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PROPOSTA ‐ MOBILIDADE

DA MOBILIDADE, TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO
Diretrizes gerais para o sistema viário :
1. As diretrizes gerais para a mobilidade e transportes no Conjunto Urbanístico de Brasília
visam estabelecer um padrão de desenvolvimento que possibilite reduzir a circulação de
veículos de transporte motorizado individual, viabilizando padrões sustentáveis de
mobilidade.
2. Fica definido para fins do Plano de Preservação o sistema viário principal, secundário e
terciário:
‐ O sistema viário principal é composto pelas seguintes vias de trânsito rápido e arteriais:
Eixo Monumental/N1; Eixo Rodoviário/ERN/ERS/DF‐002; L4 ou EPNA/DF‐004;
BR‐450/EPIA/DF‐003; EPAA/DF‐010; EPIG/DF‐011.
‐ O sistema viário secundário é composto pelas seguintes vias coletoras
Eixo W; Eixo L; W3; W2; W4; W5; L3; L2; N3; N2; S3; S2 ; ESPM; Via entre autódromo e
Parque Burle Marx
‐ O sistema viário terciário é composto pelas demais vias locais.
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DA MOBILIDADE, TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO
Diretrizes gerais para o sistema viário :
1. As diretrizes gerais para a mobilidade e transportes, em observância à política setorial
de mobilidade, são:
• Manutenção dos atributos físicos relativos à malha viária estruturante da concepção
original, acrescida do sistema viário implantado na década de 1960, com promoção de
ações e intervenções que possibilitem adaptações à dinâmica urbana e às políticas
setoriais de acessibilidade, de mobilidade e de transporte;
• Priorizar no tratamento do espaço público os modos não motorizados de transporte,
em especial as infraestruturas destinadas aos pedestres e ciclistas, observado os
parâmetros do desenho universal;
• Promoção de capilaridade na articulação das vias de trânsito rápido do Distrito Federal
com o sistema viário do Plano Piloto, através da distribuição do tráfego de modo a
reduzir o impacto do volume de tráfego no CUB;
• Garantir o tratamento paisagístico adequado do sistema viário principal, observando as
características das escalas e do projeto de urbanismo original, quando for o caso;
• Garantir a permeabilidade e conectividade do território no sentido leste ‐ oeste, no
sistema viário coletor, ampliando as alternativas de transporte público e não
motorizado;
• Priorizar a segurança viária e permitir o deslocamento seguro dos pedestres e ciclistas;
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DA MOBILIDADE, TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO
Diretrizes gerais para o sistema viário :
• As intervenções no sistema viário local e coletor deve priorizar a circulação dos modos
não motorizados.
• Promover o controle da oferta de vagas públicas no CUB integradas às estratégias de
oferta de transporte público coletivo e da política de estacionamento, priorizando a
utilização de áreas subutilizadas e impermeabilizadas no território.
• Promover e ampliar as condições da implantação de uma política de gerenciamento de
demanda como alternativa para ampliar a mobilidade sustentável e para a preservação
do CUB.
• Promover a redução dos impactos visuais do sistema viário na paisagem por meio da
arborização ao longo das vias e canteiros em geral, especialmente nas estradas‐parque,
com a implantação de sinalização adequada às normas de acessibilidade universal e
melhoria dos percursos para o acesso dos pedestres ao transporte público;
• ampliação da oferta de transporte público coletivo preferencialmente sem ampliação
da capacidade viária;
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OBRIGADO A TODOS!
Mais informações em:
http://www.segeth.df.gov.br/preservacao‐e‐planejamento‐urbano/ppcub.html

