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 Este trabalho tem com finalidade, apresentar um estudo urbanístico para 
realização de uma reestruturação viária que favoreça a mobilidade urbana do 
Itapoã; uma cidade satélite localizada próximo a Brasília, no Distrito Federal. 
Atualmente, o Itapoã possui um sistema viário precário, incapaz de suportar as 
demandas dos ciclistas, pedestres e também, do transporte público, devido à falta 
de uma estrutura viária adequada. Por se tratar de uma área urbana consolidada, 
devemos realizar uma análise que justifique as áreas de intervenção. Sendo assim, 
com base nas características urbanas da área, é feita uma análise que determina 
quais ruas sofrerão intervenção. 

 O Itapoã surgiu como invasão irregluar 
no final da década de 90, quando ainda era 
parte da Região Administrativa V, Sobradinho. 
Em 2001, iniciou-se um processo de migração 
de famílias oriundas do Paranoá, cidade 
satélite próxima ao Itapoã, devido ao aumento 
da especulação imobiliária. Devido ao 
crescimento, com o intuito de regularizar a 
área, e atender melhor a população, em 2005 
foi criada a Região Administrativa XXVIII, 
Itapoã. A regularização estimulou ainda mais o 
crescimento do núcleo, contudo o descaso do 
poder públ ico gerou um crescimento 
descontrolado da área, o que trouxe 
condições precárias. Atualmente asfaltado, o 
Itapoã ficou parte de sua existência com ruas 
de terra, gerando poeira nos períodos de seca, 
e lama nos períodos  chuvosos. Poços d’água 
eram cavados diariamente, e em épocas de 
chuva, surgiam problemas de saúde, devido à 
contaminação destes.
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 O Itapoã localiza-se próximo a cidade 
satélite do Paranoá e está ladeado ao sul e ao 
oeste pelas estradas BR-479 e DF-001 
respectivamente. À leste, separado do Itapoã 
por um muro, está o Condomínio Residencial 
Entrelagos, no qual predomina moradores de 
classe média. A única área de expansão seria 
para o norte, tendo em vista que o condomínio 
e as estradas se apresentam como barreira 
física para o crescimento do Itapoã. 

 No entanto, a expansão pode ser 
comprometida pela presença de áreas de risco 
de erosão. A região é bastante suscetível a 
processos erosivos intensos, e pode acarretar 
em deslizamento. Além disso, a área é 
bastante irrigada por riachos que exigem a 
preservação das matas ciliares.

 O macrozoneamento, segundo o PDOT  
impede, que a malha urbana do Itapoã invada 
zonas vizinhas. 

 Área: ~ 235 ha
 Densidade Fundiária: ~ 54 domicílios/ha
 Densidade Populacional: ~217 hab./ha

 Certas vias não possuem continuidade devido a presença de lotes que 
impedem a conexão entre vias importantes. Portanto, tendo em vista a adequação 
do sistema viário, a desapropriação de lotes ocorrerá em alguns casos, quando 
não existirem outras soluções. Como a área está completamente consolidada, esta 
estratégia será utilizada como último recurso.

 A alteração dos parâmetros urbanísticos faz com que em alguns casos haja 
especulação imobiliária e ocorra venda de lotes. No entanto, após a venda dos 
lotes, os novos proprietários estarão sujeitos aos novos parâmetros urbanísticos. 
Caso haja alteração de gabarito, através do aumento no coeficiente de 
aproveitamento, os novos proprietários poderão construir outros pavimentos. 
Porém, a alteração de gabarito exige o alargamento das vias devido a condições 
climáticas e de salubridade. Isso faz com que os novos parâmetros urbanísticos 
indiquem também um recuo frontal maior que o anterior, o que faz com que os 
novos proprietários devam seguir as novas normas. 

DESAPROPRIACAO

ALTERACAO DOS PARAMETROS URBANISTICOS

ENTORNO

 Segundo os dados da PDAD 
2011, a população do Itapoã é de 
50.339 habitantes. A taxa média de 
crescimento populacional da região é 
de 1,2%, tendo em vista que a 
população em 2004 era de 46.252. 
Esta taxa de crescimento populacional 
está abaixo da taxa média do DF no 
mesmo período que é de 2,3%. 

Na RA do Itapoã, 33,8% da população 
urbana possui menos de 14 anos, 
porcentagem acima da média do DF, 
com 25,5%. O grupo entre 15 e 59 anos 
compõe a maior parte da população, 
com 61,8%. A população acima dos 60 
anos é de 4,4%, valor abaixo da média 
do DF, que ́´e de 7,4%.

 A renda domiciliar mé dia do 
morador do Itapoã é de  R$ 1.356,00, 
correspondente a 2,5 salários mínimos. 
Atualmente, quando analisamos a 
renda domicilar ruta mensal, 49,8% da 
popu l ação  recebe  a t é  2  S .M , 
comparado aos 63%  em 2009, houve 
uma melhora nas condições do 
morador do Itapoã. Até 2009, 37% da 
população recebia entre 2 q 5 S.M. 
Atualmente este número subiu para 
43,1%, o que da um total de 92,9% da 
população recebendo até 5 S.M.

 Da população do Itapoã, 34,6% 
são estudantes, sendo a maioria de 
escolas públicas e estão na faixa etária 
adequada para estarem estudando. Em 
relação ao grau  de instrução, 3,1% 
declara-se analfabeto. Já com relação a 
ocupação profissional dos moradores, 
observa-se que 38,2% têm atividade 
remunerada, enquanto somente 3,1% 
encontram-se aposentados. Do 
contingente de trabalhadores, a 
pesquisa indica que 65,3% é contituída 
por empregados sendo 52,3% de 
carteira assinada. O restante dos 
trabalhadores está dividido entre os 
autônomos, com 31,3% e servidores 
públ icos e mi l i tares com 1,2%. 
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 O Região Administrativa do Itapoã está 
distante cerca de 30 km do centro de Brasília 
e isolada, pelo lago. Sendo assim, acaba não 
sendo uma região com grande crescimento 
populacional. Devido a este fato, nas 
proximidades, existem apenas chácaras, 
com exceção do Paranoá, e o acesso é 
restrito, limitando-se à duas estradas que 
cortam a região, a BR-479  à oeste e a DF-
001, ao sul. 

 Os principais acessos usados para 
entrar no Itapoã são pela Avenida Comercial, 
a partir da DF-001 ou pela Rua do Murão, a 
partir da BR-479. Os acessos secundários 
se dão a partir de uma via paralela às duas 
estradas, que serve como via coletora do 
fluxo de veículos, não permitindo assim que 
a s  v i a s  d o  I t a p o ã  d e s e m b o q u e m 
diretamente em vias expressas e de fluxo 
intenso e rápido. O acesso cicloviário ao 
interior do Itapoã não existe, pois as ciclovias 
se encontram apenas nas estradas que 
margeiam a cidade.

 Por ter surgido como uma invasão no 
final da década de 90, o Itapoã ainda é 
predominantemente residencial, devido ao 
fato de não ter tido planejamento ou 
investimentos públicos. Porém, com o 
rápido crescimento populacional da região, 
começaram a surgir pequenos comércios 
nas rua com maior fluxo de pessoas com o 
intuito de atender a população local. Estes 
comerciantes eram os próprios habitantes, 
que usavam parte do seu lote para abrir um 
pequeno negócio. 

Com a regularização, e o conseqüente 
investimento público, o Itapoã foi asfaltado e 
ainda foram construídas escolas, postos de 
saúde e postos policiais, além de iluminação 
pública e obras de saneamento básico. As 
instituições públicas concentraram-se em 
áreas afastadas devido ao fato da área 
urbana ser densa, não havendo espaço para 
se realizar construções em áreas mais 
centrais. 

 A axialidade consiste na integração 
que um eixo realiza com outros eixos. No 
caso de uma rua sem saída, a axialidade 
desta, é baixa, pois conecta-se a apenas 
uma via. Já no caso de uma avenida que 
corta a cidade, a axialidade é alta, pois está 
conectada a várias vias. No Itapoã, a maior 
axial idade é da Avenida Comercial , 
provavelmente por que ela atravessa a 
cidade. Em segundo plano, estão a Rua do 
Murão e uma rua comercial secundária. As 
demais ruas são menos integradas.

 Nota-se uma região com baixa 
integração. Esta baixa integração ocorre 
provavelmete devido as poucas ruas que 
dão acesso a está área, o que acaba 
segregando-a do restante do Itapoã. As ruas 
sem saídas também possuem baixa 
integração, além de ruas curtas.

 Portanto, o resultado final deste 
projeto consiste em apresentar melhorias na 
integração viária do Itapoã.

 Atualmente existem basicamente 
cinco tipologias urbanas: as residências de 
um e de dois pavimento, as edificações de 
uso misto de dois, três e quatro pavimentos. 
Existem outras tipologias, no entanto, são 
poucas. Quanto as residências, a maioria 
são de um pavimento. Devido ao baixo 
poder aquisitivo da população, ainda são 
poucas as casas de dois ou três pavimentos, 
muitas dessas ainda em construção. As 
construções de caráter comercial são em 
sua maioria de um pavimento, no entanto, 
nos últimos anos, devido ao do poder 
aquisit ivo, os donos dos comércios 
passaram a construir lotes de uso misto, 
visando aumentar seus lucros com alugueis. 
Algumas construtoras, percebendo o 
desenvolvimento da região, tem comprado 
lotes e construído edificações com 3 e 4 
pavimentos de uso misto. O aumento da 
densidade populacional próximo aos fluxos 
de transporte público, decorrente do 
aumento do número de pavimentos, ainda 
não é evidente.

 As linhas de ônibus que circulam pelo 
Itapoã, partem do terminal rodoviário do 
Paranoá. Ao sairem do terminal, elas 
percorrem o interior do Itapoã e depois 
seguem com destino para o centro de 
Brasília, algumas linhas pelo Lago Sul e 
outras pelo Lago Norte. Existem linhas de 
micro-ônibus, além de alguns ônibus 
escolares que circulam pelo interior do 
Itapoã, contudo não vão para Brasília. 
Geralmente essas linhas tem como destino, 
cidades-satélites ou centros educacionais 
p róx imos ,  com meno r  número  de 
passageiros .

 As paradas de ônibus são em sua 
maioria descobertas, com exceção dos 
pontos de ônibus da BR-479, sendo estes, 
distantes do centro do Itapoã. Os pontos de 
ônibus centrais do Itapoã são descobertos, 
indicados por placas de ponto de ônibus, 
não havendo sequer assentos, o que faz 
com que as pessoas fiquem de pé, ou 
sentem em meio-fios, sob o sol ou chuvas.

 A hierarquia viária no Itapoã não é bem 
definida. Isso acontece por ter crescido sem 
nenhum planejamento de circulação. Nota-
se uma malha viária extremamente irregular e 
com grande quantidade de ruas sem saídas. 
No geral, não existe uma padrão lógico na 
circulação. Portanto, não é possível 
classificar a partir da classificação padrão de 
vias locais, coletoras e arteriais. 

 Por este motivo, e pela predominância 
de lotes residenciais, a maioria das vias 
classificam-se como locais. As vias 
p r inc ipa is ,  são  aque las  com fluxo 
considerável, devido a presença de lotes 
comerciais, como a Avenida Comercial, ou 
então por ser via de acesso a equipamentos 
públicos, como a Rua do Murão, que leva à 
administração regional do Itapoã, e ao 
centro de ensino fundamental, atém de 
algumas chácaras.

 As estradas que margeiam o Itapoã, 
classificam-se como vias expressas.
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 Por crescerem desordenadamente, as 
quadras do Itapoã não possuem um padrão 
de comprimento ou de formato. Algumas 
quadras, por serem muito extensas, acabam 
se t rans formando em bar re i ras  ao 
crescimento da malha viária, o que acaba 
isolando algumas áreas. As quadras com 
comprimento abaixo de 300 metros, não se 
c a r a c t e r i z a m  c o m o  q u a d r a s  c o m 
comprimento inadequado. No entanto, as 
quadras com comprimento acima de 300 
metros são extensas demais,e caracterizam-
se como barreira física.

 As orientação das quadras também 
não seguem um padrão. Existem setores 
com quadras horizontais e outros setores 
com quadras verticais, além de quadras com 
formatos irregulares.

 Um dos objetivos deste projeto, 
portanto, é desmembrar algumas quadras, 
de forma a permitir um maior fluxo em 
algumas áreas do Itapoã.

 As áreas verdes e de recreação 
concentram-se nos limite do Itapoã. Não 
existe nenhuma praça central ou ponto de 
referência central. Há apenas uma pequena 
praça com playground e uma quadra de 
futebol no extremo leste do Itapoã, distante 
do centro. As outras áreas de lazer, 
encontram-se nas margens da BR-479 e da 
DF-001. As árvores públicas praticamente 
não existem. As árvores existentes, estão 
dentro dos lotes, sendo assim, não servem 
para sombrear os passeios públicos, ou 
então, para embelezar as vias.

 Levando-se em consideração a 
escassez de áreas públicas de convívio, de  
áreas verdes e de árvores públicas, este 
projeto tem como objetivo, criar áreas 
centrais de convívio e áreas verdes, além de 
arborizar as ruas que sofrerão intervenção, 
incentivando as pessoas a utilizar os 
passeios públicos, e amenizando o clima 
local, com a redução considerável da 
temperatura.
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 Para incentivar ainda mais o uso de 
bicicleta , além da ampliação da rede  
cicloviária, é necessário também, implantar 
equipamentos que dêem apoio ao ciclista, 
como os paraciclos. Os paraciclos serão 
posto próximos as árvores, que se localizam 
nas calçadas públicas, que se localizarão 
próximas aos principais destinos dos 
ciclistas, como os comércios locais e as áreas 
próximas a centros educacionais, quadras de 
esporte e postos de saúde. 

 Os pontos de ônibus 
cobertos, serão postos na 
Avenida Gabriel Oliveira. Nos 
demais pontos, devido ao 
pouco espaço para se por 
pontos de ônibus cobertos, 
serão postos assentos com 
árvores com copas grandes 
p r ó x i m a s ,  d e  f o r m a  a 
proteger  o  assento  de 
intempéries e do sol.

 Plantar árvores em calçadas exige certo 
cuidado. As raízes de muitas árvores são 
agress ivas  e  mu i tas  vezes  acabam 
quebrando calçadas ou meio-fios que 
circundam-na. Além disso deve-se atentar 
para as redes elétricas próximas, que 
dificultam a manutenção quando muito 
próximas de árvores. O ideal é a escolha de 
arvoretas, que são árvores de pequeno porte 
e com raízes não agressivas, como é o caso 
do resedá ou do grevinha, ou então algumas 
espécies frutíferas, como o pé de romã.

 O meio-fio não deve funcionar 
como uma separação entre a pista de 
rolamento e o passeio público. Portanto, 
o meio-fio terá uma altura de 10cm, 
inferior ao usual que gira em torno de 15 
a 20cm. No entanto em algumas ruas 
locias, ele poderá ser menor, podendo 
ter altura de 5cm, ou então, não 
existindo, dando assim, prioridade para 
os pedestre.

 Plantar árvores em calçadas exige certo 
cuidado. As raízes de muitas árvores são 
agress ivas  e  mu i tas  vezes  acabam 
quebrando calçadas ou meio-fios que 
circundam-na. Além disso deve-se atentar 
para as redes elétricas próximas, que 
dificultam a manutenção quando muito 
próximas de árvores. O ideal é a escolha de 
arvoretas, que são árvores de pequeno porte 
e com raízes não agressivas, como é o caso 
do resedá ou do grevinha, ou então algumas 
espécies frutíferas, como o pé de romã.
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 Como resultado da intervenção, houve uma melhoria significativa na integração 
viária do Itapoã. As vias que sofreram intervenção tornaram-se mais integradas devido 
a criação de ruas que antes não existiam, ou devido a conexões que antes não 
existiam. Nas áreas menos integradas, foram criados novos acessos, com 
prolongamento de algumas vias que antes não existiam. As ruas sem foram abertas, o 
que resultou em uma melhor integração em todas as ruas próximas.

 Além disso é possível notar uma melhor organização das vias. Foram criados 
dois corredores secundários no sentido longitudinal, funcionando como alternativa à 
Avenida Comercial. Já no sentido latitudinal, foram criados dois corredores contínuos e 
outros cinco corredores descontínuos. De forma geral, as vias tornaram-se mais 
integradas, e foi criado um padrão  organizacional,  tornando mais fácil a circluação.

 Para que ocorresse a requalificação viária, seria necessário a desapropriação, ou 
o recuo de alguns lotes. Em casos onde o recuo não era possível, ou onde o recuo era 
maior que 50% do lote, optou-se pela desaproriação, mediante indenização e 
reacomodação destas famílias na futura expansão. Nos outros casos a alteração dos 
parâmetros urbanísticos foi viável. As vias que sofreram requalificação tiveram recuos 
frontais, no entanto, estes recuos seriam aplicados apenas após a venda do lote para 
um futuro proprietário.

 As desapropriações nesse caso, são aceitáveis, pois visam a melhoria de 
qualidade de vida da própria comunidade local. 

Lotes Desapropriados255

 A rede cicloviária cresceu após a intervenção. Foram criadas ciclovias no interior 
do Itapoã para atender os fluxos principais. Também foi criada uma linha de 
microônibus no interior do próprio itapoã. Esta linha busca atender crianças que vão 
para as escolas que se localizam no extremo do Itapoã, além de atender também 
adolescentes que queiram ir ao posto de saúde ou para as quadras de esporte. As vias 
de circulação desta linha não é o mesmo das linas tradicionais de ônibus, isso evita o 
acúmulo de ônibus em uma só via.

 As linhas de ônibus troncais permaneceram com o mesmo percurso, no entanto 
os pontos de ônibus da Avenida Comercial passaram a ser cobertos. 

a mais de ciclovias8KM

 A maioria das quadras com dimensões acima do ideal foram desmembradas. As 
que não puderam ser desmembradas, decorreu do fato de não trazer um benefícios 
evidente, tendo em vista o alto custo provenientes de diversas desapropriações. 

 Após a intervenção, foi criada uma praça central que servirá como um espaço 
público de convivência, de referência, além de trazer uma maior identificação da 
população local com a região. A arborização pública também cresceu, todas as vias 
que foram revitalizadas, receberam árvores.

 Os acessos ao interior do Itapoã aumentaram, Algumas vias ganharam acesso 
direto a estrada DF-001, tornando o acesso rápido e fácil. 

N

Acesso Secundário

Via de Acesso

Acesso Principal

LEGENDA Avenida Comercial

R
ua
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o 

M
ur

ão

120m³ 97m³

Recuo
2,9m 120m³ 106m³

Recuo
1,8m 120m³ 98m³

Recuo
2,8m

LOTES LOTES

CORTES CORTES

LEGENDA

Maior Integração

Menor Integração
Lotes Desapropriados

Áreas de Lazer 

LEGENDA

Ponto de Ônibus Coberto

Ciclovias

Percurso da Linhas Local

Rodoviária

Percurso das Linhas para Brasília

Ponto de Ônibus

LEGENDA
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