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1. Apresentação 

O METRÔ-DF contratou serviços especializados de engenharia para a elaboração de estudo, modelagem e 

macrossimulação da demanda por transportes públicos sobre trilhos em Brasília com a finalidade de atualização 

e da obtenção de dados referentes ao transporte no Distrito Federal. 

 Tais informações são necessários para realização de macrossimulações do desempenho operacional dos 

projetos de expansão do metrô e da implantação de Linhas do VLT, que subsidiarão a posterior elaboração dos 

respectivos Estudos de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental - EVTEAs e Projetos Funcionais, fundamentais 

às materializações desses empreendimentos, previstos no Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do 

Distrito Federal (PDTU/DF) e Plano de Desenvolvimento do Transporte Público Sobre Trilhos do Distrito Federal 

(PDTT/DF). 

Sendo assim, a produção e atualização de dados de demanda fornecerão subsídios técnicos específicos e 

indispensáveis à definição da rede do sistema de transporte sobre trilhos no Plano Piloto de Brasília e nas demais 

áreas atingidas por esses projetos metroferroviários, bem como à hierarquização das infraestruturas de 

transporte prioritárias aos investimentos do METRÔ-DF.  

A Logit Engenharia Consultiva Ltda. foi autorizada a iniciar os trabalhos relativos à execução do estudo, o qual se 

inicia por este documento de planejamento das atividades. Desta forma, o presente relatório representa o 

primeiro produto, que abarca os seguintes temas: 

 Descrição dos objetivos, justificativa e alcance dos trabalhos; 

 Caracterização do escopo e seus produtos; 

 Metodologia para desenvolvimento dos produtos; 

 Cronograma físico e financeiro; 

 Documentação do estudo. 

Visando a robustez do estudo, faz-se necessário a incorporação dos projetos metroferroviários, bem como as 

demais informações disponibilizadas no PDTT/DF (elaborado entre 2015 e 2018), que ainda estava em curso 

quando do processo de contratação do presente estudo. 

Desta forma, este primeiro documento tem também como objetivo propor uma abordagem mais ampla, que 

contemple as necessidades atuais do METRÔ-DF, conforme expostas em reunião inicial realizada em sua sede no 

aceite deste contrato. 

1.1 Objeto do estudo 

Os serviços solicitados têm como esfera de avaliação a área central do Distrito Federal, relacionada aos seguintes 

corredores metroferroviários previstos no âmbito do PDTU/DF de 2010, os quais totalizam quase 60 km de novas 

vias: 

 Projeto de expansão da Linha 1 do METRÔ-DF para a Asa Norte do Plano Piloto de Brasília, a partir da 

Estação Central até o futuro Terminal Asa Norte (TAN); 
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 Projeto de implantação da Linha 1 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), ligando o Aeroporto Internacional 

de Brasília - Juscelino Kubitschek - ao Terminal Asa Sul (TAS), percorrendo a Avenida W3 e chegando ao 

TAN; 

 Projeto de implantação da Linha 2 do VLT em Brasília, conectando o Guará, SIA, Sudoeste, Eixo 

Monumental, Esplanada e UNB. 

Figura 1: Localização dos corredores inclusos no projeto básico de licitação 

 
Fonte: Projeto Básico de Licitação 

Com a conclusão do PDTT/DF, foi especificada uma nova rede pretendida para o Sistema de Transporte Público 

sobre Trilhos do Distrito Federal em um horizonte de 20 anos, apresentada na Figura 2, a seguir. Com cerca de 

120 km de novas vias, será adotada como escopo do presente estudo, ampliando a esfera de avaliação para todo 

o território do Distrito Federal: 

 Projeto de expansão da Linha do METRÔ-DF para a Asa Norte do Plano Piloto de Brasília, a partir da 

futura Estação Galeria do Trabalhador até o futuro Terminal Asa Norte (TAN); 

 Projeto de implantação da Linha 1 do VLT em Brasília, utilizando a Avenida Hélio Prates entre Ceilândia 

e Taguatinga, EPCL entre Vicente Pires e SIA, e seguindo pelo Eixo Monumental até a Rodoviária do Plano 

Piloto; 

 Projeto de implantação da Linha 2 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), ligando o Aeroporto Internacional 

de Brasília - Juscelino Kubitschek - ao Terminal Asa Sul (TAS), percorrendo a Avenida W3 chegando ao 

TAN, seguindo pela BR-020 e Avenida Independência até Planaltina e Arapoangas; 
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 Projeto de implantação dos tramos de VLT ligando Recanto das Emas e Taguatinga, sob o qual operarão 

as linhas 3 e 4 de VLT (Ceilândia - Taguatinga Sul e Recanto das Emas - Taguatinga Norte). 

Figura 2: Localização dos corredores propostos no PDTT 

 
Fonte: Plano Diretor do Transporte sobre Trilhos, PET-4D, figura 67 

O PDTT/DF tomou como ponto de partida a Pesquisa de Mobilidade Urbana do Distrito Federal (PMU/DF), na 

qual foram realizadas entrevistas domiciliares para conhecer detalhes sobre como a população do Distrito 

Federal se desloca diariamente. Tal pesquisa fornece subsídios importantes para a modelagem de demanda no 

Distrito Federal, disponibilizando elementos suficientes para a montagem de uma matriz origem destino e para 

validação de fluxos obtidos no modelo. 

À época da elaboração do projeto de licitação do presente estudo, o PDTT/DF ainda não havia sido finalizado, 

portanto não se sabia, naquela circunstância, quando os dados da PMU/DF estariam disponíveis. No entanto, 

com a conclusão do PDTT/DF no início de 2018 toda a base de dados oriunda da PMU/DF se encontra disponível, 

sendo propício utilizá-los na elaboração do presente estudo, em especial a modelagem de demanda do sistema 

proposto. 

Devido ao escopo mais abrangente das pesquisas do PDTT/DF, os dados que serão utilizados cobrem todas as 

pesquisas solicitadas para o presente estudo. Por conseguinte, a realização das pesquisas se torna 

despropositada, devendo ser prescindida para que se possa integralizar o objeto mais amplo a ser estudado.  

Com tal reformulação, espera-se ainda aumentar o alcance dos trabalhos, permitindo que seja estudado em 

maior profundidade o faseamento de implantação dos projetos de corredores metroferroviários previstos, à luz 

de um estudo financeiro de sua operação. Cabe ressaltar que tal redução de escopo de pesquisas se dá sem 

qualquer prejuízo à qualidade dos estudos, uma vez que o escopo de pesquisas da PMU/DF foi muito mais amplo 

e profundo que o presente. 
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O  Quadro 1, a seguir, sumariza a inclusão de escopo proposta. 

Quadro 1: Escopo proposto para as atividades 

Frente Escopo proposto Anterior 

3 - Preparação e execução de 
pesquisas de campo 

- Aproveitamento de pesquisas do 
PDTT/DF 

- Realização de novas pesquisas 

4 - Carregamento dos sistemas 
e modelagem de resultados 

- Extensão do Metrô (7,5km) 
-Quatro linhas de VLT (114km) 

- Extensão do Metrô (7,5km) 
- Duas linhas de VLT (51km) 

5 - Faseamento e avaliação 
financeira dos cenários 

- Avaliação financeira dos cenários 
- Definição de fases de implantação 
e modelagem 

- ND 

Destaca, em especial, as pesquisas solicitadas para este estudo a as pesquisas PMU/DF disponíveis com a 

conclusão do PDTT/DF, conforme exibido no Quadro 2 a seguir. 

Quadro 2 – Lista de Pesquisas  

Pesquisa Informações a serem utilizadas Escopo original 

Pesquisa domiciliar - 30.000 domicílios - N/A 

Contagem Classificada - 36 seções entre 06:00 e 10:00  - 35 seções entre 06:00 e 10:00  

Velocidade Média 
- Informações de radares processadas 
para o PDTT/DF 
- Dados online (Waze e Google Maps)  

- 10 trechos viários 

Ocupação veicular do 
transporte particular 

- Ocupação veicular obtida para todo 
DF na pesquisa OD domiciliar 

- 05 seções entre 06:00 e 10:00 

Frequência e ocupação 
do transporte público 

- 22 seções entre 06:00 e 10:00 
- 14 seções entre 06:00 e 22:00 

- 20 postos entre 06:00 e 10:00 

Embarque e 
desembarque nas 
estações metroviárias 

- Dados de embarques disponibilizados 
pelo Metro-DF 
- Local de desembarque conforme 
pesquisa OD domiciliar 

- Embarques e desembarques ao longo 
de um dia útil 

1.2 Alcance dos trabalhos 

O trabalho irá utilizar as matrizes origem destino de todo o Distrito Federal, abrangendo toda sua área. 

Serão simulados todos os serviços de ônibus municipais e, nos cenários propostos, serão avaliadas as linhas que 

deverão ser modificadas em cada situação, isto é, recortadas, ilimitadas, desviadas ou novas linhas a serem 

criadas. 

O estudo irá fornecer o perfil de demanda ao longo de todo itinerário dos serviços de VLT e de metrô propostos, 

com precisão por estação dentro de todo o Plano Piloto. Para isto, será necessário propor um zoneamento 

detalhado nesta região. 

Também serão estudadas políticas tarifárias e faseamento de implantação dos empreendimentos, de forma que 

o sistema em operação seja rentável para a operação e ao mesmo tempo atrativo para o usuário. 
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A avaliação pelo ponto de vista do usuário não se dará apenas no aspecto financeiro, mas também em termos 

de tempo de viagem, sendo que modelo de simulação permitirá quantificar os usuários beneficiados ou 

prejudicados pelas alterações propostas. 

Como o impacto do VLT não ocorrerá apenas para os usuários de transporte público, o modelo de transporte 

privado será utilizado para observar o efeito de eventuais reduções de capacidade, bloqueio de cruzamentos ou 

retornos, indicando o tempo adicional necessário para diversos deslocamentos. Também será avaliado o 

potencial de migração modal de passageiros do transporte individual para o coletivo, segundo um modelo de 

divisão modal que utiliza os resultados das alocações supracitadas. 

O horizonte de longo prazo do estudo será de 20 anos, com horizontes intermediários de 5 e 10 anos. 
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2. Plano de Trabalho: Frentes, Atividades e Produtos  

2.1 Frentes e Atividades  

No plano de trabalho são apresentadas as diversas atividades do projeto, já contemplando a ampliação do 

escopo do estudo, com a incorporação de uma nova frente de trabalho referente ao faseamento e avaliação 

financeira de implantação dos projetos de corredores dos cenários, bem como à utilização dos dados das 

pesquisas realizadas no âmbito do PMU/DF. 

O Quadro 3 a seguir lista, de maneira sintética, as frentes e respectivas atividades a serem realizadas durante o 

estudo e cada um dos produtos a serem gerados. 

Quadro 3: Frentes, Atividades e Produtos 

Frentes de Trabalho Atividades Produtos  
Frente 1: 
Planejamento do 
Estudo (Plano de 
Trabalho) 

1.1 Reunião de Partida 

RT1: Relatório de Planejamento do 
Estudo (Plano de Trabalho) 

1.2 Consolidação do Plano de Trabalho: Etapas, 
Atividades e Produtos 

Frente 2: Avaliação e 
Preparação das Bases 
de Dados 

2.1 Levantamento de Estudos e Projetos 

RT2: Relatório de Avaliação dos Estudos 
Existentes, Caracterização das Áreas de 
Influência Direta e Lançamento dos 
Traçados Preliminares 

2.2 Avaliação de Estudos e Projetos 

2.3 Avaliações e Prospecções das Bases de Dados 
Existentes 

2.4 Proposição de Traçados e de Localizações 
Preliminares das Estações 

2.5 Tratamento das Informações Levantadas 
RT3: Relatório da Criação da Rede Básica 
Fundamental 

2.6 Detalhamento de um Modelo de 
Macrossimulação - Rede Básica Fundamental 

Frente 3: Pesquisas de 
Campo 

3.1 Levantamento das pesquisas realizadas no 
PMU/DF 

RT4: Relatório da Base de Dados 
Consolidada das Pesquisas  

3.2 Planejamento e execução das pesquisas de 
Contagens Volumétricas 

3.3 Consolidação da base de dados das pesquisas 

Frente 4: 
Carregamento dos 
Sistemas de 
Modelagem e 
Resultados 

4.1 Alocações de Demanda para o Horizonte Base 

RT5: Relatório da Modelagem do 
Horizonte Base e Expansão da Demanda 
para Horizontes Futuros 

4.2 Desenvolvimento das Matrizes Sintéticas das 
Viagens 

4.3 Diagnóstico do Sistema de Transportes no 
Distrito Federal 

4.4 Projeção das Variáveis Socioeconômicas 

4.5 Projeção das Matrizes de Demanda - Cenário 
Tendencial 

RT6 Relatório da Modelagem do 
Horizonte Futuro e Resultado de 
Carregamento e Operacionais 

4.6 Simulação e Análises de Resultados e 
Indicadores 

4.7 Modelagem dos Horizontes Futuros e 
Resultados Carregamento 

Frente 5: Faseamento 
e Avaliação Financeira 
dos Cenários  

5.1 Avaliação financeira dos cenários 
RT7: Relatório da Modelagem Financeira 
dos Cenários Propostos 

5.2 Detalhamento das fases de implantação com 
modelagem de demanda e financeira 

RT8: Relatório da Consolidação dos 
Cenários Propostos e sua Avaliação 
Financeira 

O encadeamento das atividades de cada frente de trabalho e respectivos produtos está ilustrado no fluxograma 

apresentado na Figura 3. 
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Figura 3: Fluxograma de atividades 
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2.2 Produtos do Estudo 

Serão gerados 8 (oito) produtos ao longo de todo o projeto, cujos conteúdos são apresentados no  Quadro 4 a 

seguir: 

Quadro 4: Lista dos Produtos  

Produtos  Conteúdo 

RT1: Relatório de Planejamento do Estudo 
(Plano de Trabalho) 

Descrição dos objetivos, justificativa e alcance 

Caracterização do escopo do projeto e dos produtos 

Metodologia 

Cronograma físico-financeiro 

Documentação do estudo 

RT2: Relatório de Avaliação dos Estudos 
Existentes, Caracterização das Áreas de 
Influência Direta e Lançamento dos 
Traçados Preliminares 

Cadastro/banco de dados do levantamento de estudos/projetos desenvolvidos na área de 
transportes no distrito federal 

Análises, avaliações e prospecções dos dados levantados · Caracterização das AID 

Memorial descritivo da proposição de traçados 

Localizações preliminares das estações: Croquis em escala 1:2500  

RT3:Relatório da Criação da Rede Básica 
Fundamental 

Metodologia de desenvolvimento da rede de macrossimulação para o ano base 

Modelagem da Rede para Macrossimulação (modelos de oferta e demanda) 

Anexo digital com os modelos desenvolvidos, bases de dados e rede lógica 

RT4: Relatório da Base de Dados 
Consolidada das Pesquisas  

Metodologia das pesquisas 

Processo de execução das pesquisas (Contagem Volumétrica e Velocidade Média por 
Trecho) 

Conclusões obtidas da análise dos dados 

Anexo digital com a base de dados, dicionário de dados e banco de dados estruturado 

RT5: Relatório da Modelagem do Horizonte 
Futuro e Resultado de Carregamento e 
Operacionais 

Metodologia de alocação da demanda: 

Modelos de restrição de capacidade utilizados  

Funções de impedância aplicadas,  

Procedimentos utilizados para a extração dos resultados 

Resultados das alocações no ano base 

Desenvolvimento das Matrizes Sintéticas das Viagens 

Modelos de Geração de Viagens  

Modelos de Distribuição de Viagens 

Modelos de Divisão Modal 

Alocação 

Projeção das variáveis Socioeconômicas 

Projeção das matrizes de demanda -  cenário tendencial 

Diagnóstico do Sistema de Transportes no Distrito Federal 

Simulação e análises de resultados e indicadores -  situação atual 

Simulação e análises de resultados e indicadores -  prognostico: 5, 10 e 20 anos 

Anexo digital com os modelos desenvolvidos, bases de dados e rede lógica 

RT6: Relatório da Modelagem do Horizonte 
Futuro e Resultado de Carregamento e 
Operacionais 

Metodologia de alocação da demanda 

Modelos de restrição de capacidade utilizados  

Funções de impedância aplicadas,  

Procedimentos utilizados para a extração dos resultados 

Resultados das alocações dos horizontes 

Cenário 1 

Cenário 2 

Outros cenários 

Anexo digital com os modelos desenvolvidos, bases de dados e rede lógica 

RT7: Relatório da Modelagem Financeira 
dos Cenários Propostos 

Metodologia da modelagem financeira 

Insumos utilizados 

Modelo financeiro 

RT8: Relatório da Consolidação dos 
Cenários Propostos e sua Avaliação 
Financeira 

Consolidação do faseamento dos cenários  

Avaliação financeira dos cenários 
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3. Metodologia 

A metodologia de cada atividade está descrita para cada uma das cinco frentes do trabalho, conforme 

estruturado no plano de trabalho consolidado. 

3.1 Frente 1: Planejamento do Estudo (Plano de Trabalho) 

Esta frente envolve as atividades de preparação e organização para a elaboração do estudo, modelagem e 

macrossimulação da demanda por transportes com a finalidade de atualização e da obtenção de dados 

referentes ao transporte no Distrito Federal. 

Esta atividade representou o início oficial do projeto, onde foram discutidas a ampliação do escopo do trabalho, 

bem como a revisão do plano de trabalho apresentado na proposta técnica. 

Como a base de dados oriunda da PMU/DF se encontra disponível e dado o caráter mais abrangente dessas 

pesquisas já realizadas no âmbito do PDDT/DF, chegou-se à conclusão que os dados coletados em campo no 

PMU/DF poderiam ser utilizados no estudo atual. Serão feitas, também, algumas pesquisas específicas 

(Contagens Volumétricas e Velocidade Média por Trecho) para complementar o entendimento do impacto do 

VLT.  

O presente relatório apresenta o Plano de Trabalho consolidado de acordo com as discussões técnicas ocorridas 

entre as equipes da Contratante e da Contratada, bem como a adequação do cronograma do projeto. 

3.2 Frente 2: Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização das AID e Lançamento dos 

Traçados Preliminares 

As intervenções que afetarão os traçados propostos serão levantadas, tanto as intervenções atualmente em 

implementação como os projetos previstos, entre elas: Corredores de ônibus: Eixo Sudoeste, Eixo Norte, Eixo 

Sul, entre outros; Projetos viários; Polos geradores 

Os projetos e intervenções levantadas serão caracterizadas, com a maior precisão possível (segundo o estágio 

de avanço do estudo/ projeto), suas características físicas e operacionais, com o intuito de não somente adaptar 

os traçados dos empreendimentos de expansão do sistema metroferroviário de interesse prioritário para este 

projeto (conforme definidas no Projeto Básico), mas igualmente para futura inserção nas redes de simulação. 

No caso de projetos em que a realização, ou os prazos ainda forem incertos, a Consultora decidirá junto ao 

Metrô/DF quais cenários devem ser adotados. 

Será realizado um cadastro e um banco de dados do levantamento de estudos/projetos desenvolvidos na área 

de transportes no Distrito Federal. Caso necessário, bases de dados que contenham informações úteis para estes 

projetos serão solicitadas, com mediação do Metrô/DF nos casos em que isso se fizer necessário. Poderão ser 

solicitados outros dados de interesse, em particular dados de demanda do transporte público sobre pneus no 

Distrito Federal, que são úteis, embora não essenciais para a calibração da rede de simulação, e dados de 

demanda do Aeroporto Internacional de Brasília. 
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Também serão coletados documentos, arquivos de dados, mapas e listagens disponíveis sobre trabalhos 

existentes, compatíveis com o objetivo deste projeto, incluindo base de dados georreferenciados, estudos de 

demanda, dados do sistema de bilhetagem, SBA (se possível), projetos em estudo e desenvolvimento, estudos 

relevantes de demanda de transporte, o modelo operacional de rotas e serviços de transporte público coletivo, 

itinerário das linhas de transporte coletivo, demandas transportadas por linha, frotas alocadas, tipos de veículo, 

intervalos programados ao longo do dia, dentre outros dados operacionais. 

Será fundamental a obtenção, análise e sistematização de estudos anteriores e projetos em andamento relativos 

não apenas aos sistemas de transporte, mas também relativos ao desenvolvimento urbano de maneira a 

identificar os elementos capazes de alterar o padrão de deslocamentos na área de estudo, nos horizontes 

futuros. 

Além dos estudos específicos já destacados, para a montagem da base de dados de apoio ao desenvolvimento 

do Plano, também deverão ser obtidos os dados de natureza socioeconômica, ambientais, de uso e ocupação do 

solo e de fluxos de transporte, necessários para explicar o comportamento da demanda e as tendências de 

ocupação dos espaços urbanos. 

Após coleta e reunião dos vários dados citados acima, serão efetuadas as análises, com o objetivo de verificar-se 

a possibilidade de aproveitamento no trabalho, sob vários aspectos: pertinência de aplicação, atualidade das 

informações, grau de trabalho envolvido no resgate e compatibilização com a base de dados a ser utilizada.  

As informações coletadas serão compiladas, verificadas e sistematizadas de maneira que poderão ser utilizadas 

num modelo de simulação. Isto incluirá tanto as informações de oferta obtidas, que podem ser em muitos 

inseridas diretamente na rede de simulação, quanto as de demanda, que são fundamentais para calibrar os 

parâmetros que não podem ser observados ou para o refinamento das matrizes. 

Já serão propostos os traçados e a localização preliminar das estações das expansões do sistema metroviário, 

considerando-se as indicações de traçado contidas no Projeto Básico que serão confirmadas e receberão o 

detalhamento possível por parte do Metrô/DF, e em seguida seguindo critérios de atendimento à demanda e 

factibilidade técnica. 

Os traçados e, sobretudo, os locais das estações terão oportunidade de serem revistos utilizando as ferramentas 

de simulação, uma vez que estas permitem estimar apropriadamente as interações entre os novos trechos com 

o sistema de transporte, inclusive considerando as projeções de demanda futura. 

O conjunto de informações levantadas a partir das diversas fontes passarão por um processo de revisão para 

identificar possíveis inconsistências e dados faltantes ou incompletos e assim definir a necessidade de adoção de 

ações para o tratamento das mesmas, seja a adoção de premissas para completar ou ajustar analiticamente o 

que for requerido ou outras medidas a serem definidas junto ao contratante. Após o tratamento das informações 

levantadas serão geradas bases de dados consolidadas dos insumos para desenvolvimento dos modelos. 

A rede de simulação será montada em base de dados georreferenciada de maneira que poderá ser inserida em 

um software de modelo de planejamento de transportes compatível com dados georreferenciados e que tenha 

as funcionalidades especificas solicitadas no Projeto Básico de Licitação. 
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Ela incluirá a representação gráfica da rede viária, das rotas de transporte coletivo e da inserção dos atributos 

operacionais (velocidade, frequência, e capacidade das ligações, entre outras.).  

Esta rede conterá todo o sistema viário principal, incluindo todo o sistema usado por transporte público, e em 

cada ligação serão cadastrados os dados obtidos através da preparação do inventário viário previsto no âmbito 

do presente estudo, mas especialmente os atributos mais relevantes para o processo de calibração tais como 

capacidades e velocidades. Também serão cadastrados na rede viária as penalidades de conversões e sentidos 

de tráfego. 

A rede conterá também todas as ligações (links) relevantes usadas no transporte não viário, principalmente a 

rede do metrô, caminhos para pedestres e representações de terminais. 

Além da supramencionada oferta física, serão inseridas no modelo os elementos representativos da oferta 

operativa, referentes à oferta de transporte coletivo público na rede de simulação. Ela é representada pelas 

linhas de ônibus e de metrô, pontos de conexão, estações, terminais de integração e demais informações 

operacionais referentes ao Sistema de Transporte Coletivo, particularmente os tipos de linhas, frequências na 

hora pico, tipos de veículos e suas respectivas capacidades. 

O zoneamento tomará como base aquele utilizado no PDTT/DF, mas será detalhado em todo o Plano Piloto e 

adjacências, para que os resultados possam ser extraídos da modelagem com maior precisão, possibilitando 

avaliar a demanda de cada estação do VLT. 

Serão usadas como base as redes disponíveis de simulação do DF, portanto a principal parte do trabalho será 

atualizar a rede à situação do ano base do projeto (sobretudo a oferta operativa), a compatibilização do 

zoneamento, o detalhamento nas regiões próximas aos novos projetos de expansão metroviária e a importação 

no software escolhido para este estudo. 

Ao final desta etapa, a rede e seus atributos estarão prontos, mas caberão revisões nas fases posteriores do 

estudo já que alguns parâmetros da própria rede também poderão ser ajustados conforme os resultados dos 

levantamentos de campo, sobretudo no que se refere à oferta operativa, já que a frequência ou a regularidade 

das linhas de ônibus observadas podem levar a ajustes nas suas representações na rede.   

O enfoque principal desta frente é na elaboração da rede (modelo de oferta), de maneira que a modelagem da 

demanda será uma versão ainda preliminar, baseando-se sobretudo em modelos já existentes. Isto porque, 

conforme se explicitará nos capítulos que seguem, as informações dos levantamentos de campo são 

fundamentais para à montagem e calibração destes modelos. 

3.3 Frente 3: Pesquisas de Campo 

Devido ao escopo mais abrangente das pesquisas do PDTT/DF, serão utilizados os dados coletados nas pesquisas 

da PMU/DF, pois cobrem todas as pesquisas solicitadas para o presente estudo. Para complementar o 

entendimento do impacto do VLT, serão executadas duas novas pesquisas: Contagens Volumétricas e Velocidade 

Média por Trecho.  

Será feito um levantamento das metodologias utilizadas na PMU/DF e análise de toda a base de dados das 

pesquisas. Conforme já mencionado, estas informações são vitais para elaboração dos estudos, uma vez que a 
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matriz origem destino do DF está disponível, bem como contagens volumétricas e de ocupação que permitem a 

aferição e ajustes do modelo. 

Contagens Volumétricas 

Serão realizadas contagens volumétricas de tráfego em 6 pontos estratégicos da malha viária urbana a serem 

acordados com o Metrô/DF. Nestes pontos será identificado o fluxo de veículos que realiza conversões, retornos 

ou outros movimentos que venham a ser bloqueados com a implantação do VLT, visando identificar este impacto 

no tráfego geral. 

As pesquisas serão realizadas durante 3 horas nos períodos de pico manhã (6:30h às 9:30h), almoço (11:30h às 

14:30h) e tarde (16:30h às 19:30h) ou redefinidos conforme acordado entre as partes. 

Os dados levantados serão totalizados a cada 15 minutos e permitirão a compreensão da evolução do volume 

ao longo do período. O formulário de pesquisa utilizado permitirá registrar os volumes de motos, automóveis, 

caminhões e ônibus em todos os movimentos de cada aproximação das intersecções definidas. 

Pesquisa de velocidade: 

O objetivo desta pesquisa é obter as informações sobre as velocidades de fluxo dos principais eixos de transporte 

que poderão ser afetados pelo VLT, de modo a avaliar o desempenho da circulação no sistema viário, além de 

definir elementos fundamentais para o processo de calibração dos modelos de transporte que serão elaborados. 

Será realizada com a utilização de equipamento GPS instalado em veículos, que circularão ao longo dos períodos 

pico manhã e tarde pelas vias em que o VLT será implantado. Serão realizadas 2 viagens em cada sentido e a 

velocidade para as demais vias será verificada por meio de informações online como Waze e Google Maps 

3.4 Frente 4: Carregamento dos Sistemas de Modelagem e Resultados 

Esta frente corresponde à elaboração do modelo de demanda e avaliação dos serviços metroferroviários, no qual 

serão consideradas as características operacionais do serviço e políticas tarifárias a serem definidas. Envolve 

também a avaliação da reorganização das linhas de ônibus, compondo um sistema de transportes. 

A partir da rede básica fundamental criada no produto RT3, será consolidado o modelo de oferta que inclui os 

componentes de oferta física (rede viária), oferta operativa (rotas de transporte) e demanda para a realização 

do processo de alocação multimodal.  

Existem diversos métodos para a modelagem do processo de alocação à rede de transportes, cada um deles 

adequado a situações específicas. Dentre os mais comuns, podem-se destacar os seguintes: 

• Sem Restrição de Capacidade: este método é conhecido na literatura de Estudos de Transportes 

como do tipo “Tudo ou Nada”. O pressuposto básico é que não existe congestionamento e que todos 

os motoristas consideram os mesmos atributos quando escolhem uma rota entre um determinado 

par O/D, e que percebem os mesmos valores de custos, ou seja, os valores dos custos em cada link 

são constantes, independente do volume de tráfego em cada trecho da rede. Desta forma, apenas 

uma rota é utilizada para cada par O/D e o fluxo total de viagens entre um par O/D é alocado em 

uma única rota. É adequado para análises de transporte regional onde os problemas de 

congestionamento não são críticos 
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• Alocação por Equilíbrio: este método considera o fato de que os motoristas têm diferentes 

percepções dos custos associados às diferentes rotas entre cada par OD. Portanto, os valores de 

tempo de cada link, supostamente não constantes, são tratados como variáveis dependentes do 

volume de tráfego na via (congestionamento) segundo sua capacidade. Nos estudos de transporte 

urbano este tipo de modelo é mais realista à medida que incorpora os impactos das variações de 

fluxo sobre as velocidades e, portanto, a atratividade de cada modo de transporte. 

Em princípio se propõe utilizar modelos de equilíbrio que consideram a capacidade de transporte para transporte 

coletivo e capacidade viária para transporte individual. Para proceder à alocação são necessários três itens: 

• Rede de simulação contendo a oferta (física e operativa) 

• Modelo de impedância dos viajantes, tanto de público quanto de privado 

• Matrizes de demanda 

O modelo de impedância das viagens, incluindo as funções fluxo-demora, as penalidades de 

embarque/desembarque (tanto os tempos reais quanto psicológico), o valor do tempo, as penalidades de espera 

e caminhada, as constantes modais, a relação de velocidade entre público e privado em trânsito misto, a 

capacidade e o desconforto gerado pela saturação do transporte público e outros itens serão determinados 

baseando-se em: 

• Valores observados ainda que indiretamente ou necessitando de hipóteses suplementares nos 

levantamentos de campo ou em dados obtidos provindos de outros estudos; 

• Valores comumente utilizados neste tipo de modelo em outras cidades/estudos antigos e 

recomendações da literatura; 

• Valores obtidos através de aproximações sucessivas dos resultados da modelagem aos valores 

observados nos levantamentos de campo ou em dados obtidos provindos de outros estudos; 

Os valores destes parâmetros vêm mais normalmente de um compromisso entre estes três objetivos. Por 

exemplo, as penalidades de caminhada podem vir inicialmente de um modelo de escolha discreta calibrado com 

base numa pesquisa origem destino (objetivo 1), posteriormente serem modificadas para que valores de FOV 

não apresentem mais distorção quando verificados linha à linha segundo a frequência da linha(representando o 

tempo de espera) e a distância média de caminhada dos passageiros desta linha nesta seção usando dados da 

própria simulação, da OD, ou uma combinação deles (objetivo 3), mas atentando-se, durante todo o processo, 

para que a penalidade de caminhada seja superior ou igual a de espera, conforme sugere a literatura e se sói 

usar neste tipo de modelo (objetivo 2). 

A matriz a ser usada provirá inicialmente da pesquisa Origem Destino domiciliar mais recente disponível. Esta 

matriz será em seguida atualizada podendo para isso, dependendo dos resultados obtidos, se utilizar fatores com 

diferentes níveis de desagregação, baseados em dados de demanda observados ou dados socioeconômicos, 

usando modelos calibrados ou simplesmente hipóteses de correlação. 

Esta matriz poderá em seguida sofrer correções a nível global ou usando uma desagregação macro (por exemplo 

apenas dois modos, público e privado, ou um agrupamento bastante agregado do zoneamento) usando os dados 

observados das pesquisas, sobretudo das pesquisas de FOV, contagens e pesquisas no metrô. 

Em seguida pode-se passar a um novo ajuste utilizando fatores, mas com segregação maior da matriz, por 

exemplo com uma agregação mais refinada do zoneamento e separando viagens de público por tipo de 

transporte usado e as de privado por comprimento da viagem. 
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Esta série de correções que envolvem fatores de ajuste das matrizes usando cada vez maior nível de 

desagregação é sempre entremeada de mudanças ao modelo de oferta, tendo sempre o cuidado de se fazerem 

diversas pequenas mudanças e não uma única mais importante (para evitar a “ultrapassagem” – “overshoot” e 

também para inserir a menor distorção média possível). 

Finalmente pode se proceder a um ajuste da matriz resolvendo um problema de minimização em que se pondere 

a discrepância em relação a matriz de partida (matriz semente) e a discrepância entre os resultados modelados 

e os dados observados, usando em ambos os casos um “modelo de erro”, em que normalmente se adicionam as 

diferenças usando-se diversos níveis de agregação, com pesos aumentando conforme se agrega e conforme se 

confie mais nos dados (ex. pesquisa exaustiva contra pesquisa amostral, pesquisa totalmente objetiva como 

contagem contra pesquisa com alguma parte subjetiva como a FOV, em que a agregação do número de 

ocupantes para os níveis de ocupação inserem forçosamente uma variância no resultado). 

O processo de ajuste consiste em variar os volumes reportados nas Matrizes Semente O/D de modo que os 

mesmos se aproximem das contagens levantadas em campo, através de um processo iterativo baseado no 

conceito de maximização da entropia.   

O ajuste por contagens é um processo iterativo que faz alocações e estimativas sucessivas da matriz O/D até que 

uma dada convergência seja atingida. Esse procedimento trata as contagens como variáveis estocásticas, que 

são medidas através de níveis admissíveis de erro e não exigem a conservação do fluxo ao longo do tempo, e 

deste modo os resultados obtidos são mais realistas do que os resultados de métodos que tratam as contagens 

como variáveis determinísticas. 

São dados de entrada para o procedimento as contagens nos links da rede, a matriz O/D Semente, que define as 

dimensões da matriz de saída, além de fornecer valores para as estimativas iniciais, e as informações 

operacionais necessárias para o método de alocação a ser utilizado, tais como as velocidades e capacidades. É 

preciso fixar o número máximo de iterações, e a convergência satisfatória, que consiste na máxima diferença 

admitida entre os volumes modelados e observados. 

Uma vez consolidado o modelo de oferta e calibrados os parâmetros da alocação multimodal, procede-se à 

montagem e calibração dos modelos de demanda propriamente ditos. 

Nesta etapa é fundamental contar com o modelo de alocação calibrado, pois uma parte importante das 

informações que alimentam os modelos de demanda vem das saídas da alocação, especialmente as impedâncias 

ou custos generalizados que se usam nos modelos de distribuição e escolha modal. 

Nesta atividade serão calibrados os modelos de demanda, baseados no Método das Quatro Etapas de 

Planejamento de Transportes, de maneira a possibilitar a representação das matrizes de transporte público e 

privado através de funções matemáticas baseadas nas variáveis socioeconômicas espacializadas para toda a área 

de estudo. As matrizes sintéticas são geradas através da aplicação de três modelos consecutivos: O modelo de 

geração, de distribuição e de escolha modal. 

Modelos de Geração de Viagens  

De modo resumido, modelos de geração de viagem têm o objetivo de prever o total de viagens produzidas (e 

atraídas) em uma dada zona de tráfego e atraídas por uma outra zona qualquer.  
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Nesta etapa serão construídos modelos que permitam estabelecer relações entre fatores de demanda, 

basicamente representados por variáveis socioeconômicas, características de oferta, impedância e atividades da 

população. 

Este modelo pode considerar diversos níveis de agregação, podendo ser feito separadamente por motivo de 

viagem, faixa de renda do viajante, renda média da zona de produção da viagem, por individuo ou por núcleo 

familiar.  

A desagregação deve ser sempre maior do que a usada nos modelos posteriores, mas pode ser interessante 

trabalhar com uma estratificação maior neste modelo e agregar algumas categorias nas etapas posteriores, 

conservando as informações mais explicativas em cada etapa. 

Com base nos totais de viagens expandidos a partir dos registros expandidos e ajustados de viagens obtidos da 

pesquisa domiciliar O/D (quando estes ajustes admitem a estratificação em que se deseja trabalhar), em função 

da multiplicação do número de viagens reportadas em cada zona por fatores representativos de quanto a 

amostra selecionada representa o universo pesquisado (fatores de expansão), serão calculadas as taxas de 

viagens diárias por habitante, para todos os modos. O procedimento de cálculo destas taxas de viagens consiste 

na determinação da razão entre o total de viagens realizadas por cada modo pela população total. 

A modelagem da geração de viagens consiste na determinação de modelos de produção e de atração. Em geral, 

modelos de atração são especificados através de formulações sintéticas, como modelos de regressão baseada 

nas variáveis capazes de explicar o comportamento da demanda, enquanto os modelos de produção consideram 

características populacionais. A Consultora levará em consideração os dados obtidos, as informações adicionais 

disponíveis, a capacidade de se projetar separadamente cada estrato de maneira consistente com suas 

características e o ajuste destes modelos aos dados observados para escolher a formulação mais apropriada. 

Modelos de produção de viagens têm o objetivo de estimar o total de viagens produzidas em cada zona de 

tráfego, em função das características socioeconômicas e de uso do solo destas zonas, podendo em alguns casos 

incluir variáveis de oferta como acessibilidade. Existem diversos modelos que se aplicam à estimativa das 

produções de viagem em cada zona de tráfego. Os mais comumente utilizados são os seguintes: 

• Análise de Categorias: Estes métodos separam a população da área de estudo em grupos 

relativamente homogêneos com base em certas características socioeconômicas e calculam as taxas 

médias de produção por categoria de família. 

• Modelos de Regressão: Estes modelos calculam os totais de produção de viagem de cada zona como 

variáveis dependentes, com base nas características médias das zonas que são definidas como 

variáveis independentes. 

• Modelos de Escolha Discreta: Utilizam dados dos indivíduos ou famílias de modo desagregado, para 

estimar a probabilidade de realização das viagens. Os resultados são, então, agregados para gerar o 

total de produção por zona. 

Na análise de categorias determina-se uma taxa de produção de viagens de cada categoria de domicílios que é, 

por sua vez, estratificada conforme a quantidade de moradores e a renda média familiar. Conhecendo-se a 

distribuição de domicílios por categoria e por setor de tráfego é estabelecido, então, um modelo de produção 

de viagens para os motivos com base domiciliar. 
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No submodelo de produção para as viagens de base domiciliar (BD) serão feitos testes com dois métodos: o de 

análise de categorias e o de regressão linear múltipla.  Se verificará qual apresenta maior ajuste, desde que eles 

utilizem dados que possam ser obtidos e projetados, e que sejam consistentes e suficientemente diferentes entre 

si, para evitar o problema de “data dredging“. 

Com relação às viagens com motivo Base Não-Domiciliar (BND), o método a ser utilizado é o de regressão linear 

múltipla cuja equação geral é apresentada a seguir: 

xnxxP nii

m

i   ...21 21  

Onde  

m

iP
 = viagens produzidas ou atraídas na zona i, motivo m 

nxxx iii ,...,2,1
 = variáveis independentes (população, emprego, matrícula, taxa de motorização, renda) 

n ,...,, 21  = parâmetros a serem calibrados por regressão 

Quanto ao modelo de atração o método a ser utilizado é o de regressão linear múltipla como apresentado acima. 

Cabe observar que estes modelos sempre podem ser aplicados usando as elasticidades (analíticas ou numéricas) 

sobre demanda ajustada no ano base. 

Como produto desta etapa, são gerados os vetores de produção e atração de viagens por zona de tráfego. 

Modelos de Distribuição de Viagens  

No desenvolvimento do modelo de distribuição, o método inicialmente considerado poderá se basear na 

abordagem gravitacional e como função de impedância serão testadas funções contínuas ou lineares por partes. 

A impedância conjunta dos modos será calculada pelo método de “logsum”, ou seja, considerando a esperança 

da utilidade de um viajante sem definir seu modo de viagem, mas não necessariamente seguindo a mesma 

formulação do modelo de escolha modal. 

Pode-se igualmente trabalhar com mais de uma “impedância”, ou seja, outras funções das viagens, como por 

exemplo atravessamento de linhas de corte, trabalhando, portanto, com uma partição do espaço cartesiano 

gerado por estas diversas “impedâncias”. Estas podem ser escolhidas analisando os resultados e os pontos de 

maior diferença dos fluxos ajustados e modelados. 

A calibração de cada variedade deste modelo de distribuição é feita por aplicação sucessiva de fatores 

multiplicativos. 

Podem-se igualmente usar “fatores K”, mas propõem-se fazer isso em agregação espacial suficiente para que 

não haja parcialidade na matriz, utilizando diversos níveis se necessário, de maneira que se tem assim um modelo 

mais sintético quanto mais se desagrega. 
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As propostas feitas nas seções acima acerca da estratificação da demanda são igualmente pertinentes para esta 

etapa. 

A aplicação do modelo gravitacional irá distribuir as viagens produzidas e atraídas por zonas de tráfego gerando 

uma matriz de viagens. 

Modelos de Divisão Escolha Modal 

Na etapa da divisão modal as viagens distribuídas entre os pares de zonas de tráfego obtidas do ajuste são 

divididas entre viagens do modo individual e viagens do modo coletivo. No desenvolvimento do modelo de 

divisão modal deverá ser utilizada a regressão logística binomial, embora caso se verifique que há disparidade 

muito grande entre a percepção dos diversos modos públicos ou ainda que a consideração de viagens a pé seja 

benéfica ao modelo, poderão ser usados modelos multinomiais ou “aninhados” (nested logit), conforme o 

modelo que apresentar melhor verossimilhança e valores coerentes e precisos de coeficientes. 

A formulação básica da regressão logística binomial é dada pela equação: 

ijij

ij

UiUc

Uc

ij
ee

e
Pc




    ijij PcPi 1
 

Sendo: 

ijPc
 = Probabilidade do modo coletivo entre as zonas i e j;  

ijUc
 = Utilidade do modo coletivo entre as zonas i e j; 

ijUi
 = Utilidade do modo individual entre as zonas i e j; 

 = Probabilidade do modo individual entre as zonas i e j. 

A utilidade é um conceito advindo do enfoque comportamental à análise de demanda e parte da Teoria do 

Consumidor, constituindo uma extensão dos conceitos da Economia Geral ao estudo de sistemas de transportes 

e usualmente tem a seguinte forma: 

nnxxxU   ...22110  

Onde: 

nxxx ..., 21  = variáveis correspondentes a atributos de serviço do modo; 

n ...,, 210  = coeficientes obtidos com calibração. 

Uma alternativa a esta formulação que poderá ser testada pode ser expressa da seguinte forma: 
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Nesta formulação a função utilidade do modo coletivo é dada pela somatória de todas as variáveis e não da 

diferença entre as utilidades: 

nijnijijij xxxU   ...22110
 

Onde: 

nijijij xxx ..., 21  = variáveis correspondentes a atributos de todos os modos; 

n ...,, 210  = coeficientes obtidos com calibração. 

As variáveis que normalmente entram no modelo de divisão modal são: tempo de viagem no veículo nos modos 

coletivo e individual, tempo de espera do modo coletivo, tempo a pé no modo coletivo, número de integrações 

do modo coletivo, custo do modo coletivo, custo do modo individual e variáveis médias da zona como taxa de 

motorização e renda média. Estas últimas também podem ser calibradas usando-se informações do indivíduo 

quando existente, o que pode levar a valores mais realistas aos outros coeficientes. Apesar disso, na hora da 

aplicação não será possível agir a nível de indivíduo já que os modelos de geração e distribuição agem 

agregadamente por zona, de maneira que estas diferenças devem ser levadas em conta e corrigidas neste caso. 

A escolha entre aplicar estas variáveis agregadas por zona, desagregada por indivíduo, desagregada por 

estratificação da demanda ou simplesmente não as usar depende basicamente do poder explicativo delas e 

obviamente da qualidade dos dados de calibração e da qualidade da projeção que se pode fazer delas. 

O modelo pode considerar viagens a pé ou não como um modo a parte, dependendo principalmente da 

qualidade dos dados observados. Infelizmente estas viagens são mal relatadas na maior parte das pesquisas 

Origem Destino, de maneira que é normalmente preferível não as tratar separadamente na escolha modal e sim 

diretamente na alocação ou até mesmo na geração, eliminando-as, dada a dificuldade de se usar um zoneamento 

tão desagregado que represente bem o comprimento de viagens a pé, normalmente muito curtas. 

Modelos de Alocação de Viagens 

Finalmente o processo de alocação usa como base os parâmetros já calibrados. Dependendo dos resultados esta 

matriz pode ser usada diretamente ou podem-se aplicar algum tipo de fator de correção baseado nas matrizes 

observadas. 

A etapa de alocação das matrizes é feita na seguinte sequência: (i) aloca-se a matriz de transporte individual na 

rede viária e procede-se a calibração para verificar se os valores alocados se aproximam dos valores observados 

nas pesquisas de contagens: (ii) utiliza-se dos tempos obtidos na alocação do modo individual para estimar os 

tempos do modo coletivo; (iii) aloca-se a matriz de viagens do modo coletivo na rede de transporte coletivo e 

procede-se a calibração. 
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Quando os carregamentos realizados com as matrizes modeladas se aproximam dos valores observados nas 

pesquisas de contagens e de visual de carregamento considera-se que o processo de modelagem está validado.  

A validação dos modelos de demanda consiste na alocação do tráfego à rede de transportes para a situação 

básica. O objetivo desta etapa envolve a análise do comportamento do modelo de planejamento de transportes 

em representar a situação real vigente. 

Os fluxos de viagens são alocados em caminhos de menor impedância entre pares de zonas. A impedância é 

definida em termos das características viárias, como por exemplo tempos de viagem, custos, capacidade, e nível 

de serviço oferecido entre cada par Origem-Destino, tais com a existência ou não de linhas de ônibus, número 

de transferências, e integração. 

A análise do carregamento dos links indica os pontos de congestionamento numa rede de transportes e é, 

portanto, uma ferramenta de planejamento muito importante por permitir a quantificação de eventuais 

deficiências viárias em pontos da área de estudo e poder ser utilizada para testar medidas para redistribuição 

dos fluxos. 

Baseado no modelo de oferta e demanda calibrado para o cenário atual serão realizadas as simulações com a 

demanda atual e projetada para os horizontes de 5, 10 e 20 anos, permitindo o cálculo de diversos indicadores 

e resultados de transporte que servem a caracterizar, analisar e diagnosticar os diversos componentes do sistema 

de transporte da área de estudo em termos físicos e operacionais, e identificar os problemas atuais e a sua 

prospecção para os horizontes futuros (prognóstico) e que deverão ser balizadores das propostas, em termos de 

traçado, extensão e posição das estações, a serem formuladas para os horizontes futuros nos cenários com 

projeto. 

Neste contexto, o diagnóstico envolve 3 etapas: 

• Projeção de variáveis socioeconômicas 

• Projeção das matrizes de demanda 

• Simulação e análises de resultados e indicadores 

A partir do modelo de simulação calibrado, serão preparados os insumos para o modelo de geração, distribuição 

e divisão modal, para que se possam rodar todas as simulações. Isto porque os outros modelos são alimentados 

diretamente pelo modelo de geração, além das impedâncias obtidas na própria rede de simulação. 

As variáveis necessárias para o modelo de geração serão projetadas para os horizontes solicitados (5, 10 e 20 

anos). Dependendo da natureza das variáveis a natureza das projeções podem ser muito diferentes, mas algumas 

considerações gerais podem ser feitas. 

A variável mais importante para fins de demanda é a população. Dependendo da natureza dos modelos 

propostos anteriormente, ela pode ser projetada em diferentes níveis de estratificação. Apesar disso, a técnica 

mais comum é de realizar também projeções da população total para corrigir os totais de maneira especializada, 

ainda que existam projeções mais desagregadas, uma vez que estas podem apresentar menor precisão.  

As projeções oficiais de população elaboradas pelo IBGE, utilizam o método das “Componentes Demográficas” 

que leva em conta o comportamento das variáveis do crescimento vegetativo (natalidade e mortalidade) e do 
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saldo migratório. Nesta metodologia, que permite prever cenários tendenciais bastante prováveis, interagem as 

variáveis demográficas seguindo a evolução dos segmentos populacionais.  

Para tanto é necessário que se produzam estimativas e projeções dos níveis e padrões destas componentes. Esta 

se constitui na mais delicada etapa do processo como um todo, pois a formulação das hipóteses sobre as 

perspectivas futuras da natalidade, da mortalidade e da migração requer o empreendimento de um esforço 

cuidadoso no sentido de garantir a coerência entre os parâmetros disponíveis, descritivos das tendências 

passadas, e aqueles que resultarão para as projeções. 

Enquanto este método é bastante coerente, a espacialização dele é difícil, pois além da dificuldade da previsão 

das migrações, é bastante difícil de se determinar em que região habitarão as pessoas que tenham nascido de 

pais habitantes de uma zona específica, principalmente por não se dispor de nenhuma pesquisa que analise estes 

deslocamentos a longo prazo. 

Por este motivo, a espacialização pode ser, pelo menos parcialmente, auxiliada por análises de potencias de 

construção. Análise de séries históricas também pode se mostrar útil, mas devido à baixa frequência destes dados 

(o CENSO, por exemplo, faz-se somente a cada 10 anos), e sobretudo ao fato de que o crescimento de uma zona 

durante um período pode não se verificar no período seguinte, por exemplo devido à ocupação da maior parte 

dos terrenos disponíveis para construção no período precedente, não pode ser feito sem análise específica para 

cada região. 

Outra variável necessária refere-se à evolução da quantidade de empregos previstos na área de estudo. Isto pode 

incluir tanto o total de empregos, obtido a partir de taxas de crescimento econômico, quanto a divisão deste 

crescimento em seus componentes constituintes por setor econômico, o qual, por sua vez, pode ser considerado 

de forma espacial. 

As diretrizes para a projeção das variáveis demográficas e econômicas capazes de explicar o comportamento da 

demanda de transportes obedecerão a critérios para manutenção de uma coerência lógica entre estas e os 

parâmetros básicos determinados para o crescimento da economia dentro do cenário macroeconômico eleito, 

bem como com a metodologia de projeção populacional que no presente estudo seguirá os padrões adotados 

pelo IBGE, segundo a metodologia das “Componentes Demográficas”.  

Em consonância com o critério de manutenção de coerência lógica entre as variáveis socioeconômicas, para 

todos os valores estimados e projetados, serão aplicados métodos de cálculo conhecidos como “Top-Down”, 

onde para cada uma das variáveis, primeiramente serão calculados valores agregados em níveis regionais e 

posteriormente distribuídos, paulatinamente, até chegar em nível de Zonas de Transporte, que são os recortes 

geográficos mínimos, utilizados em simulações de estudos de mobilidade urbana. 
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Figura 4: Exemplo de projeção das variáveis socioeconômicas 

A  Figura 4 acima mostra um caminho metodológico para o cálculo de algumas variáveis socioeconômicas, mas 

como explicado em capítulos anteriores, somente com análise dos dados reais pode-se determinar quais 

variáveis são verdadeiramente úteis para a simulação, ilustrando esta figura, portanto, o processo. 

Baseado no modelo de oferta do cenário atual, se realizarão as projeções das matrizes futuras, para os horizontes 

de 5, 10 e 20 anos, considerando as estimações de crescimento das variáveis socioeconômicas e de uso e 

ocupação do solo, realizadas no item anterior. Este cenário será denominado cenário Tendencial ou “nada a 

fazer”. 

Este processo consiste na aplicação dos modelos de geração, distribuição, escolha modal e alocação, calibrados 

para o cenário atual.   

O processo é realizado em forma sequencial, começando pelo horizonte de 5 anos. Neste horizonte, nos modelos 

de distribuição e escolha modal, são utilizadas informações de impedância e custo generalizado da alocação do 

cenário atual.  Já para o horizonte de 10 anos, usam-se, como entrada, as informações do horizonte de 5 anos. 

Consequentemente, no horizonte de 20 anos, usam-se as informações do horizonte de 10 anos, conforme se 

ilustra na Error! Reference source not found. a seguir. 

Figura 5: Fluxograma de processo de modelagem do cenário Tendencial 
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A aplicação do modelo de escolha modal gera as matrizes por modo e horizonte futuro, essas matrizes são 

utilizadas no modelo de alocação multimodal, gerando as informações base para a estimação dos parâmetros e 

indicadores de demanda e oferta da situação tendencial, “nada a fazer”, tanto para o horizonte base como para 

os horizontes futuros (5, 10 e 20 anos). 

Os parâmetros e indicadores da situação atual permitirão analisar as condições atuais do sistema de transporte 

na área de estudo, constituindo o diagnóstico da situação atual, enquanto que a informação dos horizontes 

futuros permite balizar o prognostico das condições futuras no cenário sem intervenções na oferta atual (viária 

e de transporte). 

Serão estimados e analisados todos os indicadores e informações solicitadas no Projeto Básico de Licitação, 

considerando também alguns parâmetros globais de desempenho da rede de simulação tais como a saturação 

da rede viária para transporte privado e a saturação na rede de transporte coletivo (nível de ocupação). Na frente 

seguinte também será avaliado o desempenho financeiro das alternativas, comparando-o com o benefício de 

redução de tempo de viagem gerado para os usuários. 

Compor-se-ão cenários de oferta para os horizontes futuros, ou seja, as redes propriamente ditas, que permitirão 

que as simulações sejam realizadas. 

Serão consideradas na rede outras mudanças, ainda que não tenham sido identificadas em projetos e estudos 

existentes, que se considerem naturais como por exemplo a adequação do sistema de ônibus aos novos 

corredores metroferroviários, criando alimentação onde necessário e reduzindo a concorrência onde existir. As 

frequências dos diversos sistemas também serão ajustadas, respeitando as restrições tecnológicas, para 

acompanharem a variação da demanda. 

Os cenários a serem estudados serão sempre comparados com o prognóstico do transporte, o qual diz respeito 

às mudanças já planejadas. Tais cenários somam ao prognóstico as extensões do sistema metroferroviário que 

se pretendem detalhar neste estudo. 

Todos os indicadores de demanda e operacionais conforme previstos no Projeto Básico serão gerados e 

analisados, indicando em particular como a expansão prevista do metrô e os projetos de VLT os impacta, ao se 

compararem os dois cenários de oferta futura. 

As tarefas consideradas para esta atividade envolvem: 

• Ajuste da rede para cada cenário analisado -  modelo de oferta física e operativa 

• Ajuste das projeções socioeconômicas e de desenvolvimento urbano. 

• Modelagem de demanda  

• Analise de resultados e indicadores 

As projeções socioeconômicas nesta etapa provêm do cenário tendencial e, se os projetos forem considerados 

estruturantes a ponto de alterar a projeção demográfica ou econômica, podem ser ajustadas com o intuito de 

recolher as mudanças vinculadas às intervenções previstas, em especial no uso do solo ou implementação de 

polos geradores que causem impacto na distribuição dos fluxos, entre outras. 

A modelagem de demanda, da mesma forma que para o cenário tendencial de prognóstico, é realizada em 

processo sequencial de quatro etapas, devido a que os insumos de impedância e custo generalizados vem de um 
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cenário de referência. Além disso, como resultado do processo de alocação, são geradas novas informações de 

impedância/custo generalizado que retroalimentam a distribuição e a escolha modal, resultando isso num 

processo iterativo, que geralmente finaliza com um critério de convergência entre duas iterações sucessivas. Este 

critério de convergência pode ser especificado com um processo estatístico das matrizes geradas ou dos fluxos 

na rede. 

A figura a seguir ilustra o processo para o cenário 1 no horizonte de 5 anos. 

 

Figura 6: Fluxograma do processo de modelagem do cenário 1 -  horizonte de 5 anos 

A partir dos resultados da modelação será realizado uma análise de desempenho dos traçados propostos, 

incluindo os indicadores solicitados no Projeto Básico de Licitação tanto para a hora pico simulada quanto para 

a projeção diária. 

Os dados operacionais, de demanda e de desempenho das redes de simulação serão agregadas por cenário, 

horizonte e traçado proposto. 

Além das informações geradas e consolidadas, serão disponibilizadas as macros e arquivos intermédios e finais 

que permitam reproduzir os resultados. 

3.5 Frente 5: Faseamento e Avaliação Financeira dos Cenários 

Para a estimativa da receita operacional, serão consideradas as demandas diárias captadas pelo novo sistema, 

levando em consideração as parcelas referentes aos usuários lindeiros e integrados dos ônibus municipais ou 

intermunicipais, conforme políticas tarifárias a serem testadas. 

A receita diária gerada será calculada em função das tarifas do sistema, e da parcela das tarifas integradas que 

deverão ser repassadas a cada subsistema.  

As receitas operacionais anuais levarão em consideração o total equivalente de dias úteis ao longo de um ano 

típico, que incorpora a sazonalidade associada aos finais de semana e períodos de férias. Poderão ser estimadas 
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receitas não operacionais oriundas da exploração comercial do sistema, como aluguel de espaços comerciais, 

propaganda, utilização da via, e outros.  

A metodologia de quantificação dos valores anuais depreciáveis estima, com base no montante investido em 

cada ano, em cada subsistema, e na vida útil de cada um deles, os valores de depreciação que deverão ser 

aplicados a partir do ano imediatamente posterior ao do investimento. 

As receitas líquidas, tanto operacionais quanto não - operacionais serão calculadas a partir da eliminação de 

todas as taxas e impostos incidentes sobre os valores brutos. Segundo a legislação vigente, diversos tributos 

incidem sobre as receitas operacionais e não operacionais brutas, dentre os quais pode-se citar o PIS, COFINS e 

o ICMS.  Além destes, a legislação vigente exige o pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social com 

base no faturamento das empresas. O objetivo é determinar o Saldo Operacional, o Lucro Líquido, o Caixa Livre 

e o Caixa Final da empresa operadora, após o abatimento das taxas e impostos. 

Com base nas receitas estimadas e nos custos de investimento, de operação e de manutenção, contempla-se a 

montagem do fluxo de caixa e a geração dos indicadores de viabilidade para a situação básica relativa a cada 

cenário considerado. 

A avaliação financeira permitirá avaliar as alternativas propostas, de forma que poderão ser propostas ajustes 

nos cenários, também sendo detalhado o faseamento de implantação dos projetos. Desta forma, esta atividade 

irá subsidiar a simulação de novos cenários, para que finalmente sejam definidos os mais adequados para 

implantação. 

Uma vez definidos os cenários operacionais e suas fases, o modelo financeiro será detalhado para estes. 

Apresentar-se-á o fluxo de caixa financeiro anual do empreendimento ao longo do período de análise e os valores 

dos indicadores de viabilidade financeira: Valor Presente Líquido para a taxa de atratividade considerada, e a 

Taxa Interna de Retorno Financeiro do empreendimento. 

Serão definidos os níveis de participação dos agentes públicos e privados no financiamento do sistema com o 

intuito de, por um lado garantir atratividade para os investidores e, por outro, desonerar os cofres públicos na 

implantação do sistema. 

Será realizada uma análise de sensibilidade do estudo de viabilidade financeira, avaliando o comportamento dos 

resultados do empreendimento em função das incertezas inerentes a projetos de transporte de longo prazo, 

através da variação dos elementos críticos considerados no modelo.
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4. Cronograma 

O cronograma proposto para o projeto leva em consideração a ampliação do escopo, com a incorporação de uma nova frente de trabalho referente ao 

faseamento e avaliação financeira de implantação dos projetos de corredores dos cenários, além da utilização dos resultados das pesquisas realizadas no 

âmbito do PMU/DF. Na Figura 7 é apresentado o cronograma sintético geral das atividades. 

Figura 7: Cronograma das Atividades 

 

 

semana 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 23 23

dia 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

ID Atividade/Produto Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Frente 1: Planejamento do Estudo (Plano de Trabalho)

   Atividades

1.1 Reunião de Partida

1.2 a 1.7 Consolidação do Plano de Trabalho: Etapas, Atividades e Produtos

   Entregas

RT1 Planejamento do Estudo (Plano de Trabalho)

Frente 2: Avaliação e Preparação das Bases de Dados

   Atividades

2.1 Levantamento de Estudos e Projetos

2.2 Avaliação de Estudos e Projetos

2.3 Avaliações e Prospecções das Bases de Dados Existentes

2.4 Proposição de Traçados e de Localizações Preliminares das Estações

RT2 Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados

2.5 Tratamento das Informações Levantadas

2.6 Detalhamento de um Modelo de Macrossimulação - Rede Básica Fundamental

RT3 Criação da Rede Básica Fundamental

Frente 3: Preparação e Execução das Pesquisas de Campo

   Atividades

3.1 Levantamento de pesquisas realizadas no PMU/DF

3.2 Planejamento e execução das pesqusias de campo (contagens e velocidade)

3.3 Consolidação da base de dados de pesquisas

RT4 Relatório das Pesquisas

Frente 4: Carregamento dos Sistemas de Modelagem e Resultados

   Atividades

4.1 Alocações de Demanda para o Horizonte Base

4.2 Desenvolvimento das Matrizes Sintéticas das Viagens

4.3 Diagnóstico do Sistema de Transportes no Distrito Federal

4.4 Projeção das Variáveis Socioeconômicas

RT5 Modelagem do Horizonte Base e Expansão da Demanda para Horizontes Futuros

4.5 Projeção das Matrizes de Demanda - Cenário Tendencial

4.6 Simulação e Análises de Resultados e Indicadores

4.7 Modelagem dos Horizontes Futuros e Resultados Carregamento

RT6 Modelagem do Horizonte Futuro e Resultado de Carregamento e Operacionais

Frente 5: Faseamento avaliação financeira dos cenários

   Atividades

5.1 Parametrização e elaboração do modelo financeiro

5.2 Avaliação financeira dos cenários

RT7 Modelagem Financeira dos Cenários Propostos

5.3 Detalhamento das fases de implantação, com modelagem de demanda e financeira

RT8 Condolidação dos cenários propostos e sua avaliação financeira
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O cronograma, do tipo Gantt, é apresentado na Figura 8 a seguir. 

Figura 8: Cronograma das Atividades - Gantt 

 

 


