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Nota Técnica n° 02/2019 – DIMOT/COPLAN/SUPLAN/SEDUH 

IMPACTO NA MOBILIDADE URBANA A PARTIR DA DINAMIZAÇÃO DE 
USOS PARA O SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS – SIG 

 

I. Introdução 

Esta nota técnica (n° 02/2019) tem como objetivo fornecer informações estimadas acerca do 
impacto na mobilidade do Setor de Indústrias Gráficas – SIG, que seria esperado a partir da 
aprovação de Projeto de Lei Complementar – PLC desta secretaria, que visa a dinamização e 
a regularização de usos e atividades na localidade. 

O PLC absorveu os usos implantados atualmente no SIG, resultando na regularização da 
situação de empreendimentos que se estabeleceram na localidade após um processo de 
queda da atividade de gráficas e serviços de transmissão e recepção de rádio e televisão, 
previstos na norma original e vigente.  

Espera-se que o impacto local na mobilidade estpeja relacionado com a diversidade de usos 
e atividades previstos para a localidade, ou seja, a capacidade desta nova situação configurar 
ou não elemento atrativo de viagens.  Espera-se que com o PLC aprovado ocorra um aumento 
da dinâmica imobiliária, com uma conversão dos usos originais, e um maior aproveitamento 
do solo enquanto forma de garantir a função social da propriedade.  Entende-se ainda que 
os empreendimentos locais que operam de maneira irregular já refletem um maior 
diversidade de usos que a norma vigente.  

Procurou-se estimar o impacto na mobilidade local, qualitativamente e quantitativamente, a 
partir do incremento de viagens atraídas para o Setor após o possível desenvolvimento desses 
novos empreendimentos. Ao fim, é realizada uma breve descrição do projeto de 
requalificação do SIG, objeto de projeto em desenvolvimento pela Coordenação de Projetos 
da Subsecretaria de Planejamento e Política Urbana – COPROJ/SUPLAN. 

 

II. Metodologia 

A simulação de impacto na mobilidade apresentada por este estudo foi estruturada no 
cálculo aproximado do acréscimo de viagens que serão atraídas a partir da implantação dos 
usos propostos pelo PLC, considerando o SIG como uma área que atraem viagens, 
organizando-os em cenários, que consideram o incremento de área construída ao longo dos 
anos. A definição dos cenários de estudo foi estruturada a partir da expectativa do 
comportamento das dinâmicas urbanas a partir da permissão de novos usos no SIG, ainda 
que tais usos já se encontrem em operação de maneira irregular. 

O estudo efetuou uma avaliação da ocupação atual no Setor por meio de vistorias no intuito 
de identificar imóveis que apresentam potencial de renovação frente à possibilidade de 
implantação dos novos usos e atividades do PLC. 
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. 

Em análise da evolução temporal, foi possível perceber que houve pouca variação da 
dinâmica de usos operante do Setor desde de 2016, data da pesquisa Origem – Destino ( O-
D) utilizada como referência, até os dias atuais. Foi considerada, portanto, a dinâmica de usos 
e atividades em 2016 e 2019 similares para fins deste estudo. Essa aproximação permitiu o 
cálculo da Taxa de Geração de Viagens – TGV, que estima o número de viagens por m² em 
determinada configuração urbana, por meio da razão entre o número de viagens destinadas 
ao Setor (Pesquisa O-D1) e a área total construída dos imóveis na localidade (dados da 
Restituição da Secretaria de Estado de Fazenda - 20162). 

 

 

 

 

A consolidação edilícia obtida em levantamento de restituição por sensoriamento remoto 
efetuado em 2016 apresenta a área construída total para cada lote implantado no território, 
sendo a mesma base de cálculo utilizada para cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano 
– IPTU. Para o dimensionamento do número de viagens atraídas para o Setor foram utilizados 
os dados fornecidos pela pesquisa Origem/Destino elaborada para o Plano de 
Desenvolvimento do Transporte Público sobre Trilhos do Distrito Federal – PDTT/DF, em que 
foram adotados os resultados para a Zona de Tráfego n° 12106, coincidente com a localidade 
do SIG (Figura 1). 

 

                                                           
1 A pesquisa Origem e Destino foi realizada no âmbito do Plano Diretor de Transporte sobre Trilhos, 
disponível em: http://www.metro.df.gov.br/?page_id=40044. Acessado em: 20 de agosto de 2019. 
2 A restituição dos imóveis encontra-se disponível em: 
https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/static/shapes_download/Edifica%C3%A7%C3%A3o.zip. 
Acessado em: 20 de agosto de 2019. 
3 O Setor de Indústrias Gráficas – SIG compreende uma única Zona de Tráfego (12106) da Pesquisa 
Origem – Destino do PDTT.  

 
TGV 

 
= 

Número total de viagens 
destinadas ao SIG 3 

   
Área total construída em 2016 
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Figura 1 – Zona de Tráfego do SIG conforme zoneamento do PDTT 

A metodologia consiste na construção e comparação entre o cenário base e os cenários I e II, 
de modo a identificar as variações no volume de viagens atraídas para o setor.  

No Cenário I é definido pela quantidade de viagens atraídas para o Setor por modo 
(transporte individual, coletivo e alternativo – á pé e de bicicleta) e motivo (trabalho, estudo 
e outros). Além da definição dos valores absolutos e relativos da quantidade de viagens 
atraídas, posteriormente verifica-se a curva de viagens de forma a delimitar o Fator de Hora 
Pico (Figura 2), que será empregado como referência para os demais cenários de 
comparação.  
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Figura 2 – Distribuição de Viagens por período e modo 

Para definição da taxa de geração foi extraída da área total edificada o total correspondente 
aos imóveis identificados como “abandonados” pela vistoria técnica realizada. O número de 
viagens atraídas para o Setor foi calculada, e posteriormente aplicada a  

 

 

 

 

No Cenário II buscou-se calcular aproximadamente o incremento de área construída nos 
terrenos que configuram empreendimentos que não se consolidaram até o momento 
(imóveis abandonados, à venda, subutilizados e em obras). Esse cenário considera que a 
alteração da legislação urbanística vigente impulsionará a abertura de novos 
empreendimentos e a busca pelo desenvolvimento do máximo potencial construtivo desses 
imóveis.  

 

 

 

 

O Cenário III, ilustra uma situação onde os imóveis vazios seriam objeto de empreendimentos 
novos que atuariam implantando o máximo do aproveitamento construtivo permitido pela 
nova legislação urbanística proposta. Este seria o cenário mais crítico do ponto de vista da 
mobilidade, onde se espera que o máximo do potencial construtivo ainda não edificado seja 
implementado, mesmo que isso ocorra a longo prazo. 
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Complementarmente aos Cenários II e III, foi realizado um ajuste de forma a simular o efeito 
da alteração de uso do SIG ao longo do tempo. Nesse sentido, adotou-se como hipótese que 
a distribuição vigente do SIG tende a se aproximar à distribuição presente no Distrito Federal 
no longo prazo, com uma melhor distribuição entre as atividades e o modal de deslocamento 
(tabela 1). 

Tabela 1 – Distribuição dos Usos e Motivos de Viagens do Distrito Federal e do SIG 

Localidade Modo Motivo 
TA TC TI Estudo Outros Trabalho 

DF 21,6% 32,5% 45,9% 24,5% 26,7% 48,7% 
SIG 6,5% 26,8% 66,7% 9,1% 24,4% 66,5% 

Fonte: Pesquisa Origem e Destino – 2016. Plano Diretor de Transporte sobre trilhos.  
Disponível  em: http://www.metro.df.gov.br/?page_id=40044. Acessado em: 20 de agosto 
de 2019. 
  

 
III. Resultados 

 
a. Análise temporal da evolução da dinâmica de usos no Setor 

Utilizou-se os dados produzidos para subsidiar o Plano de Desenvolvimento do Transporte Público 
sobre Trilhos do Distrito Federal – PDTT/DF para buscar compreender a dinâmica de mobilidade 
na região do SIG. Os dados utilizados foram calculados para a Zona de Tráfego n°12106. O SIG 
atrai 11.308 viagens durante o dia típico, com uma concentração no período das 06 às 09 horas 
da manhã (Figura 1), com o motivo principal de trabalho (66,5% do total de viagens atraídas pelo 
setor), seguido de outros motivos (24,4% do total de viagens) e, por fim, estudo 
(aproximadamente 9% do total de viagens).  

Observando a distribuição espacial da origem, se destaca uma relação direta de proximidade 
entre as cidades e o setor, com uma concentração das viagens originadas nas Regiões 
Administrativas do Plano Piloto (2.304 viagens) e do Sudoeste / Octogonal (1.594 viagens), sendo 
maior parte delas realizadas pelo transporte individual (Figura 3). Nesse sentido cabe apontar um 
importante potencial de conversão dos modos deste deslocamento, com investimentos em 
infraestrutura de mobilidade ativa e de transporte público coletivo.  

 

 
 

Cenário III 

 
 

= 

 
 

Cenário II 

 
 

+ 

Área máxima do 
potencial construtivo 

nos imóveis vazios 

 
 
x 

 
 

TGV 
 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH 
Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN 
Coordenação de Planejamento e Sustentabilidade Urbana - COPLAN 
Diretoria de Monitoramento e Estudos Territoriais – DIMOT 

 
 

 
Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN 

SCS, Quadra 06, Bloco A, Lotes 13/14, 4° andar, CEP: 70.036-918, Brasília - DF 
Fone(s): (61) 3214-4127 e 3214-4129 

 

Figura 3 – Distribuição de viagens por Região Administrativa com destino ao SIG 

 
b. Análise da dinâmica de uso e ocupação do solo 

A configuração atual do Setor apresenta diversidade de usos muito similar à composição proposta 
pelo PLC. Por meio de vistoria da equipe técnica foi possível identificar que 37% dos usos do setor 
permanece com o Uso Industrial da proposta original do SIG, enquanto observa-se um 
crescimento dos usos de prestação de serviços (28%). 

 

Observou-se que a dinâmica de substituição de usos continua a ocorrer de maneira contida, onde 
são observadas edificações em processo de renovação e alguns anúncios de venda e aluguel de 
imóveis, muitos voltados para o uso habitacional. As situações de uso residencial observadas se 
apresentam em configurações de uso misto, em sobrelojas ou pavimentos superiores às 
atividades de indústria e comércio. 
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A maioria dos terrenos do Setor encontram-se em situação ativa e consolidada (80%), não 
representando um potencial de renovação. Foram consideradas como situações que configuram 
potencial de renovação ou construção, a partir da permissão dos usos do PLC, aquelas onde os 
terrenos estão vazios, terrenos com edificações abandonadas, terrenos com edificações em 
construção, terrenos subutilizados ou que estão à venda ou aluguel para usos que se distinguem 
do original. 
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Entende-se como terreno subutilizado aquele edificado em situações de baixo aproveitamento 
de seu potencial construtivo, nos termos do art. 157, §3°, I,II e III: 

Art. 157. O parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios poderão ser aplicados 
nos imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados localizados na Zona Urbana, 
excetuando-se: 

§ 3º Considera-se solo urbano subutilizado o lote, a projeção ou a gleba edificados nas 
seguintes condições: 

I – destinados exclusivamente ao uso residencial unifamiliar que contenham edificação 
cuja área seja inferior a 5% (cinco por cento) do potencial construtivo previsto na 
legislação urbanística; 

II – destinados aos demais usos que contenham edificação cuja área seja inferior a 20% 
(vinte por cento) do potencial construtivo previsto na legislação urbanística; 

III – áreas ocupadas por estacionamentos ou atividades em lotes, projeções ou glebas com 
uso ou atividade diferente do estabelecido na legislação urbanística, com ou sem 
edificações precárias, desde que o uso não seja justificado por estudo de demanda. 

Atualmente, encontram-se na situação de terrenos subutilizados 7 terrenos, o que representa 9% 
da área total, cerca de 47.667m², configurando área significativa para aplicação do instrumento 
de Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios no intuito de promover a dinamização de 
áreas centrais como o SIG. 
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Por fim, identificamos que a diversidade de usos proposta pelo PLC seria capaz de regularizar 
todas as atividades implantadas atualmente no SIG, com exceção das situações de uso misto 
residencial, que forma identificadas na vistoria realizada.  

c. Análise cenários  

Definição da TGV 

Para definição do TGV, foi considerado um total de 11.308 viagens e um 696.976,14 m² de 
área construída no setor. Aplicando os valores à equação definida para determinação do TGV 
tem-se como resultado o valor de 0,0162 viagens/m², compreendo a dinâmica vigente do 
setor.  

Definição da Fator Hora Pico - FHP 

Foi calculado o FHP conforme distribuição horária do setor, resultando na concentração de 
39,8% do total de viagens no período de 4 horas da manhã.  

Cenário I – Situação 2016 (atual) 

O resultado base do cenário de referência é destacado nas Tabelas 2 e 3. O volume de viagens 
atraídas durante o dia típico (Tabela 2) e o horário pico (Tabela 3) por modo e motivo encontram-
se fortemente pautados no transporte individual – contudo, com um leve incremento do uso do 
Transporte Coletivo no horário pico. Destaca-se ainda uma juste necessário para estimar um valor 
de referência para viagens atraídas por motivo estudo no modo Alternativo e Coletivo, sendo 
resultado da aplicação do FHP no valor diário para os respectivos campos, cujos valores 
encontram-se grifados na Tabela 3.  

CENÁRIO 1 – Dia Típico  
Distribuição SIG/2016 - viagens geral 

  Estudo Outros Trabalho Total Geral   

TA 
                           

33  
                     

373  
                  

319  
                       

726  6% 

TC                         129  
                     

129               2.761                     3.019  27% 

TI                         866  
                 

2.236               4.400                     7.502  67% 
Total 
Geral                     1.028  

                 
2.739               7.480                  11.247    

  9% 24% 67%     

Tabela 2 – Cenário I (Dia Típico) 
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CENÁRIO 1.1 – Hora Pico  
Distribuição SIG/2016 - viagens geral 

  Estudo Outros Trabalho Total Geral   

TA                         13                       66  
                           

106  
                            

185  4% 

TC                         51                       75  
                       

1.445  
                        

1.571  35% 

TI                      452                    457  
                       

1.839  
                        

2.747  61% 
Total 
Geral                      516                    597  

                       
3.390  

                        
4.503    

  11% 13% 75%     

Tabela 3 – Cenário I (Hora pico) 

Cenário II – Projeção em 5 anos 

O segundo cenário considera a ocupação dos imóveis abandonados, além da conversão dos 
imóveis que se encontram subutilizados nos termos definidos pelo Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial – PDOT, aprovado pela Lei Complementar nº 803, de 5 de abril de 2009. 
Nesse sentido, os lotes que apresentam potencial construído inferior a 20% do coeficiente 
permitido, além das áreas utilizadas como estacionamentos, foram considerados como 
construídos neste cenário. Ainda, para a determinação da área total deste cenário foram 
agregadas as áreas dos imóveis identificados como em obras, resultando em um acréscimo à área 
do primeiro cenário de 144.821,37m², totalizando 841.797,50 m²¹ de área construída.  

A quantidade de viagens foi definida aplicando a TGV ao total construído do cenário, resultando 
em 13.657 viagens dia, e 5.534 viagens na hora pico, considerando a mesma distribuição do 
Cenário 1 (Tabela 4), resulta em um impacto linear nos modos de deslocamento e no total de 
viagens na ordem de 21% em relação ao cenário base.  

CENÁRIO 2 – Hora Pico  
FHP = 0,397909 (Pico - 06 as 10) - distribuição SIG 

  Trabalho Estudo Outros Total Geral   

TA 168 26 30 223  

TC 1.427 217 251 1.896  

TI 2.496 380 440 3.315  
Total 
Geral 4.091 623 721 

5.434 
  

  11% 13% 75%     

Tabela 4 – Cenário II (Hora pico) 

No entanto, conforme descrito na metodologia, adota-se como hipótese a aproximação da 
distribuição modal e dos motivos de viagens com o padrão observado para o Distrito Federal 
(Tabela 1), com uma consolidação do SIG como setor de serviços e comércio, com os usos 
permitidos pelo PLC. Nesse caso, tem-se como resultado um impacto proporcional à distribuição 
modal (não linear) – Tabela 5, sendo maior no caso do Transporte Alternativo (à pé e bicicleta – 
533% em relação ao cenário base), seguido do Transporte Coletivo 13% em relação ao cenário 
base) e podendo ocorrer uma redução do percentual de viagens por Transporte Individual (-9% 
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em relação ao cenário I), especialmente se houver uma migração de modos – do TI para o TA, 
propiciado pelo investimento na infraestrutura de mobilidade ativa, resultante em parte pelo 
projeto de qualificação urbana do SIG.  

CENÁRIO 2.1 – Hora Pico  
FHP = 0,397909 (Pico - 06 as 10) - distribuição SIG 

  Trabalho Estudo Outros Total Geral   

TA 
 571   287   313   1.172  533% 

TC 
 862   434   473   1.769  13% 

TI 
 1.215   611   667   2.494  -9% 

Total 
Geral 

 2.649   1.333   1.453  
5.434   

  11% 13% 75%     

Tabela 5 – Cenário II (Hora pico) ajustada à distribuição de usos e motivos do DF 

 

Cenário III – Projeção em 10 anos 

O terceiro cenário tem como base o cenário anterior, com o uso dos imóveis vazios existentes 
no setor. São agregados 13.776,7 m², totalizando 855.574,1m² de área total construída, a partir 
do coeficiente máximo definido no PLC. Como resultado, apresenta um incremento baixo no 
total de viagens (apenas 2% em relação ao cenário anterior e 21% em relação ao cenário base), 
com 5.523 viagens no período pico (Tabela 6).   

CENÁRIO 3 – Hora Pico  
FHP = 0,397909 (Pico - 06 as 10) - distribuição SIG 

  Trabalho Estudo Outros Total Geral   

TA 
 171   26   30   227  

 

TC 
 1.450   221   255   1.927  

 

TI 
 2.537   386   447   3.370  

 
Total 
Geral 

 4.158   633   732   5.523  
  

  11% 13% 75%     

Tabela 6 – Cenário III (Hora pico) 

Considerando o ajuste do cenário pela distribuição do DF, assim como no segundo cenário, 
observa-se um melhor resultado em termos de mobilidade – ampliando o uso do transporte 
alternativo, seguido do transporte coletivo e do transporte individual, este último com redução 
na participação relativa (Tabela 7). Contudo, esta mudança é diretamente dependente da 
reconfiguração dos usos do setor, além dos investimentos em transporte público, da mudança 
de cultura do transporte individual e de uma política de cobrança de estacionamentos na área 
pública.  
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CENÁRIO 3.1 – Hora Pico  
FHP = 0,397909 (Pico - 06 as 10) - distribuição SIG 

  Trabalho Estudo Outros Total Geral   

TA 
 581   292   318   1.191  544% 

TC 
 876   441   481   1.798  14% 

TI 
 1.235   621   678   2.534  -8% 

Total 
Geral 

 2.692   1.354   1.477   5.523  
  

  11% 13% 75%     

Tabela 7 – Cenário III (Hora pico) ajustada à distribuição de usos e motivos do DF 

 

IV. Projeto de requalificação dos Espaços Púbicos do SIG 

Considerando o diagnóstico apresentado, destaca-se a necessidade de investimentos em ações 
que envolvam a qualificação dos espaços para os pedestres e ciclistas, como incentivo á migração 
das viagens. Nesse sentido, a proposta de requalificação dos espaços públicos do Setor de 
Indústrias Gráficas (SIG), na Região Administrativa do Plano Piloto – RA I, prevê reformulação de 
sistema viário, acessibilidade e paisagismo. A EPIG e sua derivação, junto ao Parque da Cidade, 
objeto do projeto do Corredor Oeste, foram também consideradas e incorporadas a esta 
proposta, já que aumentam a disponibilidade de um serviço de transporte de alta capacidade 
adjancente ao SIG. 

O projeto, em síntese, prevê a melhoria das conexão entre o SIG e o Setor Sudoeste, ajustes na 
dimensão das pistas de rolamento de vias locais para melhoria de calçadas e de vagas de 
estacionamentos, introdução de ciclovia, acessibilidade, arborização e urbanização de espaço 
livre de uso público da Quadra 6.  

O Projeto de Requalificação do SIG reconhece que a transformação dos usos ocorreu ao longo 
dos anos e já está instalada no Setor. A presença de várias empresas de telecomunicações, escola, 
academia de ginástica, entidades religiosas, bares e restaurantes já implantados já geram, hoje, 
uma demanda por estacionamento.  

Embora existam várias áreas de estacionamento, percebe-se o dimensionamento inadequado, o 
que gera grandes superfícies impermeabilizadas de asfalto, mas com baixo aproveitamento de 
vagas. Nesse sentido, o Projeto de Requalificaçao do Setor propõe o redesenho dos bolsões de 
estacionamento, assim como a criação de novas vagas de estacionamento ao longo das vias 
públicas, de modo a coibir as irregularidades e ilegalidades ao longo das faixas de rolamento.  

O estacionamento irregular provoca uma série de problemas relacionados com retenções nos 
pontos de entrada e saída do setor, assim como perigo relacionado à baixa fluidez para veículos 
de emergência. 
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Reorganização e criação de vagas de estacionamentos 

Outra questão relacionada com as retenções internas do Setor, diz respeito à baixa conectividade 
do SIG com o Setor Sudoeste e com a EPIG, e o dimensionamento inadequado das interseções e 
conversões, em razão da natureza do fluxo de veículos e também do transporte coletivo. 

No que se refere às conexões do Setor, a baixa capilaridade, ou seja as poucas vias de conexão, 
provocam o acúmulo de veículos em certos pontos. Por essa razão, o Projeto de Requalificação 
propõe novas conexões entre as Quadras 2 e 4, com a 1ª avenida. 
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Conexões à Primeira Avenida, quadras 2 e 4 e estacionamentos 

Do ponto de vista do transporte público, o Setor de Industrias Gráficas constitui um ponto de 
passagem para algumas linhas de ônibus que circulam em direção ao Setor Sudoeste. 

 
Percurso ônibus 

São necessários ajustes na geometria do Setor tanto para receber pontos de parada de ônibus 
como para permitir melhores conexões com as vias internas do Setor Sudoeste. Atualmente, as 
linhas de ônibus executam suas conversões em retorno e vias sem raio de giro adequado, o que 
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leva muitas vezes a movimentos perigosos, com interrupção de mais de uma faixa de rolamento 
para permitir as manobras. Consequentemente, ocorre a formação de filas e engarrafamento. 
Visando à mitigação dessa situação são propostas novas interseções semaforizadas com a Estrada 
Parque Industrias Gráficas-EPIG - e com a 1ª Avenida do Setor Sudoeste. 

Conexões à Primeira Avenida, quadras 6 e 8 e estacionamentos 

Outro aspecto fundamental da relação entre o SIG e o Setor Sudoeste refere-se ao fornecimento 
de serviços para as áreas residenciais, em especial a presença de escola, academias de ginástica, 
bares e restaurantes. Os impactos da circulação de veículos podem ser minimizados se forem 
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criadas infraestruturas para a mobilidade não motorizada no Setor. O Setor Sudoeste já conta 
com ampla rede cicloviária, sem conexão com a o SIG.  

Atualmente, alguns empreendimentos já contam com estacionamentos de bicicletas, mas os 
ciclistas se arriscam nas manobras de estacionamento, e entrada e saída de veículos. Por essa 
razão, o projeto propõe a criação de uma ciclovia interna, onde ocorre a distribuição para esses 
serviços correlacionados às áreas residenciais, bem como a complementação do sistema de 
calçadas. 

 

V. Considerações finais 

Este estudo de mobilidade foi elaborado para avaliar a mobilidade no SIG, considerando a 
dinâmica de usos existentes e o proposto pelo Projeto de Lei Complementar que altera as normas 
urbanísticas vigentes no setor. Conforme descrito ao longo do documento, foram utilizados dados 
da nova Pesquisa Origem e Destino elaborada no âmbito do Plano Diretor de Transporte sobre 
Trilhos – PDTT, que incorpora a dinâmica recente do deslocamento da população do Distrito 
Federal.  

A metodologia elaborada parte da comparação entre três cenários de ocupação. Para definição 
do cenário base foi realizado um levantamento das edificações existentes no SIG, além do 
emprego da restituição dos imóveis do Distrito Federal para quantificação da área construída 
total alocada no setor. Em suma, o setor encontra-se consolidado, com poucos lotes vazios e 
subutilizados, e grande parte com os usos previstos no PLC implantados. Em razão deste fato, foi 
considerado como premissa que o comportamento das viagens atraídas pelo SIG já acomoda o 
uso previsto no PLC, sendo o primeiro cenário de referência ao PLC.  

O impacto na atração de viagens foi na ordem de 21% se considerada a variação do segundo para 
o primeiro cenário, e de 23% para o terceiro cenário, que considera todos os imóveis do setor 
ocupado. Ressalta-se que uma intensa dinâmica urbana, que implicaria em uma consolidação 
plena é rara, tendo em vista que em todas as regiões do DF ainda apresentam imóveis vagos ou 
subutilizados, conforme destaca o indicador “Lotes vagos e subtilizados4”, apresentando valor 
médio de 8,36% do total de lotes do Distrito Federal.  

O incremento de viagens no período pico no cenário 2 resulta em aproximadamente 142 veículos 
por hora, que praticamente não apresentaria impacto no sistema viário interno ao setor e no 
sistema viário estrutural adjacente, notadamente à EPIG, que se encontra com volume de 
veículos intenso decorrente do movimento pendular no sentido do Plano Piloto, conforme 
carregamento do transporte individual para 20165 e 2026, conforme definido no PDTT. Ressalta-

                                                           
4 Indicador “Lotes vagos e subutilizados” tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento de políticas de 
enfrentamento da vacância urbana, subutilização da infraestrutura e retenção especulativa da terra. 
Disponível em: http://www.observatorioterritorial.seduh.df.gov.br/lotes-vagos-e-subutilizados/ 
Acessado em: 21 de agosto de 2019 
5 Metrô/DF, 2018. Relatório das Matrizes de Viagens e da Rede Analítica – Prognóstico. Plano Diretor de 
Transporte sobre Trilhos. Disponível em: http://www.metro.df.gov.br/?page_id=40044 
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se que os cenários do PDTT corroboram com as conclusões deste estudo, já que as alterações de 
uso do PPCUB foram consideradas nos cenários prospectivos de 2026 e 2036.  

 

Fonte: Metrô/DF, 2018. Relatório das Matrizes de Viagens e da Rede Analítica – Prognóstico. Plano 
Diretor de Transporte sobre Trilhos. Disponível em: http://www.metro.df.gov.br/?page_id=40044 
 

 

Fonte: Metrô/DF, 2018. Relatório das Matrizes de Viagens e da Rede Analítica – Prognóstico. Plano 
Diretor de Transporte sobre Trilhos. Disponível em: http://www.metro.df.gov.br/?page_id=40044 
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Quando considerada a implantação de uma maior diversidade de usos observa-se uma alteração 
do comportamento dos indivíduos, aproximando-se da distribuição média dos deslocamentos 
por motivo e modo no Distrito Federal. Com isso, a mobilidade no SIG apresenta um resultado 
que se integra com os preceitos de um desenvolvimento urbano sustentável e mais inclusivo, a 
partir do aumento do uso do transporte alternativo e coletivo. O efeito esperado do PLC, apesar 
de não contemplar o uso residencial, que ampliaria o efeito de redução do transporte individual, 
é possível identificar a dinâmica do setor e seu potencial de integração com os setores adjacentes, 
notadamente o Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro e Plano Piloto, é possibilitar a conformação de 
uma centralidade local / regional pautada no deslocamento por meios não motorizados, além de 
ser a razão pela qual está sendo desenvolvido projeto de requalificação urbana do Setor.  

 

 


