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RESUMO 

A elevada concentração de pessoas e a forma de ocupação habitacional normalmente ocorrem de 

forma intensa e desordenada. Esse problema envolve vários fatores urbanísticos e um deles é 

referente à mobilidade urbana, que possui influência sobre as condições de vida dos cidadãos nas 

regiões metropolitanas. Este estudo procura constatar e detalhar a dimensão de mobilidade na 

Área Metropolitana de Brasília, aplicada pelo índice de bem-estar urbano - IBEU. Com objetivo 

principal de detalhar a dimensão de mobilidade na Área Metropolitana de Brasília – AMB nas 

variáveis de calçada e pavimentação, tendo a mobilidade sustentável como foco nestas 

ampliações de desenvolvimento. Foram dimensionados os indicadores de uso e ocupação do solo 

destinado ao deslocamento, calçada e pavimentação, para assim averiguar suas interferências na 

mobilidade urbana da região. Os indicadores apontaram algumas divergências de região para 

região, e foi possível verificar que a categoria de renda per capta da população levantada no 

presente trabalho, influencia diretamente no número de domicílios com existência de calçada. A 

pavimentação foi constatada em quase toda região do Distrito Federal, sendo esse indicador de 

fundamental importância para o deslocamento da população de Brasília. O principal problema de 

mobilidade urbana do Distrito Federal ocorre em função da falta de planejamento, infraestrutura e 

principalmente sobre a forma de uso e ocupação do solo. 

Palavras-Chave: Mobilidade Urbana; Infraestrutura; Calçada; Pavimentação.   

  



 

 

ABSTRACT 

The high people concentration and the housing occupation way normally happen intense and 

disorderly. This issue includes several urban factors and one of them is regarding to urban 

mobility, which have influence about the citizen’s life condition on the metropolitan areas. This 

study aims to find and to detail the mobility dimension in the Brasília metropolitan area, applied 

for urban welfare index – IBEU. With the main purpose of detailing the extent of mobility in the 

metropolitan area of Brasília - AMB on the cobbled paving and variables, and sustainable 

mobility focuses on the development of these extensions. There were sized the following 

indicators: land use and occupation for the displacement, sidewalk and paving for this away 

ascertain their interferences in the urban mobility on the region. The indicators demonstrated 

some divergences region by region thereby it was possible verify that the per capita income 

population category raised on this current study influence directly the number of domiciles with 

sidewalk. The paving was contrasted in almost regions on the Distrito Federal, being this 

indicator fundamental importance for the population displacement in Brasília. The main urban 

mobility issue in Distrito Federal is the lack of planning, infrastructure and especially about the 

land use and occupation. 

Key words: Urban Mobility, Infrastructure; Sidewalk, Paving.  
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1. INTRODUÇÃO 

O índice de bem-estar urbano - IBEU avalia a dimensão do bem-estar da população 

brasileira nas áreas urbanizadas, em nível metropolitano. Neste são determinados os índices de 

satisfação dos cidadãos proporcionados pelo mercado e pelos serviços sociais prestados pelo 

Estado, nas 15 regiões metropolitanas mais importantes do Brasil.  

Esta dimensão de bem-estar da população abrange a vida em suas condições coletivas 

constituídas pelas grandes cidades (RIBEIRO e RIBEIRO, 2013). O IBEU surgiu na forma de um 

livro que levantou a primeira discussão a respeito da condição de vida urbana no Brasil e sua 

situação nas metrópoles brasileiras (RIBEIRO e HOLANDA, 2015). O livro foi lançado em 2013 

pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - INCT Observatório das Metrópoles, com 

objetivo de oferecer um novo instrumento de avaliação e formulação de políticas urbanas para o 

Brasil. Com o índice se torna possível explorar indicadores que envolvem áreas como a 

mobilidade urbana, condições ambientais urbanas, condições habitacionais urbanas, atendimento 

de serviços coletivos urbanos e infraestrutura urbana para as regiões metropolitanas (RIBEIRO e 

RIBEIRO, 2013). Ribeiro e Holanda (2015, p. 53), dizem que o IBEU “é uma experiência 

louvável e que deve ser discutida nas mais diferentes esferas – acadêmicas, governamentais e da 

sociedade civil”. 

A qualidade de vida da população nas grandes cidades é um termo de grande relevância 

ligado a todas as análises e políticas de planejamento e de gestão de um território (SANTOS e 

MARTINS, 2002). O conceito de qualidade de vida tratado por Minayo, Hartz e Buss (2000), é 

entendido como sendo de cunho social, fomentado a partir de parâmetros subjetivos e objetivos, 

cujas bases são a satisfação das necessidades básicas e das necessidades criadas pelo grau de 

desenvolvimento econômico e social de determinada sociedade. A vida do indivíduo e da sua 

coletividade depende totalmente dos recursos disponíveis e das condições fornecidas pelo meio 

construído (RIBEIRO e RIBEIRO, 2013). Com isso torna-se fundamental o fornecimento de uma 

infraestrutura básica por parte das cidades, que prevaleça de condições mínimas necessárias 

favorecendo a qualidade de vida dos indivíduos no que se refere ao ambiente físico habitado em 

sua totalidade cotidiana.  
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O aumento populacional é uma realidade frequentemente comentada que verificam 

tendências entorno da concentração populacional e formas de ocupações do solo que muitas das 

vezes ocorrem de forma intensa e desordenada, e isso acaba influenciando diretamente as 

condições de vida dos cidadãos (SANTOS e MARTINS, 2002). Com base no censo demográfico 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, de 2010, nota-se um considerável 

aumento da população urbana comparados aos censos anteriores. Hoje se pode dizer que a 

população urbana brasileira continua aumentando proporcionalmente, correspondendo a mais de 

84%, um alto e expressivo índice onde a população se encontra concentrada principalmente nos 

grandes centros metropolitanos (RIBEIRO e RIBEIRO, 2013). 

Tida como um grande desafio que compromete diretamente a qualidade de vida e o bem-

estar da população que vive nas regiões metropolitanas, a mobilidade urbana é um atual problema 

gerado por fatores externos ligados a produção do transporte e ao desempenho econômico das 

atividades urbanas. O problema vai além da questão da mobilidade, um sistema ineficaz agrava 

as desigualdades sociais espaciais e acaba sobrecarregando o ambiente natural inserido no espaço 

urbano. Diante tal problemática cabe ao governo, assumir ações de políticas públicas, a fim de 

programar uma mobilidade urbana de cunho sustentável, abrangendo o olhar econômico, social e 

ambiental (MORAIS e COSTA, 2010).  

Os ambientes naturais inseridos no espaço urbano, ainda quando existe são fomentadores 

de qualidade de vida de tal forma, que mantê-los e melhorá-los deveriam ser prioridade em todos 

os programas de gestão pública responsável. No Brasil a não observância desta prioridade tem 

literalmente matado espaços naturais a favor de causas individuais e mercantilistas sem nenhum 

respeito ao bem comum, chegando à irresponsabilidade de gestão, onde se perde bens preciosos.  

Na tentativa de sanar o problema, os governantes passaram a aplicar nas regiões 

metropolitanas (RMs), sistemas de mobilidade que impactavam negativamente nas vidas das 

pessoas e geravam altos custos econômicos e ambientais para a sociedade. Isto foi evidenciado 

pelas aplicações nos sistemas que apresentavam baixa qualidade e alto custo, totalmente 

desprovido de um desempenho que poderia afetar positivamente nas condições de qualidade de 

vida nas cidades (MORAIS e COSTA, 2010). 

Em específico, atualmente a região do DF se encontra em um avançado crescimento 

habitacional que se concentra especialmente nas regiões administrativa, onde os números de 
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pessoas aumentam e fazem com que as cidades satélites estendam seus limites 

desordenadamente. Dados da Pesquisa Domiciliar Transporte do ano 2000, realizada pela 

CODEPLAN, indicam que cerca de 44,92% dos empregos do DF estão localizados no Plano 

Piloto, e menos de 10% da população habitam nessa localidade. Esses dados indicam uma das 

consequências ocasionada por esse aumento populacional que é a poluição atmosférica, gerada 

pela emissão de gases poluentes liberado dos veículos aos se deslocarem das áreas mais extremas 

em direção ao Plano Piloto onde se concentra grande parte dos empregos (RIBEIRO, 2013). 

Problemas em geral associados ao aumento da população são comuns nas cidades 

brasileiras, porém, fugiram ao controle, em função da falta de planejamento e principalmente 

sobre o uso e ocupação do solo. Baseado em uma pesquisa realizada pela Política Nacional de 

Mobilidade Urbana Sustentável (2004), os problemas mais graves registrados sobre a gestão de 

mobilidade, são dados pela falta de estudos e planos, e a pouca relação do uso do solo ao 

desenvolvimento urbano. Pela falta de gestão referente ao uso e ocupação do solo, Diniz (2014, p. 

66) destaca que “em um futuro próximo, o solo poderá se transformar em bem escasso, 

notadamente nas cidades”. São as ações em pequena escala que muitas vezes não são notados e 

acabam agravando o problema em relação ao uso e ocupação do solo, e seu acumulo deixarão um 

efeito imponente no meio ao longo do tempo. 

A partir de uma ocupação irregular e desordenada as cidades vem sofrendo reflexos 

negativos sobre o transporte e as deixam cada vez menos acessíveis para os habitantes. Tudo isso 

dado como consequência das atividades exercidas sobre o território pelos próprios habitantes, de 

forma natural ou por meio de políticas que acabam definindo o uso e a intensidade de ocupação 

do solo, que é decisiva nas inter-relações e movimentos que caracterizam as diversas demandas 

de mobilidade (Mobilidade e Política Urbana, 2005). As condições da mobilidade no meio são 

resultados da própria interferência da população, tanto em ações que agravam a problemática, 

dada por meio de ocupações irregulares, loteamento, entre outro, tanto em iniciativas 

participativa, que refletem em melhorias que são intermediadas pelo governo.  

Vista como uma alternativa a mobilidade sustentável, busca a gestão integrada de forma 

econômica, social e ambiental. A mobilidade urbana sustentável por meio do planejamento 

integrado, entre o controle e a gestão pública dos transportes, a compreensão das lógicas que 

racionalizam o uso do solo e a incorporação dos princípios de Mobilidade Urbana Sustentável, 
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pode formar as bases de um novo planejamento, com maior união e eficiência, das cidades 

brasileiras (Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, 2004).  

Não tendo a gestão pública o reconhecimento prioritário de que os recursos são finitos, 

principalmente os ambientais, a tendência já constatada hoje é do desgaste do patrimônio 

ambiental existente e em um futuro muito próximo, de uma ineficiência dos recursos criados a 

favor dos espaços urbanos. Muito se tem perdido por pura negligência na execução de obras 

urbanísticas pela falta de zelo para com a coisa pública. Muitas outras prioridades secundárias são 

colocadas no topo das listas deixando aspectos realmente relevantes de fora dos planejamentos.  

No Brasil caminhamos na contra mão das prioridades das nações desenvolvidas, onde hoje, 

principalmente nas áreas urbanas, o foco é preservar e melhorar a qualquer custo as reservas 

naturais e seus benefícios. Enquanto lá fora emerge a qualidade dos serviços públicos, aqui ainda 

os gestores estão atados a quantidades, precisando mostrar maiores resultados em números e 

deixando de lado a eficiência.  

A irresponsabilidade é tamanha que a favor da acomodação de interesses imediatistas o 

pensamento coerente da lógica da ocupação do solo é relegado a segundo ou terceiro plano. O 

mesmo acontece no gerenciamento de melhorias urbanas a favor da população, o pensamento é 

atender a demanda, não importa a custo de quê. E a logística pensada muitas vezes favorece a 

interesses privados em detrimento do interesse comum, ou até da viabilidade responsável e eficaz 

da obra.  

É comum observar em espaços de convivência, alterações simples que elevariam o bem 

estar das pessoas que ali frequentam, ou seja, é simplesmente fazermos a nossa parte, pois são as 

pequenas atitudes que se realizadas com frequência rendem bons resultados. A densidade 

demográfica eleva a responsabilidade daqueles que fazem gestão da coisa pública, pois faz com 

que se busquem melhorias a favor da população, no entanto, muitos gestores negligenciam 

deixando patrimônios urbanos como resultados de sua incompetência. Elevam a estatística do 

mau uso dos recursos públicos e ainda deixam visíveis obras ineficientes, mal planejada a que 

grande parte da população é obrigada a usar, pois dela dependem.  

O gestor ao observar um ambiente no qual for fazer intervenções devera ter uma visão além 

dos saberes acadêmico. A sua condição de cidadão consciente de que a natureza necessita de um 

olhar sensível onde possa enxergar-se a possibilidade de transformação para uma melhor 
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qualidade de vida e somar a isso a prerrogativa de preservação do que for possível. Fazendo uso 

de ideias inteligentes e responsáveis que favorecem a modernização, sem destruir as 

características locais, pelo contrário, modificar enaltecendo as possibilidades de preservação. 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Detalhar a dimensão de mobilidade na Área Metropolitana de Brasília – AMB nas variáveis 

de calçada e pavimentação correlacionando fatores do tipo de moradia, renda e condição do 

domicílio com a existência de infraestrutura urbana destinada ao deslocamento. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(1) Constatar a dimensão de mobilidade na AMB que foi aplicada e publicada pelo 

IBEU. 

(2) Explorar a interferência das variáveis: calçada e pavimentação na mobilidade 

urbana da região.  

(3) Desenvolver a dimensão de mobilidade do DF com enfoque sustentável. 

3. JUSTIFICATIVA 

Desde o surgimento de estruturação do transporte urbano, que vai de meados de 1960 e 

início de 1980, há incentivos no campo do desenvolvimento urbano em geral. A política da 

Mobilidade Urbana é um acervo que acompanha até os dias de hoje as condições dos transportes 

urbanos nas cidades e nos ajuda a entender o processo de construção da política de mobilidade 

(VASCONCELLOS, CARVALHO e PEREIRA, 2011). A preocupação envolvendo a sistemática 

de mobilidade urbana teve início somente no fim dos anos 60 e desde então a mobilidade é vista 

como um desafio nas grandes cidades, isto ocorre devido à falta de planejamento de 

infraestrutura, muitas vezes originadas pelo aumento populacional nas áreas urbanas. A 

incansável busca por bens e serviços faz com que as pessoas procurem oportunidades nas regiões 
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metropolitanas e nas capitais, aumentando significamente a concentração populacional nessas 

regiões. 

Nas regiões metropolitanas o acumulo de pessoas ocorre em função do rápido crescimento 

habitacional, onde inicialmente grande parte morava nas áreas rurais e com o passar do tempo 

foram se deslocando para os grandes centros urbanos. Dentre as várias consequências geradas a 

partir dessa transferência, a mais visível é a expansão das áreas urbana, que normalmente são 

ocupadas de maneira irregular em locais considerados de riscos. O rápido crescimento 

populacional poucas vezes consegue ser acompanhado pelos projetos de infraestrutura das 

cidades, e dentre os diversos problemas ocasionados por sua falta estão as obras destinadas ao 

deslocamento da população, que geralmente não envolve toda a área das cidades, limitando seu 

acesso a grande parte da população. 

Um projeto bem fundamentado de um sistema de mobilidade traria diversos benefícios 

diretos para a população, pois em punho social e questão da mobilidade urbana propicia um 

suporte essencial a sociedade. Dentre todas as necessidades dos cidadãos a mobilidade se 

encontra inserida na grande maioria, pois hoje em dia quase todos os recursos que precisamos se 

encontram distante um dos outros. As cidades estão cada vez maiores e as oportunidades mais 

restritas, por tanto a inclusão de um sistema de mobilidade eficiente, poderia satisfazer grande 

parte da população que precisa diariamente se deslocar para cumprir com suas obrigações.  

Os meios destinados ao transporte públicos, as condições das vias, a falta de infraestrutura e 

a inexistência de meios destinados a locomoção, me causa grande revolta no geral, pois vejo 

pouco interesse por parte dos governantes em procurar soluções para a grande problemática 

envolvida na questão da mobilidade do país. Poucas são as opções que o brasileiro tem para se 

locomover, pois a infraestrutura nas cidades muitas vezes é limitada, onde não encontramos 

segurança para se deslocar, colocando em risco a vida das pessoas. No Distrito Federal grande 

parte da população ainda utiliza do veículo motorizado para se deslocar, e pouco é o 

conhecimento da população sobre as formas e os meio que a cidade fornece para locomoção, 

dessa forma a trabalho ajudará a população quanto à informação da existência de calçada e 

pavimentação em toda região.  

Equivale ressaltar que Brasília nasceu de um planejamento prévio, no entanto, já sofre nos 

dias de hoje com problemas comuns a todas as cidades brasileiras. Acredito que conscientizar as 
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pessoas das possibilidades de locomoção e seus benefícios comuns poderá ser de grande valia 

para um futuro bem próximo. Impor restrições ao uso de veículos motorizados ganhas 

notoriedade em todas as medidas de melhoria de tráfego nas grandes metrópoles, no Distrito 

Federal também não será diferente. Ousar propor aos moradores daqui possibilidades de se 

locomoverem de forma alternativa favorecendo o bem comum será estar em consonância na 

busca pelo equilíbrio do uso dos espaços. O maior objetivo é deixar a comodidade do conforto 

interior do veículo motorizado, pela comodidade de chegar com facilidade no seu destino e ainda 

ter a consciência que o ganho maior, é o ganho da coletividade. 

Diante dos meios, calçadas e vias pavimentadas, que existem no Distrito Feral, a pesquisa 

realizada fornecerá dados para orientar e facilitar a questão do deslocamento da população no 

Distrito Federal com o Mapa de uso e ocupação focado em mobilidade com as áreas de melhores 

e piores condições.  

4. MOBILIDADE URBANA 

A mobilidade urbana é um assunto de grande interesse da população em geral, visto que 

muitas pessoas dependem dela para cumprir com seus compromissos cotidianamente. O conceito 

de mobilidade urbana abrange um posicionamento amplo que vai além do deslocamento, 

envolvem as dimensões composta pelo espaço urbano e suas multiplicidades. Como referida pela 

Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável (2004, p. 12), “a mobilidade corresponde às 

diferentes respostas dadas por indivíduos e agentes econômicos às suas necessidades de 

deslocamento”.  

A fim de atender suas múltiplas necessidades, os indivíduos buscam variadas formas de 

deslocamento nas cidades, que podem ser realizadas a pé, por meio de veículos não motorizados 

ou no mais comum dos casos, motorizados. Isso dependerá de diversos fatores, um deles, ou 

talvez o mais importante é o tempo. Segundo VASCONCELLOS (2002, apud, 

VASCONCELLOS, CARVALHO e PEREIRA, 2011, p. 7) “em economias em desenvolvimento, 

como o Brasil, as pessoas que moram nas cidades realizam, em média, dois deslocamentos por 

dia, valor correspondente à metade dos deslocamentos de pessoas em países desenvolvidos”. Fato 

que pode explicar que muitas vezes as pessoas podem deixar de se descolar devido às 

dificuldades envolvidas na questão da mobilidade urbana no Brasil.  
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São inúmeras as resultantes negativas ligadas à mobilidade urbana nas cidades brasileiras, 

principalmente nas regiões metropolitanas, tudo em função de uma má gestão, fundamentada nos 

fatores sociais e principalmente econômicos.  

O sistema de mobilidade urbana das grandes regiões brasileiras é evidenciado pela grande 

quantidade de transporte individual motorizados, que normalmente é preenchido somente por 

uma única pessoa. Pois, a questão ambiental, sequer é levada em conta quando um indivíduo 

compra ou utiliza um automóvel. Atualmente vários veículos trafegam pelas ruas levando 

somente uma pessoa, e isso se tornou visível na ultima década devido à facilidade de 

financiamentos. A educação ambiental com foco no bem comum esta longe de ser uma realidade 

no país, pois a consciência individual é que conta nas horas de decisão.  

Estes aspectos têm gerado impacto para as cidades, e é possível observar em horários de 

maior volume de deslocamento que o sistema de tráfego existente está saturado e ainda temos os 

problemas ambientais, e a perda de tempo para o deslocamento em função dos 

congestionamentos urbanos (MORAIS e COSTA, 2010).  

Os congestionamentos geram muita dor de cabeça aos brasileiros e essa tendência pode ser 

observada nas grandes metrópoles brasileiras pelos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar 

dos investimentos realizados para a melhoria dos sistemas de mobilidade nas metrópoles 

brasileiras, a população ainda sofre os impactos negativos do aumento dos congestionamentos e 

consequentemente nos tempos de deslocamentos. 

A distribuição dos meios de transportes utilizados para o deslocamento da população varia 

conforme o potencial da região. Atualmente os sistemas de transporte público de ônibus urbanos 

e metropolitanos são o mais utilizado no Brasil, existindo em aproximadamente 85% dos 

municípios (MORAIS e COSTA, 2010). Os demais sistemas que apresentam alta capacidade, 

como os trens e metrôs, só existem em poucas Regiões Metropolitanas do país. Com os 

problemas enfrentados a partir de sistemas de mobilidades insuficientes e ineficiente, a população 

busca alternativas, muitas vezes inadequadas que apresentam riscos, mas que as beneficiam no 

tempo gasto de um local a outro, tendo como exemplo as vans e moto táxis.   

O sistema de transporte é totalmente integrado ao uso e ocupação do solo urbano, e 

depende de uma extensa área espacial para seu exercício nas cidades. Para que haja uma boa 
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relação entre as partes integradas, é necessário um estudo da organização interna do espaço 

urbano visto como um sistema complexo que depende de uma tecnologia para o transporte 

(CASTRO, 1997). Silva (2012) traz como resultado de sua pesquisa que a relação entre uso do 

solo e transporte possui um importante caráter político, com fins socioeconômicos que dependem 

de meios necessários nas políticas públicas urbanas. Outro importante fator implícito desta 

relação é em questão da própria malha urbana, que configura fatores como integração e 

conectividade, que influenciam nos movimentos e localização das atividades.  

Tendo em vista que o transporte é uma peça fundamental na reprodução espacial dos 

espaços urbanos, este requer um processo amplo e complexo de qualificação, partindo de uma 

qualificada gestão e planejamento do sistema de transporte para uma melhor (re) produção do 

espaço urbano. E estes elementos gestão e planejamento público devem levar em conta uma 

logística futura, pensar no agora com objetivos estatísticos numa visão a longo prazo. Na 

conjuntura de gestão atual o que observamos é o imediatismo de resolver problemas de 

mobilidade que já estão acontecendo, de forma até mesmo irresponsável, inviabilizando nestes 

mesmos espaços obras coerente para uma demanda futura. 

Diante da complexidade da vida moderna, necessidades são elencadas numa velocidade que 

corresponde ao aumento da demanda diária, assim sendo mecanismos de suporte vão sendo 

criados, muitas vezes de forma imediata, sem analises futuras. Isso torna o planejamento a médio 

e longo prazo fundamental para que medidas de melhorias realmente possam atender eficazmente 

as populações. Em relação à mobilidade urbana o olhar deve ser futurístico e isso só e possível 

com um bom planejamento prévio, só assim será possível evitar grandes danos ambientais e 

atender demandas elevadas. 

A mobilidade urbana agrega diretamente as possibilidades de desenvolvimento para uma 

cidade. Com os pensamentos voltados para a questão ambiental, atualmente a mobilidade urbana 

sustentável, surgir como uma alternativa a fim de satisfazer as necessidades da população sem 

prejuízos ao meio ambiente, fator este que influência positivamente no progresso das cidades. 

MANCINI (2011) diz que são necessárias medidas mais eficientes para que os princípios de 

mobilidade urbana sustentável se tornem realidade. Isso mostra que a questão da mobilidade 

urbana sustentável ainda é um desafio que engloba diferentes fatores e que necessita de gestão 

integrada de cunho estratégico. O autor levanta alguns fatores que mostra essa integração, 
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destacando a necessidade de combustíveis renováveis, investimentos tecnológicos e todas as 

modalidades que auxiliam na construção do princípio de mobilidade urbana sustentável.  

4.1 MOBILIDADE URBANA NO DISTRITO FEDERAL 

A construção de Brasília veio como um projeto de inovação no processo de urbanização do 

Brasil. A construção da cidade começou a atrair pessoas das mais diversas regiões do Brasil, isso 

fez com que a capital do país se tornasse um novo centro polarizador de migrações, recebendo 

gente dos todos os estados que vieram em procura de oportunidades (RIBEIRO e HOLANDA, 

2015). Brasília foi planejada e construída em meados do século XX num contexto de mobilidade 

fundamentado no transporte rodoviário, tanto de passageiros como de cargas.  

O Distrito Federal é composto pelo plano piloto e suas regiões administrativas, também 

conhecidas por “cidades satélites”, a Figura 1 abaixo mostra como são distribuídas pela região do 

Distrito Federal. O plano piloto é o centro para onde se desloca a maior quantidade de pessoas 

diariamente, onde a grande maioria mora nas regiões administrativas do Distrito Federal. Pelo 

fato de ser uma cidade planejada pouco se imaginava que enfrentaria problemas como, falta de 

espaço para os automóveis e congestionamentos. O número de veículos na cidade é acompanhado 

pela população, ou seja, se a população aumenta o número de carros aumenta fato que explica 

diversos problemas enfrentados diariamente pela população do DF com relação à mobilidade 

(CARVALHO, 2008). 
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Figura 1 - Regiões Administrativas de Brasília 

 

Fonte: Acervo pessoal do orientador 

Ribeiro (2008) constata que Brasília está entre as cidades consideradas mais dispersas do 

mundo e a sua densidade populacional aumenta na medida em que se afasta do centro. O centro 

de Brasília é marcado pelo Centro de Comércio e Serviços (CCS), local em que está a grande 

quantidade de empregos formais da região. Nessa região a densidade populacional é menor por 

residir uma pequena parcela de moradores se comparada com as regiões administrativas, também 

conhecidas como bairros-dormitórios, que envolvem a cidade. E indo além do limite do Distrito 

Federal existe os municípios que compõem a denominada Área Metropolitana de Brasília – AMB 

(RIBEIRO e HOLANDA, 2015). 

O projeto de Brasília, idealizado por Lúcio Costa, priorizou a mobilidade automobilística, 

pensando pouco nos pedestres, no sistema de transporte público e ignorando completamente os 

ciclistas. Com o passar dos anos o crescimento acelerado da população foi problematizando as 

formas de uso e ocupação do solo e a dificuldade de deslocamento. Mesmo sendo uma cidade 
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planejada para o transporte de automóveis o seu uso se tornou tão acentuado, que sua 

dependência para de deslocar vem intensificando cada dia mais os problemas de mobilidade no 

DF (CARVALHO, 2008). Hoje em dia grande parte dos problemas enfrentados pela população 

referente ao sistema de mobilidade é referente à quantidade de veículos nas ruas, geralmente 

composto por uma pessoa. Para uma população maior que 2,9 milhões (IBGE, 2015), há 1,56 

milhões (DETRAN/DF, 2015) de veículos nas ruas, número bastante elevado que levanta a alta 

quantidade de veículos que geram caos em toda área metropolitana do Distrito Federal.  

Morais e Costa (2010, p. 565), afirma que “os problemas de mobilidade se refere à gestão 

metropolitana dos serviços de transportes, principalmente quando se observa a tendência de 

crescimento acelerado dos municípios periféricos em relação aos municípios núcleos dos grandes 

aglomerados urbanos”. Este fato é evidenciado no Distrito Federal onde, se observa o aumento da 

população nas ditas “cidades satélite”, isso acontece pelo fato do custo de vida ser inferior ao do 

plano piloto. Esse aumento além de acarretar o aumento extensivo da cidade, traz problemas para 

o sistema de transporte em geral, visível nos transportes públicos, com ônibus e metrô lotados, e 

no transporte particular, com a grande quantidade de veículos em circulação. Ribeiro e Holanda 

(2015) ressaltam que os problemas de mobilidade são tão graves que para melhorar a mobilidade 

entre as “cidades satélites”, as primeiras medidas tomadas são em aumentar os postos de 

trabalhos in loco, na intenção de evitar o crescimento da locomoção das pessoas entre elas e as 

demais regiões administrativas. 

A implementação de um modelo de mobilidade sustentável em Brasília, talvez solucionasse 

os problemas de locomoção que abrange o Distrito Federal, porém o modelo parte de um 

princípio de análise sociológica baseada na barreira cultural que só utiliza transporte público 

quem é pobre (CARVALHO, 2008). Partindo dessa análise nota-se que a mobilidade sustentável 

em Brasília, abrangendo o patamar social, econômico e ambiental só será vista e evidenciada no 

momento em que as barreiras culturais começar a ser superadas e assim a população começar a 

procurar meios alternativos de locomoção que possa contribuir para a solução de outras barreiras 

como por exemplos, as políticas, que são de extrema relevância na aplicabilidade dos sistemas de 

mobilidade.  

Está firmada no morador do Distrito Federal a necessidade pessoal de fazer uso de 

transporte individual pelo status social evidenciado na região. A conscientização e projeção de 



21 

 

uma possibilidade de transporte alternativo a princípio servem para todos, menos para os 

moradores do DF, e assim sendo, emerge a necessidade de uma educação de locomoção que 

fomente as possibilidades da região e as necessidades diárias da população. Desse modo deve-se 

formar uma consciência superando a barreira do modismo, com uma gestão pública eficaz 

elevando os benefícios dos diversos meio de transporte do Distrito Federal.  

5. VARIÁVEIS EM ESTUDO QUE INFLUENCIAM NO IBEU 

5.1 CALÇADAS 

A mobilidade inclui a calçada como uma das infraestruturas básicas destinadas ao 

deslocamento em áreas urbanas. Ribeiro e Ribeiro (2013, p. 21) citam a calçada como um dos 

“indicadores que expressam as condições de infraestrutura na cidade que podem possibilitar 

melhor qualidade de vida para pessoas, estando relacionadas com a acessibilidade, saúde e outras 

dimensões do bem-estar urbano.”  

Sua existência ou boa condição de uso pode aumentar a interação do pedestre com os bens 

e recursos das cidades. Elas são muito utilizadas nos grandes centros, onde a falta de 

estacionamento e o deslocamento de curta distância fazem com que grande parte dos pedestres 

utilizem desse meio para se deslocar a fim de cumprir suas respectivas atividades.  

A questão das calçadas sempre é levantada nas pautas de reclamações da sociedade, muitas 

vezes pela sua má condição de uso e/ou conservação que podem apresentar sérios riscos a 

população. O deslocamento a pé com qualidade requer calçadas em locais adequados e em bom 

estado de conservação, dando segurança aos pedestres, principalmente àqueles com dificuldade 

para se deslocar. São comuns as quedas em calçada, em especial, de idosos, por conta de defeitos 

na estrutura. As quedas geram consideráveis custos ao governo ou ao pedestre, mas independente 

de quem arque com o custo dos acidentes, é primordial uma padronização das calçadas para 

evitar qualquer tipo de acidente, visando uma ação preventiva. 

5.2 PAVIMENTAÇÃO 

A pavimentação é uma estrutura básica necessária para todo e qualquer tipo de 

deslocamento nas grandes áreas urbanas, que tem por finalidade propiciar aos usuários melhoria 
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na condição de mobilidade, conforto, economia e segurança. Em vias pavimentadas destinadas a 

circulação de veículos automotores, sua estrutura deve suportar as condições climáticas e o 

tráfego de veículos. Sua existência liga destinos de interesse da população como também diminui 

o tempo de percurso quando sua estrutura se encontra em bom estado. As vias pavimentadas 

devem atender o fluxo de acordo com a quantidade de veículo que passa por ela diariamente, 

podendo variar em sua extensão, largura ou no sentido de fluxo. Todos esses fatores regem 

conforme a capacidade de cada cidade.  

As melhorias referentes à questão da mobilidade incluem a pavimentação como 

infraestrutura fundamental para o deslocamento da população. Os projetos relativos à 

pavimentação que existem no Brasil procuram aumentar em quilômetros a pavimentação das ruas 

e rodovias que ligam pontos importantes e estratégicos a fim de facilitar a deslocamentos de 

cargas e pessoas aos destinos requeridos. Obras deliberadas a melhoria do pavimento também são 

bastante comuns nas cidades, onde com conjunto de fatores acabam desgastando-o com o tempo, 

existindo uma necessidade de reparos constantes. 

6. METODOLOGIA 

O IBEU abrange as seguintes dimensões: mobilidade urbana; condições ambientais 

urbanas; condições habitacionais urbanas; atendimento de serviços coletivos urbanos; 

infraestrutura urbana. As dimensões citadas são constituídas por um conjunto de indicadores, 

estabelecidos a partir do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2010 (RIBEIRO e RIBEIRO, 2013). Tendo como área de estudo toda região do 

Distrito Federal, a pesquisa foi elaborada a partir do IBEU para analisar a dimensão de 

mobilidade na região metropolitana de Brasília. Para a análise foi realizado um mapeamento que 

descreve as características do entorno dos domicílios de acordo com os indicadores: calçadas e 

pavimentação.  

Os dados da base de informações do censo demográfico de 2010 fornecem seus resultados 

do universo por setor censitário. Os valores coletados da região do Distrito Federal foram das 

categorias referentes aos domicílios particulares permanentes que apresentam características dos 

indicadores referentes à calçada e pavimentação. De acordo com o IBGE (2013), domicílio 
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particular permanente é uma moradia de uma ou de um grupo de pessoas, localizado em unidade 

que se destina a servir de moradia, podendo ser na forma de casa, apartamento ou cômodo.  

Após a coleta se utilizou do programa ArcGis para confecção dos mapas e identificação das 

áreas do estudo. O ArcGis é um software da empresa ESRI (Environmental Systems Research 

Institute), utilizado para Sistema de Informações Geográficas (SIG). O Software agrega mapas, 

aplicativos, dados e usuários a fim de auxiliar nas tomadas de decisão de forma rápida e 

inteligente.  

As informações contidas nos mapas gerados, referente aos indicadores de calçada e 

pavimentação, foram levantadas nos domicílios particulares permanentes de acordo com as 

seguintes categorias: 1) tipo de moradia: adequada ou não adequada; 2) rendimento nominal 

mensal domiciliar per capita: maior que dois salários mínimos ou menor que dois salários 

mínimos; 3) domicílios: próprio e não próprio; e 4) moradores em domicílio: próprio e não 

próprio.  

As informações contidas em cada categoria foram especializadas, gerando oito mapas para 

cada categoria dos indicadores de calçada e pavimentação.  

A quantidade de domicílios ou moradores que se encontram dentro de cada categoria, está 

nos mapas em intervalos que envolvem cinco níveis de avaliação. Foram computadas as áreas de 

tinham, um ou mais que um domicílio com a característica referente. Nas áreas que não havia 

nenhum domicílio que se enquadrasse em alguma das características analisadas, assumiram valor 

zero, dessa forma não foram escalonados aos níveis para avaliação. A partir dessas informações 

será possível observar e analisar as áreas mais críticas assim como levantar fatores que possam 

explicar o comportamento de cada mapa.  
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7. RESULTADO E DISCUSSÃO 

7.1 CALÇADAS  

TIPO DE MORADIA 

A Figura 2 exibe as regiões do Distrito Federal onde existem variável calçada presente nas 

moradias não adequadas, ou seja, aquelas que não se encontram em condições propícias para 

sobrevivência. Na figura é possível visualizar que uma parte da região de Taguatinga e de 

Vicente Pires, apresenta uma quantidade relevante de domicílios com moradia inadequada com a 

presença de calçadas. Dessa forma podemos dizer que a população dessas regiões usufrui da 

existência de calçadas para o deslocamento de curta distância. Outra área que se pode considerar 

um alto número de moradias inadequadas é no setor de clube sul, provavelmente pelo elevado 

número de domicílios fonte de invasões. No mapa é possível constatar um número pequeno de 

domicílios com moradia não adequada com calçada, pois em grande parte do mapa houve a 

predominância da cor vermelha, indicando uma quantidade que varia somente de 0 a 20 

domicílios com moradia não adequada por região, diante um total de 774.037 que existe no DF 

(IBGE, 2010). 
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Figura 2 - Mapa da Característica do Entorno dos Domicílios com Moradia Não Adequada – C/calçada. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

A região de Ceilândia e Paranoá são as únicas que apresentam uma quantidade considerável 

de moradias não adequada sem calçadas, como pode ser visto na Figura 3. Apesar de ainda existir 

moradias em condição não adequada no Distrito Federal, pode-se relatar que esse número de 

moradias inadequadas sem calçada é menor que as com calçada, com isso pode-se instruir que as 

áreas com calçadas destinadas ao deslocamento, envolvem a maioria das regiões do DF. Por 

tanto, a questão da moradia se adequada ou não, pouco interfere nas condições de deslocamento 

via calçamento da população do DF. 
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Figura 3 - Mapa da Característica do Entorno dos Domicílios com Moradia Não Adequada – S/Calçada. 

 
Fonte: Elaborada pela autora  

RENDIMENTO NOMINAL MENSAL DOMICILIAR PER CAPITA 

A maior quantidade de domicílios cuja renda domiciliar é superior a dois salários mínimos 

se concentra na região de Plano Piloto, abrangendo o Sudoeste, Noroeste, Octogonal, Cruzeiro, 

Lago Sul, Lago Norte e o Jardim Botânico, como pode ser visto na Figura 4 abaixo. Nestas 

regiões consideradas nobres em Brasília há o maior número de domicílios com calçadas. Nas 

demais regiões administrativas, existem também pessoas com a renda domiciliar maior que dois 

salários mínimos, mas esse número vai diminuindo conforme vai se afastando da área central de 

Brasília.  
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Figura 4 - Mapa da Característica do Entorno dos Domicílios com Rendimento Maior que 2 SM – C/Calçada. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

A Figura 5 abaixo nos mostra que apesar da renda domiciliar ser maior que dois salários 

mínimos existe um número relevante de domicílios sem calçada na Região do Park Way, parte do 

Lago Sul, e em algumas residências que se encontra ao lado esquerdo da subida do Colorado. Nas 

demais regiões são poucos os domicílios de renda domiciliar elevada que não possuem calçadas. 

Desse modo pode-se inferir que a maioria população de alta renda per capita, situada 

principalmente na parte central de Brasília tem acesso às calçadas, facilitando na questão do 

deslocamento que envolve pequenas distâncias. 
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Figura 5 - Mapa da Característica do Entorno dos Domicílios com Rendimento Maior que 2 SM – S/Calçada. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Algumas medidas de gestão precisam ser levantas principalmente para as regiões que 

apresentaram alto número de domicílios sem calçada, respeitando e obedecendo sempre a 

legislação de uso e ocupação do solo e o gerenciamento contido no estatuto das cidades e plano 

diretor.  

DOMICÍLIOS 

Em domicílios próprios, o número de residências com calçadas é muito maior abrangendo 

toda região do Lago Norte, como pode ser visto na Figura 6. Isso se deve por ser uma região onde 

os moradores são de alto poder aquisitivo e poucas são as residências não próprias que se 

encontram ali. O mesmo acontece no Lago Sul, mais em proporções menores, existindo algumas 

pequenas áreas com poucas residências próprias com calçada. A área do noroeste, situada na área 

central de Brasília marcado em vermelho na figura abaixo, é um bairro novo do Distrito Federal 

que ainda não foi totalmente habitado dessa forma não há um número considerável de moradores 

que possuem domicílios próprios. 
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Figura 6 - Característica do Entorno dos Domicílios Próprios – C/ Calçada. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Os domicílios próprios sem calçadas no DF são muito poucos e estes estão distribuídos pela 

região do Park Way, Paranoá e em parte de Ceilândia, como é mostrado na Figura 7. A parte final 

de Ceilândia marcada pelas cores vermelha, amarelo e laranja corresponde ao Setor Habitacional 

Sol Nascente, conhecido como a maior favela do Distrito Federal e a segunda do Brasil, pelo 

censo do IBGE 2010. O número de domicílios próprios sem calçadas nas demais regiões é muito 

baixo, sendo pouco representativo diante a elevada quantidade de domicílios com calçada 

existente no DF. 
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Figura 7 - Mapa da Característica do Entorno dos Domicílios Próprios – S/ Calçada. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Algumas das medidas de gestão estão em informar que é dever do proprietário das regiões 

administrativas que apresentaram um alto número de domicílios sem calçada, principalmente os 

do Park Way, Paranoá e em parte de Ceilândia, a responsabilidade diante a construção e 

manutenção das calçadas servidas como passeio.  

MORADORES 

A quantidade de moradores em domicílios particulares permanentes varia de acordo com a 

classificação do domicílio que pode ser próprio ou não próprio. Nos domicílios não próprios com 

calçadas há uma distribuição quase que proporcional em todo DF, mas pela Figura 8 abaixo se 

percebe que esse número é maior na região de Ceilândia, Gama e Samambaia. 
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Figura 8 - Moradores em Domicílios Particulares Permanentes Não Próprios – C/ Calçada. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Nos domicílios não próprios sem calçada, os números são muito baixos, somente as regiões 

de Santa Maria, Paranoá e Ceilândia, como podem ser visto na Figura 9, apresentam uma 

pequena quantidade de moradores que se enquadra nessa classificação. Nas demais áreas 

praticamente não existem moradores em domicílios sem calçadas, principalmente na área central 

de Brasília e no Lago Norte, onde não foi contabilizado nenhum domicílio não próprio sem 

calçada. Dessa forma a quantidade de moradores em domicílios não próprios é um fator que 

pouco interfere com relação à existência de calçadas na região do DF.  
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Figura 9 - Moradores em Domicílios Particulares Permanentes Não Próprios – S/ Calçada 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

7.2 PAVIMENTAÇÃO 

TIPO DE MORADIA  

Entre as moradias não adequadas espalhadas pelo DF, a maioria possui pavimentação como 

característica do entorno dos domicílios. A Figura 10 mostra que as regiões que apresenta maior 

quantidade de moradias não adequadas é Taguatinga, Planaltina e Sobradinho. Existem moradias 

não adequadas em todo DF, mas na imagem abaixo é possível visualizar que na área do plano 

piloto esse número é bem reduzido, existindo um número pequeno de moradias não adequadas 

nessa área. No setor de clubes sul, há um alto número de moradia não adequada com 

pavimentação, isso é decorrente de invasões que ocorreram na área e não são regularizadas.  
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Figura 10 - Característica do Entorno dos Domicílios em Moradia Não Adequada – C/ Pavimentação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

A Figura 11 mostra que existem, mas são poucas moradias não adequadas que não possui 

pavimentação, e elas se encontram em parte da região do Paranoá, Planaltina e Ceilândia. No 

geral o DF possui poucos locais que ainda não são pavimentados, e estes se encontram em sua 

maioria em áreas adjacentes. E em relação à existência de pavimentação, o DF mostra que são 

mínimas as áreas que ainda não provem desse recurso destinado ao deslocamento da população. 
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Figura 11 - Característica do Entorno dos Domicílios em Moradia Não Adequada – S/ Pavimentação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

RENDIMENTO NOMINAL MENSAL DOMICILIAR PER CAPITA 

As áreas com pavimentação, onde a população apresenta rendimento maior que dois 

salários mínimos, ficam concentrada na parte central do Distrito Federal, nas regiões que 

envolvem o Plano Piloto, Lago Norte e Sul, Jardim Botânico, Sudoeste, Octogonal e Cruzeiro. A 

Figura 12 mostra os menores números de domicílios com renda maior que dois salários mínimos 

que são vistos concentrados em Planaltina, Brasilândia, Ceilândia, Samambaia, Recanto das 

Emas e Santa Maria. Os números são baixos, pois a maior parte da população dessas regiões é de 

baixa renda, existindo poucos domicílios que possuem renda per capita maior que dois salários 

mínimos. 
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Figura 12 - Característica do Entorno dos Domicílios com Rendimento Maior que 2 SM – C/ Pavimentação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

As áreas sem pavimentação são poucas, interferindo muito pouco com relação ao 

deslocamento de toda população do DF. Na Figura 13 referente aos domicílios sem pavimentação 

com a renda domiciliar maior que dois salários mínimos, é possível visualizar que nas áreas em 

vermelho há um maior número de domicílio sem pavimentação, e essas se situam na subida do 

Colorado, na região do Paranoá e São Sebastião. A área em vermelho pertencente ao Paranoá 

mostra a não existência de pavimento, pois é um novo condomínio, aonde o pavimento ainda não 

chegou. 
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Figura 13 - Característica do Entorno dos Domicílios com Rendimento Maior que 2 SM – S/ Pavimentação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Já a maior concentração dos domicílios com renda per capita inferior a dois salários 

mínimos estão nas áreas extremas da região metropolitana de Brasília, abrangendo 

principalmente a região de Planaltina, Brasilândia, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, 

Santa Maria e São Sebastião. No geral essas regiões apresentam um grande número de domicílios 

com pavimentação, facilitando o deslocamento da população para as demais localidades do DF. 

Existe uma situação crítica em uma pequena área pertencente à Ceilândia com relação aos 

domicílios que não possuem pavimentação. Essa região é conhecida como Sol Nascente, a maior 

favela do DF. O comportamento dessa área na grande maioria dos mapas gerados é oposto aos 

das demais regiões que apresentam um bom comportamento em relação à existência de 

pavimentação. 

DOMICÍLIOS 

A Figura 14 abaixo nos mostra que grande parte dos domicílios não próprios com 

pavimentação está na região de Ceilândia, mas também existe um número considerável em 

Samambaia, Recanto das Emas, Gama e São Sebastião. A questão da pavimentação não chega a 
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ser um problema para os domicílios não próprios, pois ela existe abrangendo a maioria dos 

domicílios do DF.  

Figura 14 - Característica do Entorno dos Domicílios Não Próprios – C/ Pavimentação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Sem pavimentação encontram-se somente parte dos domicílios de Santa Maria, Paranoá, 

Ceilândia e da subida do Colorado, como é possível visualizar em vermelho na Figura 15. As 

áreas que ainda não existe pavimentação geralmente são em locais de chácaras, onde a falta do 

pavimento gera transtornos para os moradores na questão do deslocamento. Nesses locais fica 

difícil o acesso ao transporte público e qualquer outra forma de locomoção a não ser o veículo 

próprio.  
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Figura 15 - Característica do Entorno dos Domicílios Não Próprios – S/ Pavimentação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Grande parte dos domicílios próprios está no Lago Norte e Sul, pois são áreas onde se 

encontra mansões e que envolve a classe alta do Distrito Federal, ou seja, os que moram ali 

geralmente são donos do próprio imóvel. Nas demais regiões do DF, também se pode encontrar 

moradias próprias, mas em escala menor, existindo a opção de moradia não própria. Há muitos 

casos de pessoas que possuem imóvel em alguma região do DF, mas preferem alugar outro 

imóvel mais próximo do serviço para facilitar na questão do tempo de deslocamento.  

Em todo DF é mínima a quantidade de domicílios próprios sem pavimentação, a única 

região que apresenta problema considerável em relação a pavimentação e acessibilidade é no 

Setor Habitacional Sol Nascente, área pertencente a região de Ceilândia, que independente do 

tipo de domicílio em questão a pavimentação é tido como um problema, para os moradores da 

região.  

MORADORES 

O número de moradores varia de acordo com o tipo de domicílio que pode ser próprio ou 

não próprio. A maioria das moradias próprias está no Lago Sul e Logo Norte, isso justifica a 
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maior concentração de moradores nessas áreas, como mostra a Figura 16. Há moradores que 

residem em domicílios próprios por todo DF e sua maioria possui pavimentação como uma 

característica do entorno do domicílio. 

Figura 16 - Moradores em Domicílios Particulares Permanentes Próprios – C/ Pavimentação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

As áreas não pavimentadas com moradores em domicílios próprios são encontradas 

somente em áreas mais afastadas, do Paranoá, Planaltina e Ceilândia, como mostra a Figura 17 

abaixo. O Sol Nascente é uma área nova, que realmente não possui via pavimentada, com isso os 

administradores devem voltar projetos de infraestrutura para o local que provavelmente sofre 

com a questão de mobilidade. Sem pavimento, o acesso ao transporte público fica limitado e o 

tempo de deslocamento com os demais meio de transporte mais demorado, causando transtornos 

para a população da região. 
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Figura 17 - Moradores em Domicílios Particulares Permanentes Próprios – S/ Pavimentação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

No Plano Piloto se concentra a maioria dos empregos existentes no DF, e como o custo de 

vida nessa região é elevado, as pessoas acabam se refugiando nas áreas adjacentes, onde os custos 

de um modo em geral são mais acessíveis. Há moradores que residem em locais sem pavimento, 

mas são poucos, somente aqueles que moram na área do Sol Nascente e em outras poucas 

localidades que se encontram em locais extrema da área urbana do DF.  

A ausência das variáveis de calçada e pavimentação ocorreu no DF nas mais diferentes 

escalas, o local que apresentou maior ênfase quanto a falta de planejamento territorial voltado a 

projetos de infraestrutura para deslocamento foi o setor habitacional Sol Nascente. Na Figura 18 é 

possível verificar sua extensão delimitada em vermelho, acoplada a região administrativa de 

Ceilândia.  
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Figura 18 - Área demarcada do Setor Habitacional Sol Nascente. 

 

Fonte: Google Earth 

As demais regiões que apresentaram altos números de domicílios com ausência 

principalmente de pavimentação, são locais de moradias consideradas não adequada que 

provavelmente são originadas por invasões. Umas áreas que se encontra no local com essa 

característica é a do Paranoá, como pode ser vista na Figura 19 abaixo.  

Figura 19 - Área demarcada no Paranoá 

 

Fonte: Google Earth 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O indicador de calçada variou muito mais de região pra região em relação ao indicador de 

pavimentação. Isso acontece, pois no Distrito Federal existem poucas vias que ainda não foram 

asfaltadas, diferentemente da existência de calçadas, onde algumas regiões se encontram 

totalmente desprovidas deste tipo de meio para se locomover. Quase todas as categorias em 

análise se comportaram de maneiras diferentes, somente as referentes a domicílios e moradores 

que analisam a mesma característica dos domicílios, tiveram um comportamento muito 

semelhante. 

A renda per capita é a categoria que divide o Distrito Federal nos dois extremos, regiões 

com alto rendimento e regiões com baixo rendimento. Os mapas mostraram que a alta renda per 

capita, influencia positivamente na questão da infraestrutura de calçadas destinadas para o 

deslocamento, apesar de ainda existir algumas áreas de baixa renda com um número de calçadas 

relevante para o deslocamento dos indivíduos.  

São mínimas as áreas que ainda não existem pavimento no Distrito Federal, com isso esse 

indicador é de fundamental importância para o deslocamento da população de Brasília. Claro que 

o problema de mobilidade que existe na região vai muito além da existência de pavimento, 

envolve a questão da condição de uso, da quantidade de vias existentes, entre outras variáveis que 

compõe esse indicador. Somente o Setor Habitacional do Sol Nascente, área pertencente a região 

administrativa de Ceilândia, que apresentou problema maior com relação à existência de calçada 

e pavimentação. Tem-se a população que habita essa localidade não dispõe do pavimento para 

facilitar na questão do deslocamento, às vias existentes ainda são de terra e a urbanização no local 

se encontra em situação avançada. Seria necessário a implementação de projetos de infraestrutura 

para essa região, pois a população local provavelmente sofre com a problemática de mobilidade 

em questão.  

O Distrito Federal possui regiões em extrema condição de pobreza, sendo possível 

constatar uma grande desigualdade de renda. Brasília enfrenta problemas que desencadeiam 

outros problemas maiores ainda, isso é visível na economia do entorno que é bastante fragilizada, 

envolvendo diversos problemas sociais e de infraestrutura. O DF ainda tem muito a melhorar, 

visando promover uma redução na desigualdade de renda que é notoriamente responsável por 

trazer diversos problemas subsequentes. 
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Sabe-se que o maior desafio do desenvolvimento do transporte urbano, referente a 

mobilidade no país e principalmente no Distrito Federal encontra-se no esforço de se reduzir a 

defasagem entre aquilo que é pretendido pelas políticas distritais de transporte urbano e os 

resultados alcançados pelo o que, de fato, consegue ser realizado. 

A sustentabilidade vai muito além da perspectiva ambiental, ela é capaz de buscar um 

acordo social e de desenvolvimento econômico. Para avaliação dos impactos originados das 

ações humanas torna-se cada vez mais necessário a busca por intervenções políticas para 

reestabelecer uma conexão ótima quanto à utilização dos recursos e melhorar assim os ambientes 

urbanos. Desse modo, a mobilidade sustentável, juntos a seus métodos e práticas veio como um 

tema primordial a fim de buscar melhoria de qualidade de transporte e da vida urbana, 

principalmente nas regiões metropolitanas.  

Com isso, o desenvolvimento sustentável em questão, considera a mobilidade uma visão 

sustentável, que no caso do Distrito Federal, pode ser abordada com a adequação de meios de 

transportes e projetos de infraestrutura moldado ao desenvolvimento urbano, que envolva o 

contexto socioeconômico. A dimensão com enfoque em mobilidade sustentável ocorre no 

Distrito Federal incorporado ao contexto socioeconômico da área urbana, que neste caso é vista 

através de ações sobre o uso e ocupação do solo. O principal objetivo da perspectiva sustentável 

para o Distrito Federal é buscar adequar de forma concisa o acesso aos bens e serviços de uma 

forma eficiente para todos os habitantes da região, podendo assim, manter e até mesmo melhorar 

o bem-estar da população atual sem prejudicar a geração futura. 
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