico Volume total

DER 21,88% 8,21% 13,31% 43,40% 100%
DETRAN 13,40% 7,86% 11,18% 32,44% 100%
Média 17,64% 8,04% 12,25% 37,92% 100%

Pico manhã Pico meio-dia Pico tarde Volume nos 
horários de pico

Volume 
total

17,64% 8,04% 12,25% 37,92% 100%
UVPs geradas em 
horários de pico 1.878 855 1.303 4.036 10.644

Levantamento dos Pardais DER e DETRAN

UVPs estimadas por horário de pico

O empreendimento Parque Tecnológico Capital Digital gerará um 
total de 1.878 UVPs no horário de pico manhã e 1.303 UVPs no horário 
de pico tarde.

Exemplo: Parque Tecnológico - Comercial



EMPREENDIMENTOS UVPS HORÁRIO DE 
PICO MANHÃ

UVPS HORÁRIO 
DE PICO TARDE

Cidade de Samambaia e Projetos especiais* 768 533

Subcentro leste – Samambaia 2.414 1.675
Polo Logístico 2.058 1.447
Águas Claras 6.539 4.539

Arniqueiras, Park Way e Bernardo Sayão 755 524

Centro Metropolitano Guará 2.350 1.631

SMAS Trecho 01 e 02 e Expansão SOF 1.713 1.189

SMAS Downtown pousadas 727 727

Setor Habitacional Região dos Lagos 2.163 1.501
Setor Habitacional Boa Vista 221 153
Setor Habitacional Paranoazinho 937 651

Setor Habitacional Taquari (Etapa 01) 1.339 930

Setor Habitacional Taquari (Etapa 02) 5.765 4.002

Setor Habitacional Torto 616 428
Parque Tecnológico 1.878 1.303
Noroeste 6.444 4.612

Estimativa de viagens geradas



Distribuição de viagens

• Método definido pelo ITE (Institute of Transportation
Engineers) como “método por dados circunvizinhos”. Neste 
método, a origem e a distribuição de destinos são 
desenvolvidas com base nos dados socioeconômicos e 
demográficos detalhados por zona para o ano de estudo. 
Para isso, utilizou-se os dados de deslocamentos por motivo 
trabalho fornecidos pela Pesquisa Distrital de Amostra de 
Domicílio dos anos 2012 e 2013 para cada Região 
Administrativa do Distrito Federal;

• Foram atribuídos a cada empreendimento o perfil de 
descolamento de uma ou mais RA's. Para a construção da 
matriz de Origem e Destino foram atribuídos Ids aos 
principais pontos de acesso aos empreendimentos e às 
Região Administrativas. Os pontos de acesso a RA's a que 
foram atribuídos Ids encontram-se no mapa a seguir.



Distribuição de viagens

Pontos de destinos RA's considerados.



• A partir da definição dos Ids e montagem das matrizes O/D 
as UVPs estimadas foram alocadas na rede viária analisada 
por meio da macrossimulação no Software TransCAD v.4.5;

• O Software TransCAD fornece uma ampla abordagem dos 
métodos de alocação de tráfego, utilizados na 
modelagem do tráfego urbano. Estes métodos apresentam 
numerosas variações que podem ser usadas para modelar 
o trânsito, tanto de passageiros como de carga. O método 
utilizado para alocação neste estudo foi o “Tudo ou Nada” 
(All or Nothing); 

• Neste método, todo fluxo de tráfego entre um par O/D é 
alocado ao caminho mais curto que liga a origem e o 
destino, ou seja, apenas um caminho é utilizado entre todo 
par O/D que representa a rota prioritária entre eles

Distribuição de viagens



Perfil Samambaia Média
RA I - Brasília 32,34% 32,34%
RA II - Gama 0,82% 0,82%
RA III - Taguatinga 9,17% 9,17%
RA IV - Brazlândia 0,00% 0,00%
RA V - Sobradinho 0,00% 0,00%
RA VI - Planaltina 0% 0,00%
RA VII - Paranoá 0,15% 0,15%
RA VIII - Núcleo Bandeirante 0,67% 0,67%
RA IX - Ceilândia 3,20% 3,20%
RA X - Guará 1,12% 1,12%
RA XI - Cruzeiro 0,45% 0,45%
RA XII - Samambaia 29,28% 29,28%
RA XIII - Santa Maria 0,37% 0,37%
RA XIV - São Sebastião 0,00% 0,00%
RA XV - Recanto das Emas 0,82% 0,82%
RA XVI - Lago Sul 0,75% 0,75%
RA XVII - Riacho Fundo 0,60% 0,60%
RA XVIII – Lago Norte 0,37% 0,37%
RA XIX – Candangolândia 0,15% 0,15%
RA XX – Águas Claras 3,20% 3,20%
RA XXI – Riacho Fundo II 0,15% 0,15%
RA XXII - Sudoeste/Octogonal 0,67% 0,67%
RA XXIII - Varjão 0% 0,07%
RA XXIV - Park Way 0% 0,15%
RA XXV - SCIA-Estrutural 0,52% 0,52%
RA XXVI - Sobradinho II 0% 0,00%
RA XXVII - Jardim Botânico 0% 0,00%
RA XXVIII - Itapoã 0% 0,00%
RA XXIX - SIA 2,68% 2,68%
RA XXX - Vicente Pires 0,75% 0,75%
RA XXXI - Fercal 1,12% 1,12%
Vários Locais 9,76% 9,76%
Fora do Distrito Federal 0,67% 0,67%
Não sabe 0,00% 0,00%
Total 100,00% 100,00%

Distribuição de viagens – Cidade de Samambaia



Distribuição de viagens – Águas Claras

Alocação de viagens período manhã – Cidade de Águas Claras



Distribuição de viagens – Setor Habitacional Arniqueiras e B. Sayão

Alocação de viagens período manhã – Setor Habitacional Arniqueiras e B. Sayão



Distribuição de viagens – Setor Habitacional Taquari I

Alocação de viagens período manhã – Setor Habitacional Taquari I



Distribuição de viagens – Setor Habitacional Torto

Alocação de viagens período manhã – Setor Habitacional Torto



• Cenário Base - relativo à situação projetada inicial,
para parcelamento não implantado ou em fase inicial
de implantação/ocupação e que não tenha sofrido
alterações de uso e ocupação e/ou que estejam em
fase de regularização;

• Cenário Atual - relativo à situação atual, para
parcelamento em implantação e/ou já consolidado;

• Cenário Futuro - relativo à situação projetada
acrescida das alterações de uso e ocupação
aprovadas e/ou projetadas e projetos previstos para a
área, considerando a ocupação plena e máxima do
parcelamento.

Condições de circulação para os cenários projetados



Projetos previstos para o Cenário Futuro

Projetos previstos para o Cenário Futuro



PROJETOS
1 Continuação Elmo Serejo até DF 180

2 Ligação BR 060 -EPCT

3 Túnel de Taguatinga

4 Ligação Recanto das Emas – Núcleo Bandeirante

5 Via Interbairros

6 Ligação EPVP-EPVL
7 ESPM
8 EPIG
9 Ligação Lago Sul-Park Way
10 Ligação EPAA - EPAC
11 Acessos Setor Noroeste
12 Ligação W4 Norte/Sul
13 Ligação L4/ L2 Norte
14 4ª Ponte do Lago Paranoá - Ligação L4 Norte a Sobradinho
15 Trevo Norte - Bragueto
16 Eixo Norte - BR-020/ EPIA
17 Corredor Sul

18 EPNB

19 EPCL (Estrutural)

21 Faixa preferencial DF 150 - DF 420
22 Faixa exclusiva via S1
23 DF 001 EPCT
24 VLT

Projetos previstos para o Cenário Futuro



A nova rede de transporte público coletivo recomendada no
PDTU/DF define uma rede única com integração operacional e tarifária.
O modelo operacional proposto considera que o serviço básico do
STPC/DF funcionará de forma integrada, sendo a rede composta de
corredores estruturantes cujas linhas troncais (rodoviária e ferroviária)
serão alimentadas por um grupo de linhas alimentadoras.

A nova rede integrada de transporte público coletivo do Distrito
Federal, apresentada, deverá contar com 35 terminais rodoviários, 34
estações de metrô, 136 estações de transferências localizadas nos
corredores exclusivos, além dos cerca de 5.000 pontos de parada
espalhados por todo o DF.

Esse dimensionamento é o resultado do grupo de linhas e serviços
previstos, e que considerou a infraestrutura existente e os projetos em
andamento, informados pelos diversos órgãos do Governo do Distrito
Federal, conforme menciona o Relatório do Comitê de Revisão do
PDTU/DF (2014).

Projetos previstos para o Cenário Futuro



Projetos previstos para o Cenário Futuro



• Sistema viário regional - conta com os principais 
eixos de ligação do Distrito Federal, composto 
pelas vias expressas (primárias e secundárias) e 
arteriais primárias; 

• Sistema viário local - conta com as demais vias 
(arteriais secundárias, coletoras e locais) que são 
as vias estruturantes dos núcleos urbanos.

Condições de circulação para os cenários projetados



Sistema viário regional



Sistema viário local



Cenário Base- Sistema Viário Regional



Cenário Atual- Sistema Viário Regional



Cenário Futuro- Sistema Viário Regional



Cenário Base- Sistema Viário local – Zona 1



Cenário Atual- Sistema Viário local – Zona 1



Cenário Futuro- Sistema Viário local – Zona 1



Condições do carregamento do transporte coletivo urbano - manhã
Eixo Oeste com 53.577 passageiros, sendo:

EPTG = 21.835;

EPCL = 13.394;

EPGU = 2.320;

Metrô = 16.028.

Eixo Sul com 36.549 passageiros, sendo:
EPDB = 17.618;

EPIA = 14.382;

EPCT = 4.549.

Eixo Sudoeste com 24.728 passageiros, sendo:
EPNB = 20.388;

EPCT = 24.728.

.

Eixo Norte com 19.729 passageiros, pela
EPIA;

Eixo Leste com 12.580 passageiros, sendo:
Ponte JK = 5.003;

EPDB = 2.781;

EPPR = 2.231.

Ponte Presidente Médici = 2.031;

Ponte Costa e Silva = 534

Fonte: PDTU - DF/ 2009



Pesquisa embarque/desembarque- manhã

Fonte: PDTU - DF/ 2009



Fonte: METRO/DF.

Fluxo de passageiros Metrô



Condições do carregamento do transporte não motorizado 

• Possui: calçada é contínua ao

longo de toda a extensão da via;

• Possui parcialmente: calçada é

descontínua, havendo trechos

onde ela é inexistente;

• Não possui: calçada é inexistente.



Condições do carregamento do transporte não motorizado 

Fonte: PEDALA/DF.



Condições do carregamento do transporte não motorizado 

Fonte: PEDALA/DF.



Condições do carregamento do transporte não motorizado 

Fonte: Ciclo Vida DF



CENÁRIO BASE CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO

O Cenário Base representa um
carregamento no sistema viário onde os
Níveis de Serviço são na sua maioria entre
“C” e “D”. As vias EPTG, Av. Elmo Serejo,
Av. Leste, e DF 001 encontram-se em
condições semelhantes de
trafegabilidade.
O sistema viário interno de Samambaia,
salvo a Avenida Central, possui condição
satisfatória de Nível de Serviço, entre “A” e
“B”.

O Cenário Base representa um
carregamento no sistema viário onde os
Níveis de Serviço são na sua maioria entre
“C” e “D”. As vias EPTG, Av. Elmo Serejo,
Av. Leste, e DF 001 encontram-se em
condições semelhantes de
trafegabilidade.
O sistema viário interno de Samambaia,
salvo a Avenida Central, possui condição
satisfatória de Nível de Serviço, entre “A” e
“B”.

As alterações geométricas e funcionais
estabelecidas para a zona, já em
andamento pelo governo, possibilitam
melhora considerável nas vias impactadas.
Observa-se claramente a melhora na via
EPTG, a Av. Leste, e DF 001.

As alterações consideradas para a zona
são:

Continuação Elmo Serejo até DF 180
Ligação Recanto das Emas –
Samambaia
Ligação Recanto das Emas – Núcleo
Bandeirante
Via Interbairros
Corredor Sul
EPNB (Corredor Eixo Sudoeste)
DF 001 (EPCT)

Os projetos propostos não afetam o
desempenho da BR 060, que teve sua
operação prejudicada pela implantação
dos empreendimentos.

Verifica-se que a via Interbairros possui
operação satisfatória, em “A” e “C”.

Avaliação de cenários - Zona 1



CENÁRIO BASE CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO

Observa-se a condição de operação da
via DF 085 EPTG comprometida, com
trechos em Nível de Serviço entre “C” e
“E”. A via DF 001 – Pistão Sul também tem
sua condição insatisfatória.

A implantação dos empreendimentos
compromete a circulação nas vias DF 085
EPTG e DF 079. Também são afetadas as
vias castanheiras e Araucárias.

Com as alterações já previstas implantadas,
o sistema viário externo sofre melhora
substancial, operando em alguns trechos
em condições superiores às que haviam
antes dos empreendimentos.

As alterações para esta zona são:

Túnel de Taguatinga

Via Interbairros

Ligação EPVP-EPVL

Corredor de transporte e faixa adicional na
EPNB

Entretanto, o trecho da Av. Araucárias, que
teve sua operação prejudicada n ligação
com o Setor Arniqueiras.

Observa-se a via Interbairros operando já
na sua implantação entre “C” e “E”.

Avaliação de cenários - Zona 2



CENÁRIO BASE CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO

O sistema viário externo aos
empreendimentos encontra-se em
condições desfavoráveis de circulação, já
em praticamente todos os trechos
operando entre Nível de Serviço “C” e “F”.
O sistema viário interno de Águas Claras,
Arniqueiras e Guará operam no limite com
praticamente todos os trechos em níveis
de serviço “C”. As vias existentes, com sua
utilização atual, opera com os máximos
volumes admissíveis para sua condição
geométrica, necessitando de ajustes ou
incentivo ao transporte público para
absorver o incremento futuro.

A implantação dos empreendimentos
resulta em praticamente colapso de todo
sistema adjacente, levando as vias DF 085
EPTG, DF 075 EPNB, DF 003 EPIA e DF 079 a
possuírem trechos com Nível de Serviço “F”.

A implantação dos projetos e do PDTU
favorece as vias DF 075 e DF 085 EPTG,
porém não altera a condição desfavorável
da DF 003 EPIA, que possui praticamente
toda sua extensão no recorte operando em
Nível e Serviço “F”.
Os projetos em andamento para a zona
são:
Túnel de Taguatinga
Via Interbairros
Ligação EPVP-EPVL
Corredor de transporte e faixa adicional na
EPNB
Nota-se a via Interbairros em condição
desfavorável, aproximando-se da via DF
003 EPIA com Nível de Serviço entre “E” e
“F”.

Avaliação de cenários - Zona 3



CENÁRIO BASE CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO

A condição das vias circundantes ao
Guará II possuem operação
comprometida e precária, operando entre
“E” e “F” na maioria dos trechos avaliados.
O sistema viário interno dos setores
apresentam níveis satisfatórios, chegando
ao máximo em “C”.

A implantação dos empreendimentos
colapsa o sistema, onde todo o sistema
viário circundante para operar em Nível de
Serviço “F”.
O sistema viário interno sofre pioras porém
com poucos trechos cegando ao Nível
“D”.

As ações avaliadas amenizam a condição
de colapso, entretanto não são capazes de
atenuar a condições de operação da via.
Observa-se a condição precária da Via
Interbairros, operando entre “E” e “F”, antes
de sua implantação. Pode-se verificar que
a sua operação com três faixas não é
suficiente para absorver o fluxo dos
empreendimentos.
Os projetos que afetam diretamente a zona
são:
Ligação Recanto das Emas – Núcleo
Bandeirante
Via Interbairros
Ligação EPVP – EPVL
Corredor de transporte e faixa adicional na
EPIG (Corredor Eixo Oeste)
Corredor de transporte e faixa adicional na
EPNB (Corredor Eixo Sudoeste)
Deve-se verificar que as vias circundantes
ao setor apresentam as mesmas condições
gerais antes à operação dos
empreendimentos.

Avaliação de cenários - Zona 4



CENÁRIO BASE CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO

O sistema viário circundante ao setor, em
especial as vias DF 001, DF 440,
praticamente não possuem operação,
estando em condições de subutilização. A
via com condição desfavorável é a DF 003
EPIA, que consiste no principal acesso
Norte ao Plano Piloto

A operação dos empreendimentos causa
colapso nas vias DF 005 EPPR e DF 001
EPCT, em função de serem o principal
acesso ao setor. Todas as vias próximas à
DF 003 EPIA tem sua condição prejudicada
ao extremo, com operação em “F”.

A operação das ações e projetos previstos
resultam em melhora substancial do
sistema, principalmente nas vias DF 001
EPCT e ligações do setor com a BR 020, com
as vias operando em Nível de Serviço entre
“C” e “D” em sua maioria. Entretanto, com
a implantação da ponto sobre o Lago
Norte, ocorre nova rota de ligação entre
estas áreas já implantadas, e o Plano Piloto,
acarretando operação insatisfatória nos
trechos circundantes ao empreendimento.
O conjunto de projetos em andamento
para esta zona são:
4ª Ponte do Lago Paranoá - Ligação L4
Norte a Sobradinho
Faixa adicional e transporte público no Eixo
Norte - BR-020/ EPIA
Faixa preferencial DF 150 - DF 420.
A implantação da ponte sobre o Lago
Norte traz a necessidade de alterações nos
sistemas viários de ligação. A proximidade
com a DF 003 EPIA ainda possui condição
desfavorável.

Avaliação de cenários - Zona 5



CENÁRIO BASE CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO

A saída Norte possui condição
desfavorável de operação em
praticamente todo o sistema viário
analisado. No recorte apresentado, o Eixo
Monumental - via S1, a via DF 002 ERN, e a
DF 003 EPIA possuem condições de
colapso na operação em horário de pico,
com Nível de Serviço “F”.

Com a implantação dos
empreendimentos, a situação da saída
Norte piora substancialmente, tornando-se
impraticável sua operação. A via de saída
do Lago Norte, DF 005, e DF 001 EPCT são
sobrecarregadas com os novos volumes.

As medidas avaliadas melhoram a
condição de operação na DF 005 e DF 003
EPIA, entretanto as vias DF 002 ERN, DF 003
EPIA e S1, continuam com sua condição
insatisfatória de operação, semelhante à
condição antes da operação dos
empreendimentos.

O conjunto de projetos em andamento
para esta zona são:

4ª Ponte do Lago Paranoá - Ligação

L4 Norte a Sobradinho

Faixa adicional e transporte público

no Eixo Norte - BR-020/ EPIA

Faixa preferencial DF 150 - DF 420.

A execução da ponte sobre o Lago Norte
minimiza o impacto sobre as demais vias,
porém nota-se a condição de piora na via
DF 004 EPNA, em condição “F”.

Avaliação de cenários - Zona 6



CENÁRIO BASE CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO

As vias demonstradas possuem condição
prejudicada, já em Nível de Serviço “F”. A
Saída Norte encontra-se colapsada em
horário de pico, com destaque para as
vias DF 003 EPIA, DF 002 ERN, DF 007 EPTT, e
DF 009 EPPN.

A operação dos empreendimentos
carrega principalmente as vias já em
colapso. Piorando consideravelmente sua
operação em função da alta
concentração de veículos.

A instalação da ponte sobre o Lago Norte
diminui o impacto sobre as vias
demonstradas, porém, devido ao alto
volume de tráfego ainda existente, ainda
são insatisfatórias a condição de operação.

O conjunto de projetos em andamento que
influenciam diretamente esta zona são:

4ª Ponte do Lago Paranoá - Ligação

L4 Norte a Sobradinho

Faixa adicional e transporte público

no Eixo Norte - BR-020/ EPIA

Faixa preferencial DF 150 - DF 420.

Avaliação de cenários - Zona 7



CENÁRIO BASE CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO

Verifica-se no sistema viário demonstrado a
operação prejudicada na DF 002 ERN,
operando em “F”. A via DF 003 EPIA
apresenta Nível de Serviço “D” em sua
maior extensão no recorte.

Com a implantação dos
empreendimentos, as vias internas e a DF
010 sofrem diretamente os impactos de
carregamento. Apesar do sistema viário
adjacente, DF 003 EPIA e DF 002 ERN, não
apresentar piora visível, as vias de ligação
do setor entram em Níveis e Serviço
insatisfatórios, com a operação entre “C" e
“F”.

A implantação do sistema viário proposto
para escoamento do empreendimento
minimiza, porém não mitiga
completamente os impactos gerados.
As ações e projetos previstos para a zona
são:
Faixa adicional e transporte público na EPIG
Ligação EPAA – EPAC
Acessos Setor Noroeste
Ligação W4 Norte/Sul
Faixa adicional e transporte público no Eixo
Norte - BR-020/ EPIA
Aumento de capacidade e acessibilidade
na EPCL (Estrutural)
Faixa exclusiva via S1
Percebe-se Níveis de Serviço entre “E” e “F”
em praticamente todo o sistema viário
imediatamente circundante ao
empreendimento.

Avaliação de cenários - Zona 8



Diretrizes
SISTEMA DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE GESTÃO HORIZONTE TEMPORAL 

DE IMPLANTAÇÃO

Transporte 
coletivo

Reduzir viagens motorizadas
e privilegiar o transporte
coletivo, em detrimento do
transporte particular
motorizado;

Promover a integração
entre as diferentes
tecnologias de transporte
disponíveis.

Implantação do sistema integrado de
transporte coletivo previsto pelo PDTU Alta Pública

Médio prazo – 10 anos

Criação de bolsões de estacionamento
para possibilitar a integração do
transporte público com o automóvel

Alta Publica/Privada
Longo prazo – 20 anos

Renovação e adequação da frota Média Privada Curto prazo – 5 anos

Implantação de sistema de aluguel de
bicicletas próximo a estações e
terminais para possibilitar a integração
do transporte público com o modal
cicloviário.

Média Pública
Médio prazo – 10 anos

Expansão / aumento de capacidade
do sistema metroviário Média Pública Longo prazo – 20 anos

Implantação do Sistema de Veículo
Leve sobre Trilho Baixa Pública Longo prazo – 20 anos

Viário

Otimizar a operação do
trânsito no sistema viários
existente;

Consolidar um sistema viário
de alta capacidade de
escoamento;

Promover a integração
entre as diferentes
tecnologias de transporte
disponíveis;

Reduzir os índices de
acidentes de trânsito;

Execução dos projetos de intervenção
viária previstos nas ações de governo e
no PDTU

Alta Pública Médio prazo – 10 anos

Tratamento adequado à interseções e
entrelaçamentos com
dimensionamento geométrico
adequado.

Alta Pública Médio prazo – 10 anos

Implantação das medidas mitigadoras
adicionais necessárias para
implantação dos empreendimentos.

Média Pública Longo Prazo – 20 anos

Elaboração de Relatório e Impacto de
Trânsito – RIT, para os empreendimentos
classificados como Polos Geradores e
Tráfego - PGT, de acordo com o
Decreto 33.740/12.

Média Privada Médio prazo – 10 anos



SISTEMA DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE GESTÃO HORIZONTE TEMPORAL 
DE IMPLANTAÇÃO

Transporte 
coletivo

Reduzir viagens motorizadas
e privilegiar o transporte
coletivo, em detrimento do
transporte particular
motorizado;

Promover a integração
entre as diferentes
tecnologias de transporte
disponíveis.

Implantação do sistema integrado de
transporte coletivo previsto pelo PDTU Alta Pública

Médio prazo – 10 anos

Criação de bolsões de estacionamento
para possibilitar a integração do
transporte público com o automóvel

Alta Publica/Privada
Longo prazo – 20 anos

Renovação e adequação da frota Média Privada Curto prazo – 5 anos

Implantação de sistema de aluguel de
bicicletas próximo a estações e
terminais para possibilitar a integração
do transporte público com o modal
cicloviário.

Média Pública
Médio prazo – 10 anos

Expansão / aumento de capacidade
do sistema metroviário Média Pública Longo prazo – 20 anos

Implantação do Sistema de Veículo
Leve sobre Trilho Baixa Pública Longo prazo – 20 anos

Viário

Otimizar a operação do
trânsito no sistema viários
existente;

Consolidar um sistema viário
de alta capacidade de
escoamento;

Promover a integração
entre as diferentes
tecnologias de transporte
disponíveis;

Reduzir os índices de
acidentes de trânsito;

Execução dos projetos de intervenção
viária previstos nas ações de governo e
no PDTU

Alta Pública Médio prazo – 10 anos

Tratamento adequado à interseções e
entrelaçamentos com
dimensionamento geométrico
adequado.

Alta Pública Médio prazo – 10 anos

Implantação das medidas mitigadoras
adicionais necessárias para
implantação dos empreendimentos.

Média Pública Longo Prazo – 20 anos

Elaboração de Relatório e Impacto de
Trânsito – RIT, para os empreendimentos
classificados como Polos Geradores e
Tráfego - PGT, de acordo com o
Decreto 33.740/12.

Média Privada Médio prazo – 10 anos

SISTEMA DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE GESTÃO HORIZONTE TEMPORAL 
DE IMPLANTAÇÃO

Circulação

Incentivar a utilização de
modos de transporte não
motorizados e os
deslocamentos a pé;

Assegurar o direito de ir e vir
às pessoas com deficiência
e restrição de mobilidade;

Reduzir os índices de
acidentes de trânsito
envolvendo pedestres e
ciclistas;

Promover a integração
entre as diferentes
tecnologias de transporte
disponíveis.

Adequação de calçadas e dos
acessos as edificações, terminais e
pontos de parada às normas de
acessibilidade universal.

Alta Pública Curto prazo – 5 anos

Implantação e recuperação de
calçadas nas áreas urbanas do DF e
Entorno.

Alta Pública Curto prazo – 5 anos

Implantação e manutenção de faixas
de pedestres e passarelas para
pedestres em áreas urbanas e rodovias
na área de estudo.

Alta Pública Curto prazo – 5 anos

Conclusão da implantação da malha
cicloviária do DF. Média Pública Médio prazo – 10 anos

Implantação de sistema de bicicletas
de aluguel. Média Pública Médio prazo – 10 anos

Uso e 
Ocupação

Descentralizar a oferta de
trabalho para as regiões
densamente povoadas;

Promover usos favoráveis à
circulação dos não
motorizados;

Integrar a implantação de
novos empreendimentos
com a política de
desenvolvimento urbano e
respectivas políticas
setoriais de habitação,
saneamento básico,
planejamento e gestão do
uso do solo.

Restrição para usos que apresentem
incomodidades, ou condições
inerentes à natureza de atividades que
podem promover incômodos.

Média Pública Médio prazo – 10 anos

Delimitação de áreas de garagens e
terminais para ônibus Alta Público Curto prazo – 5 anos

Agenciamento de usos favoráveis à
circulação dos não motorizados,
formatado em Avenidas de Atividades,
com sobreposição de uso residencial, e
comercial de bens e serviços.

Baixo Público/Privado Longo prazo – 20 anos

Criação de pequenas zonas comerciais
com circulação exclusivas para
pedestres.

Médio Público/Privado Longo prazo – 20 anos

Diretrizes



• Mitigações Regionais – Foram consideradas mitigações 
regionais aquelas que visam atenuar os impactos do conjunto 
de empreendimentos, após a implantação dos projetos 
previstos pelo governo, divididos entre o Lote 1 e Lote 2. As 
mitigações regionais referem-se aquelas que possuem 
implantação compartilhada, com impactos comuns; 

• Mitigações por Zona de Tráfego - As mitigações locais referem-
se aos empreendimentos que se encontram na mesma zona 
de influência e, portanto possuem impactos comuns entre si 
devido à proximidade utilização do mesmo sistema viário;

• Mitigações por Empreendimento – São mitigações específicas 
que de responsabilidade exclusiva dos empreendimentos.

Alternativas para o Sistema de Transporte e Trânsito



• Alternativa 1: Pavimentação viária 
O aumento de capacidade com a execução de obras de 
pavimentação, com implantação de faixas de rolamento 
adicionais e tratamento adequado nas interseções.

• Alternativa 2: Pavimentação viária e Transporte coletivo - Ônibus 
Implantação de rotas de transporte coletivo, previstas no PDTU, 
utilizando ônibus convencional e articulado, conforme as 
características operacionais da via a ser implantada. A 
pavimentação e aumento de capacidade são obras 
complementares destinadas a viabilizar a operação do transporte 
coletivo.

• Alternativa 3 : Pavimentação viária, Transporte Coletivo – Ônibus 
e Metrô

Implantação de rotas de transporte coletivo, previstas no PDTU, 
nos modais Ônibus e Metrô, com operação das estações onde 
possui previsão de expansão.

Alternativas para o Sistema de Transporte e Trânsito


