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RESUMO 

 

O Distrito Federal - DF é formado por Regiões Administrativas, diferente dos demais 

Estados da Federação Brasileira. Este trabalho tem o objetivo de propor melhorias para a 

infraestrutura urbana do sistema viário da VI Região Administrativa - Planaltina, com 

intuito de integrar a malha viária do transporte público para a melhoria da mobilidade 

urbana na cidade. Neste trabalho adotou-se a metodologia exploratória e pesquisa da 

revisão bibliográfica e vistoria in loco, que permitiu diagnosticar a infraestrutura urbana do 

sistema viário, e dimensionar a operacionalidade, funcionalidade e qualidade deste sistema 

viário. Identificaram-se problemas de planejamento urbano, falta e/ou o mau 

dimensionamento do sistema viário. Assim, fez-se proposta de projetos para mitigar os 

problemas encontrados na área de estudo, a fim de proporcionar a população de Planaltina 

uma melhor qualidade de vida e mobilidade urbana. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A infraestrutura urbana no que tange as cidades está relacionada à melhoria da qualidade 

de vida da população dessas cidades. A melhoria da qualidade de vida é a busca melhores 

condições dos principais aspectos referentes à moradia, lazer, trabalho, transporte público, 

educação, saúde, limpeza urbana e mobilidade urbana.  

 

O Brasil tem se deparado, frequentemente, com diversos problemas urbanos causados, 

principalmente, pelo número crescente de ocupações desorganizadas, o que ocasiona o uso 

desordenado da infraestrutura urbana, bem como o não planejamento urbano. Um fator 

importante para ocasionar ocupações desordenadas é a grande migração de habitantes de 

outros estados em busca de melhores oportunidades de trabalho, educação, lazer e saúde 

(ASSUNÇÃO et al., 2014). 

 

Em outra abordagem, qualidade de vida pode se definida pela maneira como as pessoas 

vivem, sentem e compreendem seu cotidiano, envolvendo, portanto, saúde, educação, 

transporte, moradia, trabalho e participação nas decisões que lhes dizem respeito 

(GONÇALVES e VILARTA, 2004). 

 

Também é importante destacar o Art. 2o da LEI No 10.257, de 10 de julho de 2001 do 

Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), que cita: “Art. 2o A política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante as seguintes diretrizes gerais: 

 



I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”. Pois cita a garantia 

dos direitos à infraestrutura urbana, ao transporte, foco deste trabalho. 

 

Assim, este trabalho tem o objetivo de analisar o itinerário do transporte público da VI 

Região Administrativa (RA) - Planaltina e verificar as condições dessa infraestrutura com 

intuito da melhoria da qualidade de vida e mobilidade urbana dos habitantes dessa RA. 

 

Para o desenvolvimento deste artigo metodologia adotada foi a exploratória e pesquisa da 

revisão bibliográfica e vistoria in loco, que permitiu diagnosticar a infraestrutura urbana do 

sistema viário da RA de Planaltina, e dimensionar a operacionalidade, funcionalidade e 

qualidade deste sistema viário. 

 

Este artigo está organizado em seis seções, além da introdução, discute o histórico da VI 

Região Administrativa de Planaltina, infraestrutura urbana da VI RA, proposta de 

melhorias do itinerário do transporte público de Planaltina. Por fim, as considerações finais 

e referências bibliográficas. 

 

2  HISTÓRICO DA VI REGIÃO ADMINISTRATIVA - PLANALTINA 

 

A fundação da Região Administrativa de Planaltina é a mais antiga cidade do DF, se deu 

em 1859, foi integrada ao DF em 1960. O contingente populacional da cidade de Planaltina 

é oriundo de invasões, como: Vila Vicentina, Setor Residencial Leste (Vila Buritis I, II e 

III), Setor Residencial Norte A (Jardim Roriz) (PDAD, 2015). 

 

 Os primeiros estudos da Comissão Cruls para a implantação da futura Capital do Brasil 

incluíram, também, a região de Planaltina. Em 1955 a comissão chefiada por Marechal 

José Pessoa Cavalcante delimitou definitivamente o quadrilátero do DF que passou a 

ocupar uma área de 5.814 K m². Planaltina foi um dos municípios de Goiás que teve seu 

território dividido, ficando a sua sede dentro da área do Distrito Federal. Incorporou-se à 

estrutura administrativa implantada na época, perdendo então a condição de município e 

passando a funcionar como cidade satélite, Região Administrativa. A outra parte, fora do 

quadrilátero, ficou como Planaltina, conhecida também como Brasilinha (PDAD, 2015). 

 

 Em 1964, a Lei nº 4.545, de 10 de dezembro, dividiu o Distrito Federal em oito Regiões 

Administrativas – RA’s e Planaltina ficou denominada como RA VI. Atualmente, de 

acordo com a pesquisa realizada nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, a RA 

abriga uma população urbana estimada em 189.412 habitantes. (PDAD, 2015). 

 

Planaltina é privilegiada de grande beleza natural com seus parques, rios e cachoeiras, sem 

falar que é um dos mais importantes berços culturais. O setor do Vale do Amanhecer, 

maior comunidade exotérica do país, maior teatro a céu aberto do mundo com a encenação 

da paixão de Cristo no Morro da Capelinha, Festa do Divino Espírito Santo e Folia de Reis. 

A agricultura dessa região abastece grande parte do DF e ainda exporta-se para outros 

Estados e Países.  

 



3  INFRAESTRUTURA URBANA DA VI RA - PLANALTINA 

 

A infraestrutura urbana na vida da população é significante e reflete na qualidade de vida 

de cada indivíduo. Entende-se por infraestrutura urbana como um sistema técnico de 

equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas, estas 

funções podem ser vistas sob os aspectos social, econômico e institucional. Sob o aspecto 

social, a infraestrutura urbana visa promover adequadas condições de moradia, trabalho, 

saúde, educação, lazer e segurança. No aspecto econômico a infraestrutura urbana deve 

propiciar o desenvolvimento das atividades produtivas, isto é, a produção e 

comercialização de bens e serviços. E sob o aspecto institucional, entende-se que a 

infraestrutura urbana deva propiciar os meios necessários ao desenvolvimento das 

atividades político-administrativas, entre os quais se inclui a gerência da própria cidade 

(ZMITROWICZ et al., 1997). 

 

A infraestrutura urbana é composta por diversos sistemas que oferecem serviços para a 

população das cidades, esses serviços estão relacionados aos aspectos de distribuição de 

água, rede de esgoto sanitário, limpeza urbana, sistema viário, transporte público, entre 

outros. Estes serviços são de fundamental importância para que a população tenha 

qualidade de vida onde mora. 

 

Ressalta-se que desde a fundação da Ra de Planaltina, está RA apresenta problemas no que 

se referem os sistemas de infraestrutura urbana. Assim, segundo a Pesquisa Distrital por 

Amostra de Domicílios - PDAD (2015) que aborda as características da Unidade 

Domiciliar, Infraestrutura, Inventário de Bens, Serviços Domiciliares e Benefícios Sociais, 

Características Gerais e de Migração, Características de Educação, Trabalho, entre outros. 

Deste modo, segue os dados coletados na amostra da pesquisa e citações baseadas na 

verificação realizada in loco dos principais sistemas e serviços ofertados para a RA 

Planaltina. 

 

3.1 Sistema de Abastecimento de água 

 

O Sistema de Abastecimento de Água representa o "conjunto de obras, equipamentos e 

serviços destinados ao abastecimento de água potável de uma comunidade para fins de 

consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos" (ADASA, 2016). 

 

O abastecimento de água da RA de Planaltina é realizado pela Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal – CAESB, e a rede geral abrangem os domicílios urbanos 

em um total de 99,49% (PDAD, 2015). Na Tabela 1 mostra a distribuição do 

abastecimento de água destinada para população. 

 

Tabela 1 Abastecimento de Água 
 

Tipo de Abastecimento de Água Quantidade %

Rede Geral - CAESB 54.009 99,48

Poço/Cisterna 139 0,26

Poço artesiano 139 0,26

Outros 0 0

Total 54.287 100,00  
 

Fonte: PDAD, 2015 



3.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Entre os sistemas de infraestrutura urbana, pode-se caracterizar que o esgotamento 

sanitário, é um dos mais essenciais para a população. Este sistema deve ser independente, 

para que não possa gerar contaminações nos outros sistemas, principalmente, relacionado 

com o abastecimento de água potável. 

 

Ressalta-se que o esgotamento sanitário de Planaltina atinge apenas 81,74% dos 

domicílios. A Tabela 2 aborda a distribuição da forma de esgotamento. Ainda pode-se 

observar que em Planaltina possui 5,49% de esgotamento por meio da fossa rudimentar 

que merece a atenção para a adequação dessas fossas. 

 

 Tabela 2 Esgotamento Sanitário 

 

Tipo de Esgotamento Quantidade %

Rede Geral - CAESB 44.372 81,74

Fossa séptica 6.586 12,13

Fossa rudmentar 2.981 5,49

Esgotamento a céu aberto 0 0

Outros 347 0,64

Total 54286 100,00  
 

Fonte: PDAD, 2015 

 

3.2 Distribuição de Energia Elétrica 

 

O sistema energético é constituído dos sistemas de energia elétrica e de gás. Neste trabalho 

foi abordada a energia elétrica. A transmissão de energia elétrica pode ser realizada por 

meio de redes aéreas ou subterrâneas. A rede subterrânea é uma das soluções mais cara 

adotada nos projetos urbanos. 

 

Importante destacar que a cidade de Planaltina é contemplada pela rede de geral da 

Companhia Energética de Brasília – CEB - responsável pela distribuição de energia na 

cidade. A Tabela 3 mostra que 100% da população é beneficiada com a rede geral da CEB. 

 

Tabela 3 Abastecimento de energia elétrica 

 

Tipo de Abastecimento de Energia Elétrica Quantidade %

Rede Geral - CEB 54286 100

Próprio (Gerador, Bateria) 0 0

Gambiarra 0 0

Outros 0 0

Total 54286 100,00  
 

Fonte: PDAD, 2015 

 



3.3  Sistema viário e Transporte Público 

 

O sistema viário é composto de uma ou mais redes de circulação, de acordo com o tipo de 

espaço urbano (para receber veículos automotores, bicicletas, pedestres, entre outros). 

Complementa este sistema o sistema de drenagem de águas pluviais, que assegura ao viário 

o seu uso sob quaisquer condições climáticas (ZMITROWICZ et al, 1997).  

 

Outro aspecto que dever ser considerado em uma redistribuição de itinerário e a 

mobilidade que será proporcionada a população. Assim, nesta perspectiva, mobilidade 

pode ser definida como um atributo relacionado aos deslocamentos realizados por 

indivíduos nas suas atividades de estudo, trabalho, lazer e outras. Nesse contexto, as 

cidades desempenham um papel importante nas diversas relações de troca de bens e 

serviços, cultura e conhecimento entre seus habitantes, mas isso só é possível se houver 

condições adequadas de mobilidade para as pessoas (Ministério das Cidades, 2006). 

Ressalta-se que este trabalho tem o propósito apresentar a distribuição do itinerário do 

transporte público da cidade Planaltina. No mapa da cidade de Planaltina como pode ser 

observado na Figura 1, que mostra que a cidade se desenvolveu em torno da rodovia BR- 

020, que ligar a cidade de Planaltina nas demais RA’S do DF.  

 

 
 

Fig. 1 Mapa da cidade de Planaltina 

Fonte: SITURB, 2014 

 

4 PROPOSTA DE MELHORIAS DO ITINERÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO 

 

A proposta visa adequar as linhas do transporte público, com intuito de melhorar o itinerário 

dessas linhas para propor melhor mobilidade urbana da população de Planaltina por meio so 

uso do transporte público. 

 

A cidade de Planaltina é dividida em setores:  

 

 Setor Tradicional – subdividido em SRTC (Setor Residencial Tradicional Central), 

SRTN (Setor Residencial Tradicional Norte) e SRTS (Setor Residencial Tradicional 

Sul);  SRL (Setor Residencial Leste) que engloba a Vila Buritis I, II, III IV;  SRN 

(Setor Residencial Norte, mais conhecido como Jardim Roriz; SRO (Setor Residencial 

Oeste ou Vila Nossa Senhora de Fátima);  



 Vila Vicentina; 

 Estâncias (EMD I, II, III, IV, V e Condomínios); 

 Arapoanga;  

 Vale do Amanhecer; 

 Área Central, que abrange os setores Educacional, Hospitalar, Recreativo e Cultural, de 

Áreas Especiais Norte, de Oficinas, entre outros; 

 Áreas Rurais que compõem a maior parte da área de Planaltina, como Rio Preto (70 km 

do Plano), Taquara (60 km do Plano, acesso BR020 e DF230), Tabatinga (35 a 65 km 

do Plano Piloto), e Pipiripau (Acesso pela BR020/DF). 

 

Em meados do ano de 2014, foram realizadas visitas in loco para a verificação da 

distribuição das linhas de ônibus que contemplam a cidade de Planaltina, fez-se a proposta 

de redistribuição das linhas para que toda a população possa ser abrangida, melhorando 

assim a mobilidade urbana interna da cidade. 

 

O projeto de intervenção no itinerário do transporte público de Planaltina é com a 

finalidade de desenvolver a mobilidade urbana da região levando em consideração os 

dados observados por meio de pesquisas e visitas in loco. Ressalta-se que as linhas foram 

distribuídas baseadas na densidade populacional e com a busca de incentivar o uso do 

transporte público da cidade. Destaca-se que os horários de maior demanda são 05:30 às 

8:30h e de 17:30 às 19:00h. Considerou-se o intervalo de 10 minutos para a saída de 

ônibus nestes horários. Nos demais horários saídas de 15 minutos, exceto para a linha 8 

que adotou-se horário diferenciado. 

 

Assim, com base na distribuição dos setores de Planaltina foi proposto 08 (oito) linhas de 

ônibus. Sendo distribuído da seguinte forma:  

 Linha 01 – Vila Roriz / Vila Nossa Senhora de Fátima 

Linha relativamente curta, mas visa suprir a demanda de dois bairros com grande 

densidade populacional e grande necessidade nos horários de pico. Na Figura 2 em 

destaque na cor vermelha é observado o percurso da linha 01. 

 
 

Fig. 2 Distribuição da linha 01 – Transporte público 

Fonte: Adaptado pelos autores, 2014 



 Linha 02 – Buritis I 

Linha também relativamente curta, e exclusiva para o bairro Buritis I, pois apresenta uma 

das maiores densidades populacionais de Planaltina e volumosa demanda nos horários de 

pico. A Figura 3 em destaque na cor azul mostra o percurso da linha 02. 

 
 

Fig. 3 Distribuição da linha 02 – Transporte público 

Fonte: Adaptado pelos autores, 2014 

 

 Linha 03 – Buritis II / III e IV / Setor de Oficinas 

 

A linha 03 apresenta um percurso maior que as linhas 01 e 02, pois a proposta é atende 

bairros com uma densidade populacional menor. A Figura 04 mostra em destaque verde o 

percurso da linha 03. 

 

 
 

Fig. 4 Distribuição da linha 03 – Transporte público 

Fonte: Adaptado pelos autores, 2014 



 Linha 04 – Setor Tradicional / Vila Vicentina 

 

A linha 04 atenderá o bairro mais antigo da cidade, identificou-se que densidade é menos 

significativa que das linhas 01, 02 e 03. Em seu percurso final, ainda contempla parte da 

demanda do bairro Buritis I. Na Figura 05 pode ser observado em destaque na cor verde o 

itinerário da linha 04.  

 

 
 

Fig. 5 Distribuição da linha 04 – Transporte público 

Fonte: Adaptado pelos autores, 2014 

 

As linhas 5 e 6 foram consolidas devido apresentar densidade populacional elevada, 

definindo-se subdividir essas linhas, conforme pode ser observado a seguir. 

  

 Linha 05A – Mestre D´armas I / II / III e IV  

 

A linha 05A contemplará parte da Área Residencial Norte de Planaltina. Esta área 

apresenta uma densidade populacional relativamente alta, e de grande demanda nos 

períodos de pico. 

 

 Linha 05B – além das anteriores, Residencial Sumaúma / Cachoeira / Nosso Lar e 

Vivencial da Lagoa Joaquim Medeiros.   

 

A linha 05B tem como objetivo suprir uma área com uma baixa densidade e pouca 

demanda. Porém, toda população deverá ser atendida. Assim, definiu-se que a frota de 

ônibus da linha 05 irá atender esta demanda, mas com intervalos maiores de saída, uma vez 

que a demanda é menor, além de intercalar com a linha 06B. A Figura 6 observa-se em 

destaque na cor cinza o itinerário das linhas 05A e 05B. 

 



 
 

Fig. 6 Distribuição da linha 05A e 05B– Transporte público 

Fonte: Adaptado pelos autores, 2014 

 

 Linha 06A – Sarandi, Mansões Mestre D´armas Mansões Itiquira, Mestre D´armas, 

Nova Esperança 1 e 2, Rural.   

 

Também compõem a Área Residencial Norte de Planaltina, apresenta uma densidade 

populacional relativamente alta, e de grande demanda nos períodos de pico. 

 

 Linha 06B – além das anteriores, Residencial Sumaúma / Cachoeira / Nosso Lar e 

Vivencial da Lagoa Joaquim Medeiros.   

 

Está linha visa suprir uma área com uma baixa densidade e pouca demanda. Definiu-se que 

ônibus da linha 06 atenderá essa demanda, mas com intervalos de saídas maiores, sendo 

intercalado com a linha 05B. A Figura 7 observa-se em destaque na cor azul o percurso das 

linhas 06A e 06B. 

 

 
 

Fig. 7 Distribuição da linha 06A e 06B– Transporte público 

Fonte: Adaptado pelos autores, 2014 



 Linha 07 – Portal do Amanhecer / Quintas do Amanhecer / Arapoanga  

 

Bairros composto por grande quantidade de condomínios e ocupa uma grande área dentro 

do perímetro urbano com grande densidade demográfica. A Figura 8 mostra o percurso da 

linha 08 em destaque na cor róseo. 

 

 
 

Fig. 8 Distribuição da linha 7– Transporte público 

Fonte: Adaptado pelos autores, 2014 

 

 Linha 08 – Circular Perímetro Urbano 

 

A linha 08 possui a proposta com maior percurso, esta linha visa atender os locais mais 

afastados do eixo central da cidade de Planaltina, esse setor é composto por chácaras e 

condomínios mais afastados, e complementando o setor Arapoanga. Devido sua demanda e 

a densidade serem menor que as anteriores, também não podem ser deixadas de lado. Para 

isso os horários de saídas dos ônibus são mais espaçados, e o sentido da linha alternado no 

sentido horário e anti-horário. A Figura 9 em destaque na cor roxa observa o percurso da 

linha 08. Ressalta-se que abrange outros setores já citados nas linhas anteriores. 

 

 
 

Fig. 9 Distribuição da linha 8 – Transporte público 

Fonte: Adaptado pelos autores, 2014. 



A adequação rrae proposta das 08 linhas, e com intuito de proporcionar melhor mobilidade 

urbana da população da cidade de Planaltina. Além, das propostas de itinerário das linhas 

de ônibus, também se faz necessário melhorias de setores de travessia de pedestres, 

adequação das calçadas para a ligação com as paradas de ônibus e novas paradas de 

ônibus. 

 

5 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A RA Planaltina possui uma população significativa que necessita de melhorias no 

itinerário do transporte público, e dessa forma o objetivo deste trabalho foi propor a 

adequação das linhas de ônibus com intuito de proporcionar e incentivar o uso do 

transporte público, bem como proporcionar melhor qualidade vida por meio da mobilidade 

urbana. 

 

Acesso à cidade de Planaltina é realizado pela rodovia BR-020, rodovia esta que está sob a 

jurisdição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. As vias 

arteriais são asfaltadas, porém as vias locais, ainda necessitam de melhorias. 

 

A RA Planaltina, após sua fundação, assim como outras RA’s passou por um processo de 

crescimento desordenado, o que atualmente apresenta precariedade nas infraestruturas 

estudadas neste trabalho. 

 

Após as análises realizadas na infraestrutura urbana da RA Planaltina, conclui-se que no 

geral os serviços primordiais como sistema viário, abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, transporte público estão ligados e diretamente na qualidade de vida da população 

e que pode considerar que a população é atendida com serviços básicos, mas que necessita 

ainda de políticas públicas para proporcionar ainda mais a melhoria da qualidade de vida 

dessa população de Planaltina. 
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