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RESENHA 

O artigo refere-se à falta de uma Política de Mobilidade Urbana sustentável, socialmente 
correta e tecnicamente atualizada para o DF e seu entorno. Será analisada a Lei Nº 
4.566/2011, referente à Mobilidade Urbana e mostrados exemplos de problemas e elencadas 
possíveis soluções, com base na Lei de Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
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INTRODUÇÃO 

O Distrito Federal, por falta de uma política de transporte urbano com foco nos modos de 
transporte público e não motorizado, vem deteriorando há décadas a mobilidade da população, 
pelo enfoque prioritário para o transporte individual motorizado. 

A pesquisa de Origem e Destino 2000 – parcialmente atualizada em 2008 - mostrou que cerca 
de 70% das pessoas deslocam-se por transporte público e não motorizado; porém quase todos 
os investimentos no sistema viário são aplicados na ampliação e reforma da infraestrutura 
convencional para o tráfego geral. 

Porém, como o Plano Piloto (Brasília), a região central que é o maior pólo atrator de viagens, é 
tombado urbanisticamente, o sistema viário não comporta o alto volume de tráfego e a 
demanda por estacionamento; a “Cidade do Automóvel”, onde há em média um veículo para 
duas pessoas, torna-se intransitável nos horários de pico. As chamadas Estradas Parque, que 
ligam Brasília às outras cidades também encontram-se totalmente saturadas. 

Esplanada dos Ministério e Estrada Parque Taguatinga
1
 em horas de pico 

O DF, com aproximadamente três milhões de habitantes, é a única região metropolitana que 
ainda não possui corredores exclusivos de transporte coletivo; também a única cidade 
brasileira onde o transporte individual motorizado carrega mais pessoas que o sistema de 
transporte público. 
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O Plano Diretor de Transporte Urbano, elaborado entre 2006 e 2008, foi revisto e transformado 
em lei em 2011, dando mais prioridade para o transporte não motorizado. Em 2012, o governo 
do DF solicitou e teve aprovados os recursos financeiros do PAC Mobilidade. 

Em 2011 todo o sistema de transporte coletivo foi licitado, pela primeira vez na história di DF. 

Em dezembro de 2011 iniciaram-se as obras para o primeiro eixo BRT do DF, com capacidade 
para cerca de 20.000 passageiros/hora/sentido, denominado Expresso DF, com uma extensão 
de 43 km de corredores exclusivos, operando com veículos articulados e bi-articulados, em 
quatro terminais de integração, 15 estações de transferência e 15 passarelas de pedestres. O 
governo do DF pretende inaugurar o BRT antes da Copa do Mundo e já propõe mais dois eixos 
BRT, ao Oeste e Norte de Brasília. 

Ilustração de estação de transferência e obras de terminal de integração.
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Ao mesmo tempo em que se implanta um BRT de alta capacidade, a mobilidade no DF é 
extremamente deficiente, podendo-se assinalar uma série de problemas, tais como: 

 Até o momento o sistema de transporte público do DF não está integrado como na maior 
parte das capitais brasileiras, apesar de que no DF já existe sistema de bilhetagem 
eletrônica há alguns anos; apenas existe integração parcial entre o Metrô e algumas linhas 
de ônibus; 

 No  DF (três milhões de habitantes) existem 799 linhas de ônibus e uma frota de 2.3373; em 
média são 3 ônibus por linha. No município de São Paulo (11 milhões de habitantes) 1.318 
linhas e uma frota de 15.0464, em média são 11 ônibus por linha. 

 O Metrô do DF tem baixa capacidade de transporte; as plataformas das estações foram 
construídas para trens que operam com apenas 4 carros e transporta apenas cerca de 
130.000 passageiros/dia útil; 5 

 A precariedade dos serviços de transporte público  incentiva ao uso desnecessário do 
transporte individual motorizado; 

 O excessivo uso do automóvel resulta na expansão de estacionamentos com a destruição 
de áreas públicas; 

 São Implantadas ciclovias desconectadas e descontínuas; 

 Falta de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais – PNE; 
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 Não existem estacionamentos rotatórios públicos, do tipo “Zona Azul”; 

 Não há integração de bicicletas com o Metrô ou no sistema de transporte coletivo. 

 
Falta de ônibus, sobra de estacionamentos – Esplanada dos Ministérios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acessibilidade na Esplanada dos Ministérios                                     Mobilidade na Ceilandia 

Ciclovia na W5 - Asa Norte  
 



     

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Bicicletário na Estação Rodoviária – DF                                                   Bicicletário em Terminal - Bogotá 

 

DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS ESPERADOS 

1 Diagnóstico  

Por décadas a mobilidade do DF se restringia apenas ao sistema viário com total prioridade 
para o transporte individual motorizado. 

Desde 2004 iniciou-se um processo de planejamento do sistema de transporte urbano, já 
considerando-se o transporte público como a maior prioridade, por primeira vez, considerando 
o transporte não motorizado e acessibilidade.   

Porém apenas em 2011 começa a organização do transporte público por ônibus e o início de 
implantação de ciclovias. 

No entanto  a adoção de uma Política de Transporte e de um programa nela baseadopolítica, 
são executadas ações pontuais e descoordenadas que não eliminam os problemas, apesar do 
alto dispêndio de recursos orçamentários. 

Atualmente a situação da mobilidade urbana continua crítica: a frota de ônibus ainda tem alta 
idade média, a rede de transporte coletivo é extremamente irracional, não existe  um sistema  
tronco alimentado, os terminais na periferia e de Brasília encontram-se deteriorados (à exceção 
do Terminal da Asa Sul, construído e administrado pelo Metrô). 

Com relação a infra-estrutura de transporte, foram criadas faixas preferenciais de ônibus  nas 
entradas de Brasília e na Avenida W3 Sul, o que melhorou a fluidez do sistema. 

Terminais periféricos e Terminal Asa Sul e Abrigos Inadequados 



     

O ente de gestão do transporte por ônibus, DFTrans, até 2011n ão dispunha de informações 
precisas  sobre a operação do sistema, dominadas apenas pelo sindicato das empresas 
operadoras. 

Em 2012 foram contratados, através de concursos, 90 funcionários, analistas e técnicos, pois 
até então careciam de equipes técnicas. 

Até o momento abrigos e pontos de parada não fornecem nenhum tipo de informação e 
manutenção; quando muito existem painéis de publicidade. Está sendo estudada a forma de 
informação nesses locais. 

Para o controle operacional dos sistema, pretende-se estudar a viabilidade de instalação de 
GPS para monitoramento da frota, em tempo real. 

Observa-se então uma evolução do sistema de transporte público do DF, até agora, na opinião 
de muitos especialistas, um dos piores do Brasil. 

No que tange ao transporte não motorizado, existe um programa em andamento que previa a 
implantação de cerca de 180 km de ciclovias no DF, para o ano de 2012, que não foi 
alcançado. 

No entanto para as ciclovias em implantação ainda não se prevê  a interconexão entre elas,  
formando uma malha lógica e contínua, desconsiderando as possibilidades de ciclofaixas, 
calçadas compartilhadas e rotas cicláveis interligando a rede proposta.embora exista um plano 
de rede. 

Nas ciclovias já construídas, inúmeros problemas têm sido detectados, como trepidação ao 
pedalar; falta de sinalização nos pontos de conflito; falta de preferência aos ciclistas nos 
acessos e cruzamentos; baixa iluminação; conflito com pedestres.  

A falta de manutenção é outro aspecto a ressaltar, tanto nas ciclovias existentes antes do atual 
governo, quanto nas novas ciclovias.  

Ciclovia sem manutenção e conflito com pedestres 

Ao mesmo tempo o sistema cicloviário proposto e em implantação considera que o uso de 
bicicletas não tem nenhuma relação com os pedestres.  

Como boa parte das cidades periféricas  e grande parte de Brasília, não é dotada de calçadas 
adequadas, sempre existirão conflitos entre ciclistas e pedestres. 

As vagas para estacionar bicicleta em órgãos e espaços públicos ainda são muito escassas, a 
despeito de duas leis distritais que dispõem sobre o tema. 

Não há integração bicicletas-transporte público, ainda não houve execução, nem há clareza 
nos projetos e no prazos, bem como a construção de uma rede de caminhos de pedestres, 
associadas às ciclovias, como  

Até o momento, o programa cicloviário tem se restringido às obras, carecendo de campanhas 
de conscientização de motoristas e ciclistas 



     

Com referência ao tráfego geral, não existem áreas de tráfego moderado nem em bolsões de 
áreas habitacionais, nem estacionamentos rotativos nas vias públicas.  

Poucas interseções possuem focos para pedestres e ciclistas. Em geral os equipamentos 
semafóricos são de tecnologia bastante antiga. 

Existem ambiciosos projetos de ampliação de estacionamento na área central, inclusive com 
estacionamentos subterrâneos gigantes, onde o sistema viário já se encontra saturado. 

Além do incentivo da gratuidade nas vagas de estacionamento em locais públicos, muitos 
canteiros, vias, espaços ociosos e até mesmo calçadas transformam-se em locais de 
estacionamento de carros. 

No DF é normal o estacionamento em fila dupla, bloqueando um veículo estacionado 
devidamente. 

Diagnóstico do sistema de mobilidade urbana do DF: catastrófico, mas com possibilidades de 
melhorar a médio prazo. 

2 Proposições  

Com relação à mobilidade urbana podem ser propostas várias intervenções estruturais tais 
como o estabelecimento de legislação referente à uma legislação que estabeleça uma Política 
de Mobilidade para o DF, sejam revisados os planos diretores (urbanísticos e de mobilidade), 
os códigos de urbanismo e construção. 

Com relação ao transporte público por ônibus devem ser projetados e implantados Eixos BRT 
completos de alta capacidade, tronco-alimentados com previsão de evoluir para Metrô6, nos 
Eixos Norte, Leste e Oeste e no próprio Plano Piloto de Brasília.  

Deve-se ainda estabelecer definitivamente o sistema integrado, através da bilhetagem 
eletrônica, terminais e estações de transferência. Os terminais existentes deveriam ser 
reformados e modernizados.  

A frota deveria evoluir para veículos de maior capacidade, maior eficiência energética, a curto 
prazo de tração híbrida e a médio prazo de tração elétrica. 

A Linha 1 do Metrô deveria ser estendida até o final da Asa Norte e, se possível alongar as 
estações atuais. A ferrovia (de linha singela) praticamente desativada seria duplicada para unir 
o centro de Brasília à região do Entorno Sul, nos moldes de um Metrô de superfície. 

No que se refere ao transporte não motorizado, se deveria minimizar a implantação de 
ciclovias simples e construir caminhos não motorizados para pedestres e ciclistas, montando-
se uma rede contínua, dotada de paraciclos e bicicletários. 

Propõe-se também um Plano Especial de Acessibilidade, tanto para a infra-estrutura adequada 
como para toda a frota de transporte público. 

Nas vias expressas existiriam faixas do tipo HOV Lane ou HOT Lane, para maximizar a fluidez 
do tráfego radial entre as cidades-satélites e o Plano Piloto. Esse tipo de tratamento da 
operação do sistema viário já foi consolidado pela Companhia de Engenharia de Tráfego de 
São Paulo – CET, como é apresentado a seguir. 7 

 

 

 

                                                
6
 A implantação de um BRT que poderia evoluir para um Metrô resume-se a resguardar a faixa de domínio e a 

construir obras de arte projetadas para trens. 

7
 http://www.portalviva.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7682:cet-promove-semana-de-
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Campanha terá 50 faixas e cartazes estimulando a carona nas nove faixas reversíveis da 
capital 

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), promove a Semana de Carona Solidária entre 
segunda-feira (17/09) e sexta-feira (21/09) para marcar o Dia Mundial Sem Carro, comemorado 
no sábado (22/09). 

Durante a próxima semana, os motoristas que utilizam as  faixas reversíveis poderão fazê-lo 
quando estiverem transportando um ou mais passageiros no veículo. A medida tem caráter 
educativo e visa incentivar a carona solidária.. 

  

Com relação a outros aspectos de operação de trânsito em Brasília, pode ser proposto uma 
integração automóvel-ônibus, automóvel-VLT8 ou automóvel-bicicleta em “estacionamentos 
filtros” na periferia do Plano Piloto. Os veículos que adentrassem além desses 
estacionamentos poderiam ser objeto de pedágio urbano (ou tarifação de congestionamento e 
poluição), como é usado em cidades como Londres, Singapura, Estocolmo, Milão, San 
Francisco, Dubai e outras cidades. A arrecadação seria destinada ao sistema de transporte 
público e ao transporte não motorizado, para investimentos em infra-estrutura, sistemas, frota e 
subsídio das tarifas. A figura a seguir mostra a possível localização dos estacionamentos filtro. 

 

Em Brasília todas as vias locais que permitissem estacionamentos (exceto no interior das 
superquadras e quadras) deveriam funcionar como Zonas Azuis, para racionalizar os 
estacionamentos nas vias públicas; a arrecadação também deveria ser destinada ao sistema 
de transporte público e transporte não motorizado. Nas áreas centrais das cidades de maior 
porte (Taguatinga, Ceilândia, Gama, Sobradinho, São Sebastião, Samambaia, Recanto das 
Emas, Riacho Fundo e Núcleo Bandeirante também seriam criadas Zonas Azuis. 

Propõe-se ainda a criação de bolsões em áreas residenciais, através do chamado Traffic 
Calming ou Zonas 30 na Europa9, o que resultaria no aumento da área verde e equipamentos 
urbanos. 

                                                
8
 Veículo Leve sobre Trilhos. 

9
 Zonas onde a prioridade é de pedestres e ciclistas, com velocidade máxima de 30 km/h. 



     

Deveria ainda ser reduzida a velocidade máxima nas vias estruturais e nas rodovias federais 
que cruzam cidades do DF; por exemplo o chamado Eixão, que cruza todo o Plano Piloto, onde 
a velocidade máxima é de 80 km/h, é a via que possui o maior índice de atropelamentos de 
pedestres do DF.  

Propõe-se também a modernização dos equipamentos semafóricos, principalmente nas 
travessias de pedestres. 

Deveriam ser reformadas todas as vias expressas do DF, entre Brasília e as cidades 
periféricas, para que passassem a ser vias urbanas, desde que apresentam 
congestionamentos constantes, altos índices de acidentes; algumas delas já possuem 
semáforos em pontos críticos. 

 

CONCLUSÕES 

As recentes passeatas que se espelharam em ares urbanas brasileiras tiveram como estopim o 
reajuste tarifário combinado com os péssimos serviços de transporte público; ônibus foram 
incendiados em várias cidades,principalmente em São Paulo.  

Em Brasília também foram queimados vários ônibus, o que não é incomum devido à baixa 
qualidade dos serviço. 

Ônibus incendiado na Rodoviária de Brasília 

No DF continuamente são depredados ônibus, abrigos, terminais e sinalização de trânsito, 
devido à precariedade do sistema de transporte e da mobilidade urbana em geral. 

Como conclusão pode-se afirmar que o DF, que não passa de um Região Metropolitana de 
porte médio, que apresenta a segunda maior renda per capita do Brasil. 

É formado por cidades planejadas, a maior parte delas contendo grande extensão de espaços 
públicos,  onde não é necessário desapropriar terrenos e edificações para implantação eixos 
de transporte público de alta capacidade, como Metros, BRT, VLT, trens de vizinhança, 
ciclovias e caminhos não motorizados, carece totalmente de uma estrutura urbana adequada. 

Muitos anos de administrações corruptas e medíocres transformaram os sonhos de JK, Lúcio 
Costa, Niemeyer, Joaquim Cardoso e dos candangos que construíram cidades,  edificações, 
vias, parques, pontes e ferrovia  em pesadelos, pela deterioração  total da infra-estrutura, dos 
serviços públicos, e da qualidade urbanista. 

Porém o Distrito Federal ainda vive e Brasília continua linda e alegre. 

 

 

 


