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1 Apresentação 

O presente relatório compõe a Frente 2: Avaliação e Preparação das Bases de Dados, de um total de 5 Frentes 

estipuladas para o desenvolvimento do estudo de modelagem e macrossimulação da demanda por transportes 

em Brasília, com a finalidade de atualização e da obtenção de dados referentes ao transporte no Distrito Federal. 

O escopo deste relatório contempla a avaliação dos estudos e projetos existentes no Distrito Federal e que 

afetem os fluxos de transporte, principalmente no Plano Piloto e ao longo dos principais eixos estruturantes. 

Além disso, será caracterizada a área de influência direta do sistema de transporte a ser analisado e serão 

estudadas algumas alternativas de traçados e configurações operacionais. 

Tal escopo é segmentado em 4 capítulos, sendo apresentado no capítulo 2 o Levantamento e avaliação de 

Estudos e Projetos, onde são resgatados e compilados os diversos estudos anteriores e projetos existentes e em 

andamento que de alguma forma poderiam impactar no sistema de transporte futuro a ser analisado. Ainda 

neste capítulo, o escopo do presente estudo é contextualizado de acordo com o mais recente e completo estudo 

de mobilidade, o PDTT/DF - finalizado no início de 2018 - indicando qual será a complementação e 

aprofundamento da análise para a região do Plano Piloto. 

Já no capítulo 3, são conduzidas Avaliações e Prospecções das Bases de Dados Existentes, em que são compilados 

os diversos dados públicos e de estudos anteriores, além de informações e dados secundários que possam 

complementar as análises a serem realizadas. 

Por fim, no capítulo 4, é apresentada a Proposição de Traçados e de Localizações Preliminares das Estações, que, 

com base na infraestrutura dos projetos existentes e futuros e na demanda futura, norteia as diversas análises 

operacionais a serem avaliadas com a implantação dos projetos de âmbito metroferroviário do presente estudo. 
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2 Levantamento e avaliação de Estudos e Projetos 

Um dos objetivos do presente estudo é dar continuidade ao PDTT/DF (Plano de Desenvolvimento do Transporte 

Público sobre Trilhos do Distrito Federal), focando no Plano Piloto, detalhando a operação e implantação da 

infraestrutura do sistema sobre trilhos futuro. Os principais estudos e projetos que fundamentam tanto o 

presente estudo como o PDTT/DF são destacados a seguir, em ordem cronológica. 

2.1 Estudos 

Nos tópicos a seguir, estão indicados os principais estudos associados à mobilidade urbana e que orientam a 

elaboração deste estudo. 

 Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), 2009 

o A organização do território proposta pelo PDOT, visando à consecução dos objetivos do Plano, 

parte das tendências e vocações observadas e das restrições e capacidade de suporte do 

território, e organiza diretrizes para os vetores de crescimento, para as formas de ocupação do 

solo, para a intensificação do uso de infraestruturas e para a implantação de novas vias de 

conexão e de áreas e atividades estratégicas de grande envergadura; 

o As dinâmicas do território envolvem temas que são tratados por diferentes setores do Governo 

do Distrito Federal: Patrimônio Cultural; Meio Ambiente; Sistema Viário, Mobilidade e 

Transporte; Saneamento Ambiental e Energia; Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento 

Rural; Urbanização e Uso do Solo; Habitação; Equipamentos Comunitários; e Regularização 

Fundiária. 

 Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal e Entorno (PDTU/DF), 2011 

o Instrumento de planejamento, que tem por objetivo definir as diretrizes e as políticas 

estratégicas para a gestão dos transportes urbanos no âmbito do Distrito Federal, e de 

apresentar proposta de gestão compartilhada para os municípios do Entorno imediato; 

o Fundamenta-se na articulação dos vários modos de transporte com a finalidade de atender às 

exigências de deslocamento da população, buscando a eficiência geral do Sistema de Transporte 

Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, primando pela eficiência na prestação dos 

serviços, mediante rede de transporte integrada que prioriza os meios coletivos e não 

motorizados (pedestres e ciclistas); 

o A Pesquisa O/D (Origem-Destino) disponibilizou um amplo diagnóstico que permitiu subsidiar a 

formulação de políticas e de diretrizes básicas que levaram em conta fundamentos básicos da 

atual Política Nacional de Mobilidade Urbana; 

o Para o transporte público coletivo, o PDTU/DF estabelece como prioridades mais relevantes: a 

circulação dos coletivos em relação aos automóveis, com a implantação de sistema de controle 

e de vias/faixas exclusivas/prioritárias; a instituição de um sistema de gestão compartilhada do 

sistema de transporte integrado entre o Distrito Federal e municípios do Entorno; a utilização de 

tecnologia adequada a cada segmento de demanda; a implementação de sistema de informação 

ao usuário com eficiência, de forma a permitir a compreensão do Sistema e o seu uso racional e 

a implantação de rede de calçadas e de ciclovias, respeitando as normas de acessibilidade 

universal. 
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 Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), 2013/14 

o Levantamento periódico de informações socioeconômicas de Regiões Administrativas do Distrito 

Federal por amostra de domicílios; 

o Coordenada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), caracteriza-se 

como instrumento de consulta acerca de dinâmicas e aspectos que permeiam a vida da 

população; 

o Conduzida segundo etapas de planejamento, aplicação dos questionários e checagem de 

informações, elaboração de banco de dados e formulação de análise dos dados coletados; 

o Coleta de informações relativas a áreas como escolaridade, emprego, renda e outros, 

produzindo caracterizações do território, população e economia no Distrito Federal; 

 Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal (PTU/DF), 2016 

o Criar vias exclusivas para ônibus e melhorar o acesso dos usuários nos veículos, nas paradas e 

nos terminais; 

o Construir ou reformar pontos de parada e terminais de ônibus; 

o Melhorar as ações do Governo com relação aos transportes, como a fiscalização dos serviços e 

o atendimento aos usuários, mediante o fortalecimento institucional da Secretaria de 

Transportes, atual Secretaria de Mobilidade, e do DFTrans – Transporte Urbano do Distrito 

Federal; 

o Melhorar a segurança de trânsito para os pedestres, os ciclistas e o veículos; 

o Implementar o sistema de bilhetagem automática; 

o Implantar a Câmara de Compensação de Receitas e Créditos. 

 Pesquisa de Mobilidade Urbana do Distrito Federal (PMU/DF) 2017 

o Caracterizar o perfil dos viajantes (demanda) segundo os diversos modos de transporte, 

especialmente, daquele sobre trilhos; 

o Realizar modelagem da demanda a fim de se identificar as relações de causa e efeito entre as 

viagens geradas por domicílio segundo o motivo, o modo de transporte dos deslocamentos e os 

atributos socioeconômicos dos viajantes, bem como a identificação dos encadeamentos das 

viagens; 

o Possibilitar a simulação de futuras demandas por viagens, a distribuição geográfica, repartição 

modal e sua alocação na infraestrutura de circulação, mediante a substituição, na modelagem 

obtida no item anterior, dos valores atuais pelos valores futuros das variáveis que se mostraram 

significativas para demonstração das relações de causa e efeito; 

o Permitir a revisão de estimativas de demanda para subsidiar a elaboração ou atualização, 

prioritariamente, de estudos e projetos do Metrô-DF (modernização, integração e expansão do 

STPT, entre outros), e de leis e planos distritais, tais como, os de uso e ocupação do solo (PDOT 

e cada Plano Diretor Local - PDL) e de transporte (PDTU/DF); 

o Subsidiar o planejamento do STPT/DF e seu impacto no sistema de transporte público urbano do 

Distrito Federal, em especial, para os eixos de transportes previstos no âmbito do PDTU/DF, 

quais sejam: Eixo Oeste; Eixo Sul; Eixo Sudoeste; Eixo Norte; e Área Central, bem como a 

integração físico-operacional entre o STPT/DF e os demais modos de transporte urbano no DF; 

o Embasar a elaboração do Plano de Desenvolvimento do STPT/DF e de revisões do Projeto Físico-

funcional do Metrô-DF. 
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 Plano de Desenvolvimento do Transporte Público Sobre Trilhos do Distrito Federal (PDTT/DF), 2018 

o Diagnóstico da situação atual da área de abrangência do Plano, considerando-se as seguintes 

dimensões: geográfica, demográfica e urbanística (uso e ocupação do solo e transporte urbano); 

o Estudo de demanda por transporte urbano no Distrito Federal, para um horizonte futuro de 20 

anos; 

o Estudo de projeção do uso e ocupação do solo no Distrito Federal, para um horizonte futuro de 

20 anos; 

o Modelagem dos fluxos diários de viagens urbanas no Distrito Federal, para um horizonte futuro 

de 20 anos, referente à alternativa: Manutenção da Situação Atual da Rede de Transporte 

Urbano; 

o Prognóstico da situação futura, em 20 anos, do sistema de transporte urbano, para a supracitada 

alternativa; 

o Estudo de alternativas para a configuração da rede distrital de transporte urbano, para um 

cenário futuro de 20 anos, incluindo a seleção da melhor alternativa ao atendimento da 

demanda projetada para esse horizonte temporal; 

o Modelagem da rede analítica do sistema de transporte público sobre trilhos no Distrito Federal, 

para um horizonte futuro de 20 anos, incluindo a definição dos projetos/empreendimentos 

estratégicos à sua consolidação; 

o Estudo de priorização e especificação dos supracitados projetos e/ou empreendimentos, e 

determinação das suas formas de implantação, ao longo de 20 anos, com detalhamento das 

respectivas linhas temporais e linhas de financiamento e de gestão; 

o Utilizou bases de dados caracterizada por pesquisas de contagem veicular e frequência e 

ocupação visual e matrizes de viagem resultantes da PMU/DF, sendo adotada como importante 

fonte de informações para o presente estudo; 

Portanto, como ponto de partida para a elaboração deste estudo adota-se o PDTT/DF, o mais recente e completo 

estudo do sistema de transporte público realizado sobre o Distrito Federal e que engloba a análise de todos os 

projetos futuros e sugere um plano de faseamento de implantação dos corredores sobre trilhos, além de ter sido 

realizada como parte do escopo a PMU/DF, onde foram caracterizados os fluxos de viagem e mobilidade da 

população da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF). 
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2.2 Projetos 

Na listagem subsequente, encontram-se os principais projetos que influenciam a atração e geração de viagens, 

o transporte privado e oferta de serviços de transporte público na área analisada. Dentre eles, os projetos cujas 

influências se caracterizarem como mais relevantes sobre a operação da rede metroferroviária serão revisitados 

em discussões sobre as premissas consideradas no âmbito do estudo de demanda. 

 Complexo Viário Joaquim Domingos Roriz (Trevo de Triagem Norte): 

o Complexo viário localizado na saída norte do Plano Piloto, composto por 16 obras-de-arte 

especiais; 

o Originalmente denominava-se Trevo de Triagem Norte, sendo renomeado por meio do Decreto 

Nº 39.361/2018; 

o Seus impactos positivos na eliminação de pontos de conflitos, redistribuição do tráfego e 

aumento da capacidade viária serão considerados no modelo de macrossimulação; 

 Projeto do BRT Eixo Norte: 

o Projeto cujo traçado, de 68,8 km de extensão, liga o Terminal Asa Norte (TAN) e a Rodoviária do 

Plano Piloto às RAs Planaltina, Mestre D’armas, Sobradinho I e Sobradinho II; 

o As obras ainda não foram iniciadas, mas uma parte das passarelas de pedestres presentes no 

projeto executivo já foi licitada para implantação; 

 Faixa reversível (3ª pista) da Via Estrutural (DF-095): 

o Projeto de 3ª faixa da Via Estrutural / Estrada Parque Ceilândia (EPCL); 

o Atualmente, existe operação reversível; 

 Operação feita na EPCL para reversão total de uns dos dois sentidos (3 faixas) em direção 

ao Plano Piloto, das 6h às 9h, e no sentido oposto, para Taguatinga, das 17h30 às 19h45; 

 Em março de 2017, a reversão ampliou os horários em 15 min., no período da manhã, e 

30 min, no período da tarde. 

 Nova Saída Norte: 

o Previsto no PDTU/DF, a Nova Saída Norte ligará a Asa Norte, saindo da UNB, com o centro de 

Sobradinho, atendendo também o Lago Norte, Setor Habitacional Taquari e Itapoã; 

o  O projeto abriga um corredor de BRT com 16,5 km de extensão; 

o Previsão de expansão no Setor Habitacional Taquari.  

 Transbrasília/Interbairros: 

o Via de alta capacidade que ligará o Plano Piloto a Regiões Administrativas (RAs) situadas a oeste, 

como Samambaia, Taguatinga, Águas Claras, Guará e Park Way; 

o Revitalização do corredor reservado para linhas de transmissão, com enterramento das mesmas: 

adensamento e reconexão do tecido urbano; 

o Projeto inicial elaborado em 2004 e ainda não implementado; 

o Previsão de construção de 14.147 unidades habitacionais; 

 BRT Oeste ou BRT Estrada Parque Taguatinga (EPTG): 

o Projeto com 38,7 km de extensão que ligará o Plano Piloto às Regiões Administrativas de 

Taguatinga e Ceilândia; 

o Sistema binário nas Avenidas Comercial Norte e Samdu; 
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o Faixa exclusiva no canteiro central da EPTG já concluída, sendo que a maior pendência para o 

início da operação consiste na aquisição dos veículos; 

o Associado às intervenções como a construção de quatro viadutos nas principais interseções e 
um túnel que ligará a EPTG à Avenida Elmo Serejo, no Centro de Taguatinga1; 

 VLT Brasília – Valparaíso: 

o Serviço de VLT experimental, que utilizará infraestrutura ferroviária existente – antes 

exclusivamente utilizada no transporte de cargas – para o transporte de passageiros no eixo 

entre Brasília e Valparaíso (GO); 

o A fase de testes da operação possui início previsto para o começo de 2019 e oferecerá viagem 

gratuita por 6 meses, com partida no pico manhã saindo de Val Paraíso para a Rodoferroviária e 

retorno no pico tarde; 

o Sua oferta e traçado serão considerados na elaboração do modelo deste estudo, de modo a 

avaliar eventuais implicações ligadas à alimentação ou competição com os modais propostos; 

 Polos hospitalares: 

o Grupo de localidades – dentre as quais se destacam os Setores Médico Hospitalares Norte e Sul, 

no Plano Piloto – onde há grande quantidade de hospitais; 

o Podem abrigar novas unidades de redes de hospitais de grande porte de outras regiões; 

o A concentração de um grande número de equipamentos urbanos hospitalares caracteriza o local 

como um Polo Gerador de Tráfego (PGT) de grande relevância; 

o Suas existências e localizações orientam o posicionamento de estações deste estudo, uma vez 

que a presença de estações de VLT em suas proximidades promoverá o aprimoramento da 

acessibilidade do local e a mitigação de congestionamentos provocados pelo fluxo de pacientes 

dos hospitais; 

 Parcelamento da Fazenda Paranoazinho (Cidade Urbitá): 

o Empreendimento de grande porte localizado na RA de Sobradinho, próximo à BR-020, para o 

qual está prevista uma ocupação de longo prazo de até 120 mil habitantes; 

o Aprovado em dezembro de 2018, o projeto não havia sido plenamente considerado nos estudos 

anteriores, carecendo atualização de insumos para o modelo utilizado no presente estudo.  

                                                           
1 Fonte: http://www.pac.gov.br/noticia/7d2f9302. Acesso em 28/01/2019. 
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3 Avaliações e Prospecções das Bases de Dados Existentes 

As bases de dados de interesse para o desenvolvimento do estudo podem ser estratificadas em 3 grandes grupos, 

nomeadamente: demanda, oferta de sistema de transporte público e infraestrutura viária. A maior parte dos 

dados será obtida da compilação de resultados e de insumos necessários referente ao PDTT/DF.  

Após a conclusão do estudo no início de 2018, toda a base de dados oriunda da PMU/DF e relativa a aspectos de 

deslocamentos da população encontra-se disponível. Estes dados consistem em subsídios importantes para a 

modelagem de demanda, montagem de matriz origem destino e validação de fluxos obtidos no modelo e, isto 

posto, serão utilizados na elaboração do presente estudo. Para o detalhamento da região do Plano Piloto, será 

necessário detalhar o zoneamento do PDTT/DF, escopo do Produto 3.  

Destacam-se, em especial, os dados que serão utilizados neste estudo, conforme exibido na Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1: Lista de Pesquisas 

Pesquisa Informações a serem utilizadas 

Pesquisa domiciliar - 30.000 domicílios 

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

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

Ocupação veicular do 
transporte particular 

- Ocupação veicular obtida para todo 
DF na pesquisa OD domiciliar 

Frequência e ocupação 
do transporte público 

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

Embarque e 
desembarque nas 
estações metroviárias 

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

A infraestrutura viária corresponde à rede matemática que será utilizada para o modelo de simulação e deve 

contemplar todos os segmentos viários atuais e futuros para se verificar o desempenho do sistema de transporte 

dos diversos cenários a serem analisados de forma ágil e adequada. 

O sistema de transporte público corresponde à oferta de serviços que relaciona a demanda com a infraestrutura 

viária, de acordo com políticas tarifárias, planos operacionais das linhas e faseamento de implantação, cujo 

desempenho deve ser otimizado para a melhor performance. As informações aqui apresentadas já estão em 

posse da consultoria e serão utilizadas na modelagem do objeto deste estudo. 

3.1 Infraestrutura viária 

A oferta de infraestrutura viária deve estar bem desenhada para o modelo de simulação, uma vez que consiste 

na malha disponível para representar o fluxo de viagens das pessoas. Para tanto, os segmentos viários devem 

ser categorizados em função da tipologia das vias, definindo capacidades, velocidades e modos de transporte 

disponíveis e permitidos. 
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A montagem da rede, escopo do Produto 3, tem como seu principal insumo os dados oriundos do PDTT-DF, complementados por informações mais atualizadas 

levantadas em campo ou em fontes secundárias de informação.  

A Figura 1 apresenta para os segmentos rodoviários sua classificação em função da hierarquia viária. 

Figura 1: Hierarquia viária do Distrito Federal 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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A Figura 2 também apresenta a classificação em função da hierarquia viária para os segmentos rodoviário, mas com foco no Plano Piloto. 

Figura 2: Hierarquia viária do Distrito Federal – Plano Piloto 

 
Fonte: Adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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Sobre a mesma rede é apresentada a velocidade limite regulamentada, na Figura 3. 

Figura 3: Velocidade regulamentada das vias principais do Distrito Federal 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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A velocidade limite regulamentada é apresentada com foco no Plano Piloto na Figura 4. 

Figura 4: Velocidade regulamentada das vias principais do Distrito Federal – Plano Piloto 

 
Fonte: Adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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A quantidade de faixas de rolamento de tráfego geral para Brasília é apresentada na Figura 5. 

Figura 5: Quantidade de faixas de rolamento das vias principais do Distrito Federal 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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A quantidade de faixas de rolamento de tráfego geral para o Plano Piloto é apresentada na Figura 6. 

Figura 6: Quantidade de faixas de rolamento das vias principais do Distrito Federal 

 
Fonte: Adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 

Os segmentos viários que representarão as vias sobre trilhos e os demais projetos viários a serem implantados também serão mapeados e desenhados na 

rede de simulação, permitindo a representação da rede futura. 
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Para detalhar a região do Plano Piloto, deve-se adequar na rede de simulação a acessibilidade de pedestre no 

entorno das estações, a fim de melhor estimar a demanda potencial e utilização do sistema de transporte 

público. Para o estudo do PDTT, de caráter estratégico, o nível de detalhe da rede viária se mostrava suficiente, 

porém, como o presente estudo tem caráter tático, em que a demanda por estação deve ser estimada, é 

importante que os acessos lindeiros estejam bem detalhados. 

A Figura 7 ilustra a peculiaridade existente principalmente no Plano Piloto, em que pedestres podem circular 

através de marquises dos edifícios, espaços verdes e bolsões de estacionamento. Tal nível elevado de 

acessibilidade potencial deve ser traduzido à rede de simulação para resultados mais acurados. Vale ressaltar 

também que o maior detalhamento das zonas nesta região permitirá que os volumes por estação sejam obtidos 

de forma mais precisa. 

Figura 7: Exemplo de possibilidade de travessia de pedestre por marquise de edifício 

 
Fonte: Google Street View 

3.1.1 Projetos futuros de infraestrutura viária 

No processo de modelagem das condicionantes futuras do sistema metroferroviário, além do sistema de 

infraestrutura viária de acordo com suas condições atuais, considera-se sua atualização com a existência dos 

projetos de infraestrutura, de modo a contabilizar na análise seus efeitos sobre o transporte público. A seguir, 

tem-se uma visão geral dos principais projetos futuros de infraestrutura viária que deverão ser cadastrados na 

rede de transportes. 
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3.1.1.1 Trevo de Triagem Norte (TNT) 

O Complexo Viário Joaquim Domingos Roriz ou Trevo de Triagem Norte (TTN) é um importante eixo viário 

localizado na saída norte do Plano Piloto. Constituiu objeto de licitação1 publicada pelo Departamento de 

Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), podendo ser visualizado na Figura 8 a seguir. 

Figura 8: Trevo de Triagem Norte (TTN) 

 
Fonte: DER-DF 

Sua implantação busca ampliar da capacidade viária e redistribuição dos fluxos do Plano Piloto e arredores e 

constitui uma nova forma de conexão com importantes vias como a W3 e L2. Uma vez que a rede de transportes 

utilizada tem como base o PDTT/DF, anterior à implantação do TTN, esta será atualizada na rede de simulação. 

3.1.1.2 Nova Saída Norte 

A Nova Saída Norte consiste em um projeto de via de 16,5 km de extensão que atuará como ligação adicional do 

Plano Piloto (Asa Norte) à RA de Sobradinho, cruzando a Universidade de Brasília (UNB) e as RA de Itapoã, 

Paranoá, Varjão e Lago Norte. Previsto pelo PDTU/DF, o projeto contará com faixa exclusiva para abrigar 

Corredor de BRT com 8 estações previstas e atenderá ao Setor Habitacional Taquari, relevante PGT na região. 

                                                           
1 Concorrência nº 002/2013, denominada “Obra de implantação TTN, remodelação da ponte do Braghetto, reabilitação de 
pavimentos e adequação da capacidade de tráfego nas rodovias DF-002 (ERN) e DF-007 (EPTT)” 
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Figura 9: Projeto Nova Saída Norte 

 
Fonte: SEMOB/DF1 

3.1.1.3 Transbrasília/Interbairros 

A Via Transbrasília/Interbairros consiste em uma via de alta capacidade que conectará o Setor Policial Sul, no 

Plano Piloto, à RA Samambaia, servindo também outras RA a Oeste do Plano Piloto como Taguatinga, Águas 

Claras, Guará e Park Way. 

Ainda não implantado, o projeto foi objeto de estudos da modalidade Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI) em 2017. Prevê-se que o projeto seja concedido à iniciativa privada por meio de contrato do tipo 

Parceria Público-Privada (PPP). Estima-se que uma das formas de remuneração da concessionária pelos 

investimentos realizados seja por meio da valorização de empreendimentos imobiliários – promovida pela 

própria Transbrasília/Interbairros - localizados ao longo do traçado da via. Na Figura 10, pode-se observar o 

traçado proposto pelo projeto. 

                                                           
1 Fonte: http://www.semob.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/03/Projeto_Basico_Estudo_N._Saida_Norte_II.pdf. 
Acesso em 28/01/2019. 
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Figura 10: Traçado da Transbrasília/Interbairros 

 
Fonte: Secretaria da Fazenda do Distrito Federal1 

Além de solução viária, ao projeto é também atribuído o caráter de solução urbanística de requalificação, dado 

que visa o aterramento da rede aérea de transmissão que hoje existe em seu traçado e a promoção de 

adensamento populacional em suas proximidades. Prevê-se que este adensamento dará origem a 14.147 novas 

unidades habitacionais, o que será considerado na elaboração do modelo e projeção da demanda futura do 

sistema metroferroviário.  

Prevê-se ainda a construção de ciclovias, arborização do perímetro da via e a criação de um parque linear, 

promovendo melhorias na qualidade de vida da população que usufruirá da infraestrutura do projeto.  

3.2 Sistema de transporte público (atual e futuro) 

O sistema de transporte público coletivo atualmente existente em Brasília é composto por 3 subsistemas 

principais: os serviços urbanos, regulados pela DFTrans; os serviços semiurbanos, regulados pela ANTT; e o 

sistema metroviário, regulado pelo Metrô-DF. Conforme será apresentado mais adiante, a integração tarifária 

entre estes modos também estará detalhada no modelo de simulação, permitindo verificar o impacto na 

demanda conforme diferentes políticas a serem examinadas. 

                                                           
1 Fonte: http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/noticia/detalhada.cfm?codNoticia=8918. Acesso em 29/01/2019. 
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Os serviços de ônibus municipais e intermunicipais, ilustrados na Figura 11, e seus principais atributos estão sendo levantados e registrados na rede de 

transportes. À medida que o estudo se desenvolve, também serão propostas e cadastradas linhas de ônibus com função de alimentação aos sistemas sobre 

trilhos em estudo, ainda que em um nível estratégico e não operacional. Ademais, para que seja possível elaborar cenários de não concorrência entre ônibus 

e sistemas sobre trilhos, será necessário remover ou alterar linhas de ônibus concorrentes aos serviços metroferroviários. 

Figura 11: Rede do Sistema Atual de Transporte Público no Distrito Federal 

 
Fonte: Adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-3A)  
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A Figura 12 apresenta em mais detalhe a área de influência do estudo. 

Figura 12: Rede do Sistema Atual de Transporte Público no Distrito Federal, detalhe da área de influência do projeto  

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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Apesar de a operação dos sistemas de ônibus não ser escopo do presente estudo, esta será considerada na etapa 

de avaliação financeira, ainda que de forma menos profunda que dos sistemas metroferroviários. Para essa 

avaliação financeira dos sistemas de ônibus será aplicada metodologia paramétrica similar à utilizada em 

planilhas de cálculo tarifário que, de forma simplificada, conseguem aferir adequadamente os custos de sistemas 

de ônibus. 

Sendo assim, com a finalidade de alimentar o modelo de transportes e fornecer insumos para modelagem 

financeira, os itinerários, dados cadastrais e operacionais das diversas linhas e serviços atuais foram obtidos junto 

ao sistema de consulta de itinerários do DFTrans e sítio eletrônico da ANTT. 

Nos itens subsequentes são apresentados separadamente cada um dos modos de transporte em operação, a 

integração tarifária e a localização dos equipamentos urbanos de regulação operacional. Para a malha viária 

futura do VLT devem ser utilizadas como referência as recomendações resultantes do estudo do PDTT/DF, 

apresentadas anteriormente, acrescidas de recomendações da equipe do Metrô-DF. 

3.2.1 Sistema metroviário 

O sistema metroviário de Brasília é operado pela empresa estatal “Metrô-DF - Companhia do Metropolitano do 

Distrito Federal”. O Metrô-DF possui operação em “Y”, conforme apresentado na Figura 13, sendo que 

atualmente 24 estações estão em operação. O eixo comum aos ramais possui 19,19 km de extensão e liga a 

Estação Central à Estação Águas Claras. Outros 14,31 km compreendem o ramal que parte da estação Águas 

Claras até Ceilândia Norte. O outro ramal, com 8,8 km, abrange o trecho que liga a estação Águas Claras a 

Samambaia. 



    Relatório 2 - Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    28    

Figura 13: Atendimento das linhas do Metrô-DF 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 

O horário de funcionamento do metrô em dias úteis é das 6h00 às 23h30. Na hora pico manhã o intervalo médio 

entre composições é de 10,5 minutos no ramal de Samambaia e de 5,25 minutos no ramal de Ceilândia, gerando 

um intervalo médio combinado de 3,5 minutos no ramal compartilhado, em operação na proporção 1:2. 1 

Para a capacidade, baseado em dados fornecidos pelo Metrô-DF, foram considerados 1.350 passageiros por 

veículo, equivalente a uma ocupação de 8 usuários/m². 

No modelo de macrossimulação, será considerada a rede metroviária proposta pelo PDTT/DF para o horizonte 

de 20 anos, a qual se encontra indicada na Figura 7. Composta por 56,7 quilômetros de extensão e 38 estações 

contra os 42,4 quilômetros e 24 estações da rede atual, são acrescentadas 5 estações intermediárias no traçado 

já existente e 4 novas expansões: 

 Ampliação do Ramal de Ceilândia, com 2,3 quilômetros e 2 estações adicionais (prevista na 1ª Etapa de 

Expansão); 

 Ampliação do Ramal de Samambaia, com 3,7 quilômetros e 2 estações adicionais (prevista na 1ª Etapa 

de Expansão); 

 Construção da estação adicional Galeria do Trabalhador, na Asa Norte, a 0,8 quilômetros da Estação 

Central (1ª Etapa de Expansão); 

 Expansão prevista pelo Metrô-DF para a Asa Norte, da estação Galeria do Trabalhador até o TAN, com 

7,5 quilômetros e 3 estações 

                                                           
1 Fonte: http://www.metro.df.gov.br. Acesso em 29/01/2019. 
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Ao contrário do que ocorre na definição de estações do VLT, adota-se na modelagem a premissa de que as 

posições das estações de metrô estão pouco sujeitas a alterações em relação ao que foi proposto no PDTT/DF e 

utilizado pelo Metro-DF como diretriz de expansão da rede. Ainda assim, caso o modelo indique oportunidades 

de otimização do atendimento à população, serão promovidos ajustes na rede.  

Na Figura 14 a seguir, tem-se a rede correspondente à operação atual de metrô e suas estações, bem como a 

indicação de projetos de expansão por linha. 

Figura 14: Rede de metrô atual e projetos de expansão 

 
Fonte: Metrô-DF 

3.2.2 Linhas de Ônibus Urbano 

Segundo a DFTrans (2018)1, os serviços convencionais são prestados de forma segregada em seis diferentes 

regiões de atuação e por seis empresas – cinco privadas e uma pública – conforme indicado no Quadro 1. 

Quadro 1: Bacias e empresas operadoras 

Bacia Região de atuação Operadora 

1 
Brasília, Sobradinho, Planaltina, Cruzeiro, Sobradinho 2, 
Lago Norte, Sudoeste/Octogonal, Varjão e Fercal 

Viação Piracicabana 

2 
Itapoã, Paranoá, Jardim Botânico, Lago Sul, 
Candangolândia, Park Way, Santa Maria, São Sebastião 
e Gama 

Viação Pioneira 

                                                           
1 Fonte: http://www.dftrans.df.gov.br/empresas/. Acesso em 29/01/2019. 
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Bacia Região de atuação Operadora 

3 
Núcleo Bandeirante, Samambaia, Recanto das Emas e 
Riacho Fundo 1 e 2 

Viação Urbi (HP ITA) 

4 
Parte de Taguatinga e do Park Way, Ceilândia, Guará e 
Águas Claras 

Viação Marechal 

5 
SIA, SCIA, Vicente Pires, Ceilândia (ao norte da Av. Hélio 
Prates), Taguatinga (ao norte da QNG 11 e Brazlândia) 

Expresso São José 

- Plano Piloto TCB 

Fonte: DFTrans 

Conforme mencionado, embora o sistema de ônibus não consista no objeto central do estudo, será conduzida 

uma avaliação financeira para estimar os impactos dos serviços modelados sobre o equilíbrio financeiro dos 

ônibus.  

Esta avaliação será feita de modo simplificado, por meio de análises paramétricas similares às empregadas em 

planilhas de cálculo tarifário como a do GEIPOT (Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes), consagrada 

em âmbito nacional e utilizada atualmente pela DFTrans1 para a determinação do valor da tarifa. Não será feito 

detalhamento por bacia, mas mesmo assim pode-se obter uma estimação adequada dos custos de transporte 

do sistema analisado. 

Para a calibração do modelo financeiro dos ônibus serão utilizados dados operacionais do sistema de transporte 

público coletivo do Distrito Federal de janeiro a junho de 2018, disponibilizados pela DFTrans em seu site2 e 

apresentados na Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2: Empresas operadoras e dados operacionais principais 

Tipo Empresas Sigla IPK Demanda/Acesso Km Previsto Linhas 

Concessionárias Piracicabana PR 1,48 30.840.845 20.824.729 166 

Pioneira PI 1,39 36.826.720 26.504.188 141 

Marechal VM 1,28 22.273.116 17.437.677 129 

Urbi HP 1,37 28.410.436 20.695.476 156 

São José SJ 1,27 27.890.113 21.912.550 194 

Permissionárias COOPERTRAN CV 0,42 2.169.579 5.162.770 30 

COOBRATAETE CA 0,78 1.786.742 2.304.254 7 

COOPATAG CL 0,01 7.271 742.426 ND 

COOTRANSP CR 0,10 157.231 1.597.855 ND 

COOTARDE CD 0,70 1.968.405 2.809.489 ND 

Empresa pública TCB TC 2,01 1.442.206 718.197 10 

Fonte: DFTrans 

 

                                                           
1 Fonte: http://www.dftrans.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/C%C3%A1lculo-Tarif%C3%A1rio.pdf. Acesso em 
10/01/2019. 
2 Fonte: http://www.dftrans.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/2018.pdf. Acesso em 29/01/2018. 
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A Figura 15 ilustra a oferta total de lugares nas linhas urbanas consideradas no PDTT/DF, juntamente com a capacidade ofertada pelo metrô. A capacidade 

dos serviços foi determinada a partir da multiplicação entre a frequência das linhas na hora pico manhã e a capacidade unitária de cada veículo da frota 

utilizada. Na sequência são consolidadas por via, conforme itinerários das linhas. 

Figura 15: Capacidade das linhas urbanas de transporte público coletivo no DF, na hora pico manhã 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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A Figura 16 apresenta em mais detalhe a área de influência do estudo. 

Figura 16: Capacidade das linhas urbanas de transporte público coletivo no DF, na hora pico manhã 

 
Fonte: Adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 

O PDTT/DF destaca como vias de maior capacidade ofertada os eixos rodoviários leste e oeste (eixinhos), cuja capacidade é de quase 20.000 passageiros por 

hora e a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na qual a oferta supera 16.000 passageiros por hora. A fins de comparação, também representa a capacidade do 

metrô, que é cerca de 23.000 passageiros por hora e a oferta do BRT, de 8.000 passageiros por hora. 
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3.2.3 Linhas de Ônibus Semiurbano 

As linhas de ônibus semiurbano reguladas pela ANTT, ilustradas na Figura 17, atendem às cidades do entorno de Brasília: Luziânia, Valparaíso de Goiás, Águas 

Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto e Planaltina de Goiás. 

Figura 17: Atendimento das linhas semiurbanas de ônibus no Entorno do DF 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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A Figura 18 apresenta as mesmas linhas em um zoom mais próximo. A maioria delas tem seu percurso terminando no Plano Piloto, não possuindo integração 

tarifária com serviços do Distrito Federal, o que não impede que sejam simulados cenários de integração tarifária - caso esta seja uma alternativa factível de 

implementação.  

Figura 18: Atendimento das linhas semiurbanas de ônibus no DF 

 
Fonte: Adaptado de PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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3.2.4 Linhas BRT 

O sistema de BRT (Bus Rapid Transit) chamado Expresso DF, ou também conhecido como BRT Sul ou BRT Eixo 

Sul, teve sua obra realizada como parte do pacote de projetos de mobilidade para a Copa do Mundo FIFA, em 

2014, e é regulado pelo DFTrans. O corredor possui um trecho em faixa exclusiva, com cerca de 35 km de 

extensão e 10 estações, conforme apresentado na Figura 19 a seguir. 

Figura 19: Trecho de faixa exclusiva do corredor de BRT Sul 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 

O BRT Sul é a principal forma de ligação por transporte público das regiões administrativas Santa Maria e Gama 

com o Plano Piloto. A cobertura do atendimento de todas as linhas do BRT Sul, incluindo os trechos por onde 

utiliza faixa compartilhada, é apresentada na Figura 20, a seguir. 
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Figura 20: Cobertura das linhas de BRT Sul 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 

As linhas do BRT Sul possuem frequência mais elevada do que o sistema convencional, uma vez que operam de 

forma troncalizada, o que também permite que sejam utilizados veículos de grande capacidade, conforme 

apresentado na Tabela 3. Uma elevada frequência garante tempos de espera reduzidas, de forma que a 

transferência entre linhas do sistema tronco-alimentado não prejudique o tempo total da viagem. 

Tabela 3: Caraterísticas operativas das linhas de BRT Sul 

Linha Tipo 
Intervalo 

(min) 
Capacidade Média 

por Veículo 

2201 Troncal 10,0 143 

2202 Troncal 6,7 143 

2203 Troncal 15,0 80 

2205 Troncal 40,0 80 

2207 Troncal 20,0 80 

2301 Troncal 4,3 143 

2302 Troncal 4,6 80 

2303 Troncal 6,7 80 

3201 Alimentadora 8,6 80 

3202 Alimentadora 4,3 80 

3203 Alimentadora 30,0 80 

3204 Alimentadora 5,0 80 

3206 Alimentadora 7,5 80 

3207 Alimentadora 6,0 80 

3208 Alimentadora 20,0 80 

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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3.2.4.1 Projeto do BRT Eixo Norte 

O projeto executivo do BRT do Eixo Norte já está concluído, porém, até o momento apenas algumas de suas 

passarelas foram licitadas para implantação. Seu projeto considera a utilização do canteiro central da BR-020, 

com retirada de uma faixa para automóveis apenas nos trechos urbanos internos à Sobradinho e Planaltina. O 

traçado proposto é apresentado na Figura 21. 

Figura 21: Serviços do BRT Eixo-Norte, cenário base 

 
Fonte: Estudo de demanda do BRT Eixo Norte 

Os serviços troncais têm como origem os terminais de Planaltina, Mestre D'armas, Sobradinho I e Sobradinho II, 

destinando-se ao TAN e à Rodoviária do Plano Piloto, porém sem prestar serviço ao longo da Asa Norte. As linhas 

atuais que ligam as RAs ao Plano Piloto serão substituídas por linhas alimentadoras dentro das RAs. No caso do 

Plano Piloto não está prevista a criação de linhas, uma vez que foi observado excedente de oferta nessa região. 

A maior parte dos serviços previstos são expressos ao longo da BR-020, pois a demanda da região é pendular, 

havendo baixa renovação de passageiros ao longo do corredor. O estudo de demanda também sugere a criação 

de serviços complementares, os quais representam uma combinação entre linha alimentadora e troncal, 

operando com porta do lado direito fora do corredor e utilizando-o ao longo da BR-020. Para reduzir o número 

de transbordos, o estudo também sugere que os serviços destinados ao TAN sigam operando pela W3 para 

distribuição de demanda. 



    Relatório 2 - Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    38    

O tempo de viagem previsto entre Planaltina e Rodoviária do Plano Piloto é de 56 minutos e o headway médio 

dos serviços é de 6 minutos, compondo uma frequência máxima de cerca de 90 veículos por hora entre a saída 

de Sobradinho I e o Balão do Torto. 

3.2.5 Política tarifária 

Na etapa de calibração do modelo para o cenário base serão consideradas as tarifas vigentes durante a realização 

das pesquisas da PMU/DF, ou seja, anteriores ao reajuste citado. Por sua vez, nas etapas subsequentes de 

modelagem e projeção de demanda serão consideradas as tarifas atuais. 

O decreto de Nº 37.940, de 30 de dezembro de 2016, fixou as tarifas para os modos rodoviário e metroviário do 

Serviço Básico do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF1. Na Tabela 4, são 

apresentadas as classificações das linhas, segundo suas características predominantes, bem como as tarifas 

anteriores ao reajuste e reajustadas.  

Tabela 4: Tarifas do modo rodoviário 
 

Tarifa  

Classificação Pré-reajuste Pós-reajuste 

Urbanas - 1 R$2,25 R$2,50 

Urbanas - 2 R$3,00 R$3,50 

Urbanas - 3 R$2,25 R$2,50 

Metropolitanas - 1 R$3,00 R$3,50 

Metropolitanas - 2 R$4,00 R$5,00 

Metropolitanas - 3 R$3,00 R$3,50 

Metrô R$4,00 R$5,00 

Fonte: DFTrans  

A integração tarifária entre os diferentes modos de transporte público tem como principal objetivo incentivar o 

uso de viagens neste sistema. No caso de Brasília, a integração ocorre apenas entre Metrô, BRT e Ônibus urbano, 

não incluindo as linhas semiurbanas reguladas pela ANTT. 

Quando a tarifa é paga utilizando os cartões Vale-Transporte, Cidadão e Bilhete Único, o usuário recebe um 

desconto na integração que garante uma tarifa máxima de R$5,00. O desconto só é válido para no máximo 2 

transbordos, ou seja, 3 embarques, os quais devem ocorrer dentro de um período máximo de 2 horas. A Figura 

22 a seguir apresenta um exemplo da diferença de valores entre o pagamento em dinheiro e o benefício da 

integração. 

                                                           
1 Fonte: http://www.dftrans.df.gov.br/tarifas/. Acesso em 29/01/2019. 
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Figura 22: Comparação tarifária com e sem integração 

 

A linhas semiurbanas não fazem parte do sistema de tarifa integrado, por isso, caso o usuário opte por embarcar 

nelas, pagará a tarifa inteira. 

A premissa inicial, apresentada no PDTT/DF, é de que com a futura implantação do VLT haja integração tarifária 

no sistema de trilhos. Isto é, para o usuário transferir entre linhas do VLT ou entre VLT e Metrô não haveria ônus 

tarifário. Entre o VLT e o sistema de ônibus, a regra tarifária de se pagar um teto de R$5,00. Outros cenários 

poderão ser testados para avaliar qual a forma mais adequada de implantação do sistema. 

3.2.6 Terminais do Transporte Público Coletivo 

O Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal conta com 31 terminais e pontos de soltura, 

conforme informações do DFTrans. Destes, uma parte considerável funciona como terminal de integração, e 

possui infraestrutura especial para esta finalidade. Estes pontos são apresentados na Tabela 5.  

Tabela 5: Terminais e pontos de soltura do Distrito Federal 

Número Nome 

0 Rodoviária Plano Piloto 

1 Asa Norte 

2 Asa Sul 

3 Brazlândia Setor Tradicional 

4 Brazlândia/Veredas 

5 Ceilândia P Norte 

6 Ceilândia P Sul 

7 Ceilândia QNR 

8 Ceilândia Setor O 

9 Cruzeiro Novo 

10 Gama Central 

Número Nome 

11 Gama Sul 

12 Guará I 

13 Guará II 

14 Itapoã 

15 Núcleo Bandeirante 

16 Paranoá 

17 Planaltina 

18 Recanto das Emas 1 

19 Recanto das Emas 2 

20 Riacho Fundo I 

21 Riacho Fundo II 

Número Nome 

22 Samambaia Norte 

23 Samambaia Sul 

24 Santa Maria 119 

25 Santa Maria 401 

26 São Sebastião 

27 Sobradinho Centro 

28 Sobradinho II 

29 Taguatinga Norte 

30 Taguatinga Sul 

31 Taguatinga/M Norte 

Fonte: DFTrans 
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Os terminais e pontos de soltura são apresentados no mapa da Figura 23. 

Figura 23: Localização dos terminais e pontos de soltura de ônibus 

 

Fonte: Adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-3A)
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Além disso, o Relatório Técnico 12 – Detalhamento da Alternativa Selecionada - do PDTU (2011) apresentou um 

pré-dimensionamento de 11 novos terminais e o pré-dimensionamento para reforma de 20 terminais do Distrito 

Federal. A situação atual desses novos terminais propostos e de outros relevantes para a análise, como o de BRT, 

Terminal Santa Maria, e os terminais de integração Furnas e Hélio Prates, encontra-se indicada na Tabela 6 a 

seguir. 

Tabela 6: Situação atual de novos terminais propostos pelo PDTU/2011 

Terminais Implementado 

QNR Ceilândia Sim 

Gama Sul Sim 

Recanto das Emas II (QD 203) Sim 

Samambaia Norte Sim 

Terminal Santa Maria Q119 (BRT) Sim 

Sobradinho II Sim 

Gama (BRT) Sim 

Asa Norte Não 

Brazlândia-Vila São José Não 

Itapoã Não 

Samambaia Sul Não 

Santa Maria (QD 401) Não 

Furnas (Integração) Não 

Hélio Prates (Integração) Não 

Além dos terminais de ônibus, o Metrô-DF conta com três estações-terminais, onde existe pátio de manobras e 

local para estocagem dos trens. Dois ficam localizados junto às estações Samambaia e Ceilândia, nas 

extremidades de cada ramal, e o terceiro entre as estações Shopping e Asa Sul, sendo que esta última se destaca 

por possuir infraestrutura para integração com os ônibus, conforme ilustra a Figura 24. 

Figura 24: Terminal Asa Sul 

 
Fonte: Imagem de satélite do Google Earth 
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Destes terminais, o terminal Taguatinga Norte fica posicionado junto à estação Centro Metropolitano do Metrô-

DF. Além desta, a Rodoviária do Plano Piloto funciona como terminal de integração multimodal.  

Os diversos dados operacionais, de oferta e de demanda devem ser consolidados e servirão de insumo para o 

modelo de simulação, seja na composição da rede viária, como nas relações de demanda e operação dos sistemas 

das diversas alternativas e cenários analisados. 

3.2.7 Futuros serviços de VLT 

Atualmente não existe em operação no Distrito Federal linhas e serviços de VLT, contudo, como resultado do 

estudo do PDTT/DF, a rede estratégica de 20 anos para o sistema sobre trilhos prevê a implantação de diversos 

corredores de VLT. 

Em termos operacionais e de caracterização das estações, o PDTT/DF prevê dois tipos de configuração: trecho 

urbano com operação parcialmente segregada e trecho em via totalmente segregada. Tal dualidade permite 

adaptar o modo de transporte do VLT com serviços adequados à demanda atual e futura, cujas alternativas 

operacionais deverão ser testadas e avaliadas no presente estudo, sendo as configurações descritas a seguir e 

ilustradas na Figura 25. 

 VLT urbano  

o Atendimento de áreas com maior densidade de ocupação e atividades; 

o Acessos e egressos predominam em relação a deslocamentos; 

o Menor espaçamento médio entre estações (0,75 km); 

o Segregação parcial (via exclusiva, porém com interseções em nível); 

o Maior sujeição a interferências semafóricas e conflitos com o tráfego geral; 

o Velocidades máximas de 50 km/h, mais adequadas a contextos urbanos no que diz respeito à 

segurança; 

o Velocidades médias entre 24 e 33 km/h; 

o Estações poderão ser fechadas, com cobrança externa, ou abertas, com cobrança no veículo. 

 VLT totalmente segregado 

o Atendimento de áreas menos urbanizadas, em ligações mais longas e com pouca ou nenhuma 

ocupação lindeira; 

o Altos fluxos de passagem predominam em relação aos acessos e egressos; 

o Maior espaçamento médio entre estações (3 km); 

o Totalmente segregado do tráfego geral (via exclusiva sem interseções em nível); 

o Protegido de interferências dos demais fluxos; 

o Pode operar com maior velocidade máxima; 

o Velocidades médias entre 40 e 54 km/h; 

o Estações fechadas, garantindo segurança na circulação. 

O faseamento de implantação das linhas e serviços em operação será testado neste estudo, sendo embasado 

por testes de stress (teste de resposta da demanda) em relação a mudanças operacionais como capacidade, 

velocidade, política tarifária ou outras características que se mostrem relevantes.
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Figura 25: Rede de 20 anos proposta pelo PDTT 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-4D) 

Em sua configuração equivalente ao horizonte de 20 anos, a rede conta com os seguintes serviços: 

 Linha 1 - utiliza 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; 

 Linha 2 - liga 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; 

 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)
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3.3 Demanda 

As bases de dados que descrevem a demanda caracterizam-na através de diversas dimensões de informação, as 

quais compreendem dados de uso do solo, projeção das variáveis explicativas de geração de viagens (população, 

empregos e matrículas escolares), perfil de viagens diárias, pesquisas de contagem, frequência e de ocupação 

visual e matrizes de viagens. 

3.3.1 Uso do solo 

No estudo do PDTT/DF, especificamente no relatório PET-3B, foram levantadas as informações disponíveis em 

relação a diretrizes urbanísticas, a polos geradores de trafego e a empreendimentos futuros de relevância para 

projeções populacionais. 

Além da complementação com informações mais atuais, este item apresenta em maior detalhe o parcelamento 

da Fazenda Paranoazinho, no entorno da BR-020, de fundamental importância para a revisão das projeções de 

demanda do Distrito Federal. 

3.3.1.1 Diretrizes Urbanísticas (DIUR) 

As diretrizes urbanísticas consolidam informações de planejamento do uso do solo no Distrito Federal, indicando 

as áreas de expansão populacional e os limites de adensamento previstos em cada região. 
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Para a elaboração do modelo, será considerado o conjunto de diretrizes urbanísticas do DF. A Figura 9 a seguir contém uma relação de todas as DIUR 

levantadas pelo PDTT/DF e, na sequência, atualizadas com DIUR estabelecidas desde então por meio de informações existentes no portal eletrônico da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH)1. Desse modo, compõe-se um histórico das diretrizes empregadas para o 

parcelamento do solo no Distrito Federal. 

Tabela 7: Diretrizes urbanísticas 

COD_DIUR Descrição RCOD Gleba (ha) Pop máxima 

DIUR 02/2011 Riacho Fundo II/faixa de domínio do Metrô-DF Riacho Fundo II 161,00 24.150 

DIUR 06/2011 Setor Habitacional Região dos Lagos Sobradinho - 47.184 

DIUR 07/2011 Expansão do Paranoá Paranoá 140,00 21.000 

DIUR 04/2012 Subcentro Leste Samambaia Samambaia 174,07 26.110 

DIUR 03/2013 Ceasa (entreposto de Planaltina) Planaltina 29,00 - 

DIUR 05/2013 SH Taquari II (atualização de 2016) Lago Norte 2.094,05 104.703 

DIUR 07/2013 Região Sul/Sudeste DF 140 Santa Maria e São Sebastião 17.054,74 956.677 

DIUR 01/2014 Expansão de Santa Maria (SH Ribeirão e adjacentes) Santa Maria 638,50 98.809 

DIUR 02/2014 Sobradinho e Grande Colorado Sobradinho 2.593,00 331.854 

DIUR 05/2014 Quadras 100 ímpares e Subcentro Oeste Samambaia Samambaia - 15.040 

DIUR 06/2014 São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião  São Sebastião, Jardim Botânico e Paranoá 13.167,00 410.912 

DIUR 03/2014 Expansão do SH Mangueiral São Sebastião 301,46 17.986 

DIUR 01/2015 Setor Habitacional Bernardo Sayão Guará 351,00 17.550 

DIUR 02/2015 Setor Habitacional Vicente Pires Vicente Pires 2.770,00 415.594 

DIUR 03/2105 Setor Habitacional Arniqueira Águas Claras - Arniqueiras + Areal 1.233,00 61.686 

DIUR 01/2016 Setor Habitacional do Torto Plano Piloto 341,50 17.075 

DIUR 02/2016 Sobradinho - Quadras 18, 19 e 20 Sobradinho 75,74 11.361 

DIUR 03/2016 Vargem da Benção Recanto das Emas 1.119,00 167.850 

DIUR 04/2016 Núcleo Residencial Pipiripau Planaltina 27,48 2.457 

DIUR 05/2016 Setor Habitacional Mestre D´Armas Planaltina 2.073,00 231.350 

DIUR 06/2016 Setor Meirelles (atualização de 2016) Santa Maria 664,00 99.633 

DIUR 08/2016 Setor Habitacional Itapoã Itapoã 1.124,53 168.679 

DIUR 09/2016 ARIS Pôr do Sol Ceilândia 141,61 9.996 

DIUR 05/2017 Setor Habitacional Fercal Fercal  56.700 

DIUR 06/2017 Setores Habitacionais Jóquei Clube e Quaresmeira Guará 272,56 40.884 

DIUR 11/2017 Região do Setor JK Núcleo Bandeirante e Guará 85,96 18.809 

                                                           
1 Fonte: Compilado a partir de http://www.seduh.df.gov.br/diur/. Acesso em 07/01/2019. 
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COD_DIUR Descrição RCOD Gleba (ha) Pop máxima 

DIUR 12/2017 Setor Habitacional Nova Colina Sobradinho 320,00 48.000 

DIUR 02/2018 Região Sul de Planaltina Planaltina 2.288,50 - 

DIUR 03/2018 Eixo de dinamização da Via Transbrasília Samambaia, Taguatinga, Núcleo 
Bandeirante, Guará, Plano Piloto 

1.487,79 386.001 

DIUR 04/2018 Setor Habitacional Ponte de Terra Gama 1.005 50.250 

DIUR 05/2018 Região Noroeste Ceilândia Ceilândia 253,51 58.417 

DIUR 06/2018 Região do  Setor Habitacional Porto Seguro Lago Norte e Paranoá 101,27 5.064 

DIUR 07/2018 Região Sul/Sudoeste (DF140) São Sebastião e Santa Maria 16.062,59 808.864 

DIUR 08/2018 Região de Sobradinho e Grande Colorado Sobradinho e Grande Colorado 2.593,00 331.854 

DIUR 09/2018 Setor Habitacional Água Quente Recanto das Emas 581,96 87.294 

DIUR 10/2018 ARINE Sucupira Riacho Fundo I 148,22 7.411 

DIUR 12/2018 Engenho das Lages Gama 57,65 8.648 

DIUR 13/2018 PUI Incra 8 Brazlândia 64,67 9.700 

DIUR 14/2018 PUI Residencial Vitória Gama 12,74 1.911 

DIUR 15/2018 PUI Lobeiral Sobradinho 4,53 680 

DIUR 16/2018 PUI Granja Modelo I Riacho Fundo I 9,94 1.491 

DIUR 17/2018 PUI Privê Morada Norte Planaltina 24,32 3.648 

DIUR 18/2018 PUI Serra Verde Sobradinho 16,71 2.506 

DIUR 20/2018 Vargem Bonita Park Way 34,18 5.127 

DIUR 22/2018 PUI Jardim Oriente Planaltina 24,50 1.225 

DIUR 23/2018 PUI Parque Sol Nascente Planaltina 21,71 3.256 

Fonte: SEDUH 
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3.3.1.2 Empreendimentos futuros 

Os empreendimentos considerados relevantes para a definição dos cenários de crescimento urbano do PDTT/DF, os quais foram obtidos online e junto à 

SEDUH e complementados no referido estudo, são apresentados na Figura 26 e na Tabela 8, a seguir. Cabe ressaltar que os dados aqui apresentados são 

aqueles referentes ao estudo de projeção de demanda do PDTT/DF e que a atualização sobre o parcelamento da Fazenda Paranoazinho será apresentada na 

sequência. 

Figura 26: Localização dos empreendimentos 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 
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A Figura 27 apresenta os empreendimentos considerados relevantes com foco no Plano Piloto. 

Figura 27: Localização dos empreendimentos – Plano Piloto  

 
Fonte: Adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 
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Tabela 8: Empreendimentos relevantes considerados para a definição dos cenários de crescimento urbano 

Código Descrição COD RCOD RCOD Zona Gleba (ha) Pop. Máx. Fonte 

1 Loteamento Nova Planaltina 118 Planaltina 62601 
 

396 http://www.codhab.df.gov.br 

2 Setor Noroeste 1* 100 Brasília 11206 
 

13.900 http://www.terracap.df.gov.br 

3 Setor Noroeste 2* 100 Brasília 11203 
 

7.980 http://www.terracap.df.gov.br 

4 Setor Noroeste 3* 100 Brasília 11204 
 

7.400 http://www.terracap.df.gov.br 

5 Setor Noroeste 4* 100 Brasília 11205 
 

12.900 http://www.terracap.df.gov.br 

6 Arboretto Gama 111 Gama 41204 
 

6.970 http://arborettogama.com.br/ 

7 Flex Gama 111 Gama 41204 12.000,00 2.230 https://www.tecnisa.com.br 

8 Paranoá Parque 116 Paranoá 51910 
 

29.200 http://www.terracap.df.gov.br 

9 Residencial Karine Boulevard 122 Samambaia 35309 
 

240 https://www.agenciabrasilia.df.gov.br 

10 Residencial Parque do Riacho (5a Etapa) 121 Riacho Fundo II 33202 
 

1.140 http://www.terracap.df.gov.br 

11 Residencial São Gabriel 122 Samambaia 35219 
 

220 https://www.agenciabrasilia.df.gov.br 

12 Top Life Taguatinga - Miami Beach 128 Taguatinga 31214 19.500,00 8.500 http://www.mrv.com.br 

13 Unidades Habitacionais Coletivas de Samambaia 122 Samambaia 35108 
 

- http://www.codhab.df.gov.br 

14 Unidades Habitacionais Coletivas de Sobradinho 126 Sobradinho 61309 900,00 - http://www.codhab.df.gov.br 

15 DU Jóquei clube 134 Vicente Pires 26105 
 

40.000 https://www.geoportal.Segeth.df.gov.br 

16 Diretrizes urbanísticas QE TASA 112 Guará 22103 
 

1.200 https://www.geoportal.Segeth.df.gov.br 

17 Complementação das Quadras 5 e 6 118 Planaltina 62402 
 

- https://www.geoportal.Segeth.df.gov.br 

18 Parcelamento urbano 119 Recanto das Emas 36302 
 

6.654 https://www.geoportal.Segeth.df.gov.br 

19 Núcleo Residencial Pipiripau 118 Planaltina 62202 55,71 4.891 Habita Brasília/ Terracap/ SEDUH 

20 Núcleo Residencial DVO 118 Planaltina 62609 99,13 4.910 Habita Brasília/ Terracap/ SEDUH 

21 Quadras 18, 19 e 20 126 Sobradinho 61303 76,77 9.702 Habita Brasília/ Terracap/ SEDUH 

22 Residencial Sobradinho 127 Sobradinho II 61116 110,35 10.282 Habita Brasília/ Terracap/ SEDUH 

23 Itapoã Parque 127 Sobradinho II 61911 200,00 91.035 Habita Brasília/ CODHAB/ SEDUH 

24 Setor Habitacional Crixá 124 São Sebastião 54111 82,21 12.332 Habita Brasília/ CODHAB/ SEDUH 

25 Núcleo Residencial Bonsucesso 124 São Sebastião 54118 56,53 2.826 Habita Brasília/ Terracap/ SEDUH 

26 Residencial Tamanduá 119 Recanto das Emas 36108 103,89 118.850 Habita Brasília/ Terracap/ SEDUH 

27 Sol Nascente Trecho 2 Etapa II 108 Pôr-do-sol + Sol Nascente 34213 42,29 26.069 Habita Brasília/ CODHAB/ SEDUH 

28 Expansão do Guará 112 Guará 22105 9.500,00 9.500 Habita Brasília/ CODHAB/ SEDUH 

29 Chácara São Miguel 127 Sobradinho II 61911 9,65 965 DIPAR/ SEDUH 

30 Fazenda Paranoazinho 1ª Fase 127 Sobradinho II 61906 21,91 2.191 DIPAR/ SEDUH 

31 Fazenda Paranoazinho 2ª Fase 127 Sobradinho II 61906 51,77 5.177 DIPAR/ SEDUH 

32 Fazenda Paranoazinho 3ª Fase 127 Sobradinho II 61908 12,57 1.257 DIPAR/ SEDUH 

33 Cond. Res. Parque das Araras 127 Sobradinho II 61204 18,65 1.865 DIPAR/ SEDUH 

34 Sítio Aroeira 110 Fercal 61119 24,00 - DIPAR/ SEDUH 



    Relatório 2 - Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    50    

Código Descrição COD RCOD RCOD Zona Gleba (ha) Pop. Máx. Fonte 

35 Fazenda Lagoa Bonita 118 Planaltina 62605 5,92 296 DIPAR/ SEDUH 

36 Munique Empreendimentos Imobiliários LTDA 107 Ceilândia 34114 51,00 2.550 DIPAR/ SEDUH 

37 S/N 123 Santa Maria 42404 19,66 983 DIPAR/ SEDUH 

38 S/N 130 Lago Norte 52901 19,66 983 DIPAR/ SEDUH 

39 Residencial Village Park 101 Águas Claras - vertical 25803 10,00 150 DIPAR/ SEDUH 

40 S/N 114 Jardim Botânico 55101 19,66 111 DIPAR/ SEDUH 

41 Chácara Aruanda 114 Jardim Botânico 55904 13,10 655 DIPAR/ SEDUH 

42 Chácara 28 Mata da Anta 114 Jardim Botânico 55113 2,00 100 DIPAR/ SEDUH 

43 Condomínio Residencial Sunshine - Res. Vila Borghese 114 Jardim Botânico 55108 38,00 1.900 DIPAR/ SEDUH 

44 Parque dos Pinheiros 114 Jardim Botânico 55104 10,49 525 DIPAR/ SEDUH 

45 Residencial Dharma Ville 114 Jardim Botânico 55108 7,24 362 DIPAR/ SEDUH 

46 Residencial Jardim dos Eucaliptos 114 Jardim Botânico 55113 8,00 400 DIPAR/ SEDUH 

47 Chapéu de Pedra 123 Santa Maria 42104 21,82 1.091 DIPAR/ SEDUH 

48 Chácara Alfa 123 Santa Maria 42104 4,77 239 DIPAR/ SEDUH 

49 Residencial Mariana 123 Santa Maria 42104 2,32 116 DIPAR/ SEDUH 

50 Residencial Pequizal 123 Santa Maria 42104 13,28 664 DIPAR/ SEDUH 

51 Parcelamento Margarida 123 Santa Maria 42104 4,51 226 DIPAR/ SEDUH 

52 Residencial ACNT 123 Santa Maria 42104 19,48 974 DIPAR/ SEDUH 

53 Residencial Asas Douradas 123 Santa Maria 42104 4,65 233 DIPAR/ SEDUH 

54 Residencial Canaã 123 Santa Maria 42104 2,17 109 DIPAR/ SEDUH 

55 Chácara Koinonia 123 Santa Maria 42104 4,98 249 DIPAR/ SEDUH 

56 Residencial Renascer 123 Santa Maria 42104 2,11 106 DIPAR/ SEDUH 

57 Residencial Vila Rio 123 Santa Maria 42104 7,40 370 DIPAR/ SEDUH 

58 Residencial Vive La Vie 123 Santa Maria 42104 15,53 777 DIPAR/ SEDUH 

59 Condomínio Santa Felicidade 123 Santa Maria 42104 12,79 640 DIPAR/ SEDUH 

60 Residencial Supernova 123 Santa Maria 42104 11,16 558 DIPAR/ SEDUH 

61 Tororó Eco Ville Residence 123 Santa Maria 42104 54,55 2.728 DIPAR/ SEDUH 

62 Tororó Gardens 123 Santa Maria 42104 9,68 484 DIPAR/ SEDUH 

63 Via Green View 123 Santa Maria 42104 23,68 1.184 DIPAR/ SEDUH 

64 Condomínio Via Green Vilage 123 Santa Maria 42104 16,16 808 DIPAR/ SEDUH 

65 Parcelamento Wasny 123 Santa Maria 42104 22,67 1.134 DIPAR/ SEDUH 

66 Alta Brisa 123 Santa Maria 42104 2,48 124 DIPAR/ SEDUH 

67 Quinhão 13 123 Santa Maria 42104 9,05 453 DIPAR/ SEDUH 

68 Vale das Palmeiras 123 Santa Maria 42104 8,83 442 DIPAR/ SEDUH 

69 Alphaville Brasília 1 124 São Sebastião 54904 170,27 8.513 DIPAR/ SEDUH 
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Código Descrição COD RCOD RCOD Zona Gleba (ha) Pop. Máx. Fonte 

70 Chácara Arona 124 São Sebastião 54911 4,25 212 DIPAR/ SEDUH 

71 Residencial Ares do Campo 124 São Sebastião 54911 2,04 102 DIPAR/ SEDUH 

72 Chácara 22 Km 04 124 São Sebastião 54911 2,02 101 DIPAR/ SEDUH 

73 Brasília Sul 124 São Sebastião 54911 2,02 101 DIPAR/ SEDUH 

74 Chácara Luz do Sol 124 São Sebastião 54911 2,04 102 DIPAR/ SEDUH 

75 Dahma Brasília I e II 123 Santa Maria 42902 105,30 5.265 DIPAR/ SEDUH 

76 Grama Verde 124 São Sebastião 54911 2,07 104 DIPAR/ SEDUH 

77 Jereissati 124 São Sebastião 54904 85,13 4.257 DIPAR/ SEDUH 

78 S/N 123 Santa Maria 42902 19,66 4.753 DIPAR/ SEDUH 

79 Park Mansões Olinda II 123 Santa Maria 42102 2,51 125 DIPAR/ SEDUH 

80 Residencial Desjardins 124 São Sebastião 54911 4,22 211 DIPAR/ SEDUH 

81 Condomínio Res. Mont'Alverne 124 São Sebastião 54911 20,40 1.020 DIPAR/ SEDUH 

82 Residencial Montreal 124 São Sebastião 54911 2,03 102 DIPAR/ SEDUH 

83 Residencial Novo Lago 123 Santa Maria 42102 9,04 452 DIPAR/ SEDUH 

84 Residencial Pericumã 123 Santa Maria 42902 492,90 24.645 DIPAR/ SEDUH 

85 Portal do Cerrado 124 São Sebastião 54911 2,05 103 DIPAR/ SEDUH 

86 Residencial Riverside Green 123 Santa Maria 42902 24,26 1.213 DIPAR/ SEDUH 

87 Villa Carpi 124 São Sebastião 54911 2,03 101 DIPAR/ SEDUH 

88 Residence Park III 124 São Sebastião 54911 2,21 110 DIPAR/ SEDUH 

89 Sitio da Mata 124 São Sebastião 54911 7,34 367 DIPAR/ SEDUH 

Nota: * Alguns empreendimentos foram divididos para efeito de adequação ao zoneamento de transportes 

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 
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3.3.1.2.1 Parcelamento da Fazenda Paranoazinho e Cidade Urbitá 

Em dezembro de 2018, o projeto de parcelamento do solo da área denominada Fazenda Paranoazinho, na região 

administrativa de Sobradinho (RA V), foi aprovado pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do 

Distrito Federal (CONPLAN). 

Devido à sua proximidade com a BR-020, na qual será avaliada a implantação de VLT, e à previsão de que venha 

a acomodar até 118 mil habitantes, esta expansão urbana será considerada no presente estudo, atualizando as 

matrizes de demanda do PDTT-DF. A Figura 28, extraída do relato de aprovação do projeto de parcelamento da 

Fazenda Paranoazinho, apresenta as regiões abrangidas pelo plano, com destaque para a primeira fase de 

implantação, para a qual estão previstos 11.710 habitantes. 

Figura 28: Sistema de centralidades  

 
Fonte: Adaptado do relato de aprovação do projeto de parcelamento do solo da Fazenda Paranoazinho, CONPLAN, 17 dez 2018 

A primeira etapa está inserida na região central e já está aprovada no CONPLAN. A Tabela 9, reproduzida do 

relatório de aprovação do projeto de parcelamento do solo da Fazenda Paranoazinho (CONPLAN, ata de reunião 

de 17 de dezembro de 2018), apresenta a população prevista por região. 

Etapa 1 – 11.710 

habitantes 

2.200 
habitantes 

71.500 
habitantes 

43.000 
habitantes 

1.907 
habitantes 
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Tabela 9: População prevista por região do parcelamento 

Região Área (ha) 
População 

Atual 
População 

Futura 
% Futura 

Densidade 
média (hab/ha) 

Mangueiras 161,37 0 43.000 36% 266,5 

Central 178,47 0 71.500 60% 400,6 

Capão Grande 38,05 0 2.200 2% 57,8 

Remanescente 
Áreas Ocupadas 
(parcelamento) 

263,65 19.657 0 0% 74,6 

Áreas Livres) 280,90 0 1.907 2% 7,1 

Total 922,34 19.744 118.607 100% 150,00 

Fonte: Adaptado de relato de aprovação do projeto de parcelamento do solo da Fazenda Paranoazinho, CONPLAN, 17 dez 2018 

A população máxima de 118 mil pessoas estimada para o empreendimento foi calculada pela CONPLAN 

considerando uma ocupação média de 3,3 pessoas por unidade habitacional e a densidade máxima de 150 

habitantes por hectare definida no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT). 

A DIUR 08/2018 apresenta diretrizes para a mobilidade urbana, propondo um sistema viário estruturante e linhas 

de transporte público para atender à região. A Figura 29 apresenta a malha viária estruturante proposta, a qual 

será considerada na elaboração da rede de transportes, e também o sistema de centralidades, que por sua vez 

será considerado na montagem do zoneamento e dos centroides da rede. Cabe ressaltar que também serão 

consideradas informações mais recentes sobre as diretrizes urbanas e sobre faseamento de implantação do 

parcelamento. 

Figura 29: Sistema de centralidades e proposição de malha viária 

 
Fonte: Diretrizes Urbanísticas da Região de Sobradinho e Grande Colorado (DIUR 08/2018) 
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Além deste material, a CONPLAN utiliza material elaborado pela Urbanizadora Paranoazinho para indicar o uso 

de solo previsto para as regiões em processo de urbanização, o qual também servirá de insumo para 

detalhamento do zoneamento e adoção dos locais com concentração de população ou emprego. 

A Figura 30 a seguir apresenta o zoneamento do Plano, ainda que os projetos urbanísticos decorrentes deste 

gozem de certa liberdade para detalhar outras condicionantes arquitetônicas, o qual considera as seguintes 

tipologias: 

 Zona A: Predominantemente residencial; 

 Zona B: Predominantemente industrial leve; 

 Zona C1, C2 e R: Predominantemente residencial (sendo a zona R em fase de regularização); 

 Zona D: Entorno de rodovias, no qual estão permitidas atividades de médio e grande porte. 

Figura 30: Proposta de zoneamento do plano 

 
Fonte: Relato de aprovação do projeto de parcelamento do solo da Fazenda Paranoazinho, CONPLAN, 17 dez 2018 

A DIUR 08/2018 sugere também um modelo de linhas de transporte coletivo, apresentado na Figura 31, visando 

complementar o atendimento à demanda desta área de expansão urbana. A proposta considera a interligação 

com as regiões de atividades de Sobradinho I e II e também a alimentação de um sistema de transportes de alta 

capacidade junto à BR-020. Tais linhas serão incorporadas ao modelo de transportes em desenvolvimento, 

atendando-se para eventuais ajustes decorrentes da localização de estações propostas ou restrições viárias. 



    Relatório 2 - Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    55    

Figura 31: Modelo de linhas de transporte coletivo sugerido 

 
Fonte: Diretrizes Urbanísticas da Região de Sobradinho e Grande Colorado (DIUR 08/2018) 

Apesar de não estabelecer um horizonte específico para conclusão do parcelamento, a DIUR 08/2018 apresenta 

a previsão de crescimento populacional da região de Sobradinho e Grande Colorado, indicando que apenas em 

2040 seria alcançada a população máxima prevista no empreendimento. Sendo assim, será considerada na 

modelagem de demanda do presente estudo a evolução populacional da região, apresentada na Tabela 10. 

Tabela 10: Projeção populacional para região de Sobradinho e Grande Colorado 

Ano População Ano População Ano População Ano População 

2009 130.000 2017 176.417 2025 220.135 2033 274.686 

2010 145.349 2018 181.368 2026 226.312 2034 282.394 

2011 149.427 2019 186.457 2027 232.662 2035 290.318 

2012 153.620 2020 191.689 2028 239.191 2036 298.464 

2013 157.931 2021 197.068 2029 245.902 2037 306.839 

2014 162.363 2022 202.597 2030 252.802 2038 315.449 

2015 166.918 2023 208.282 2031 259.896 2039 324.300 

2016 171.602 2024 214.127 2032 267.189 2040 333.400 

Fonte: Diretrizes Urbanísticas da Região de Sobradinho e Grande Colorado (DIUR 08/2018) 
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3.3.1.3 Polos geradores de viagens (PGV) 

No Distrito Federal, o Decreto nº 26.048, de 20/07/05, conceitua polo gerador de tráfego como a edificação ou 

o conjunto de edificações cujo porte, natureza e oferta de bens ou serviços criam uma situação de complexidade, 

com interferências no tráfego do entorno e grande demanda por vagas de estacionamento ou garagem. 

Os Polos Geradores de Viagens (PGV) no Distrito Federal estão concentrados principalmente no Plano Piloto e 

Taguatinga. 

No Plano Piloto, o Eixo Monumental reúne atividades do serviço público, marcado pela existência da Esplanada 

dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, Palácio do Buriti, tribunais e outros órgãos públicos. Ao longo do Eixo 

Monumental também existem centros comerciais, hospitais, hotéis, bancos, escritórios, além de teatros, museus 

e a Catedral Metropolitana de Brasília. Por outro lado, o eixo é bastante utilizado como tráfego de passagem, 

uma vez que dá acesso à área central do Plano Piloto, na qual há grande concentração de empregos. 

Ainda no Plano Piloto, ao longo das vias L2 e W3, existem diversos polos ligados principalmente à educação 

básica, ensino superior e saúde. No final de W3 Norte, próximo ao Terminal Asa Norte, também se encontram 

PGVs, que correspondem a hipermercados, hospitais e serviços públicos. No final da Asa Sul, ainda existe o Setor 

Hospitalar Sul, formado por diferentes clinicas e hospitais. 

Em suma, a Figura 32 apresenta a localização dos principais Polos Geradores de Viagens do Distrito Federal, que 

foram selecionados no PDTT/DF de acordo com os pontos mais citados na PMU/DF, que por sua vez 

fundamentarão a proposição de localização de estações. 
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Figura 32: Principais Polos Geradores de Viagens do Distrito Federal 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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Considerando uma visualização mais específica para o Plano Piloto, a Figura 43 apresenta a localização dos principais Polos Geradores de Viagens. 

Figura 33: Principais Polos Geradores de Viagens do Distrito Federal 

 
Fonte: Adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-3A)
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3.3.2 Projeção das variáveis explicativas 

A evolução esperada das características socioeconômicas e de ocupação no cenário de referência deve 

resultar na projeção das variáveis explicativas que servirão de entrada para os modelos de demanda de 

viagens para os referidos horizontes temporais. Para tanto, no estudo do PDTT/DF se estimou o crescimento 

das variáveis em cada zona de tráfego que, posteriormente, foram aplicadas nos modelos para gerar as 

matrizes de viagens sintéticas para os períodos futuros de interesse. 

Os modelos de demanda dependem de algumas variáveis básicas fundamentais para estimar a demanda 

futura de viagens de transporte urbano, tipicamente a população, os empregos e as matriculas escolares de 

cada zona de tráfego. Ainda que o PDTT/DF possua um modelo de quatro etapas completo1, será necessário 

adaptá-lo ao zoneamento mais detalhado deste estudo. Desta forma, o presente estudo partirá de seus 

insumos e formulações, ajustando-os conforme necessidade. Na sequência serão apresentadas as 

informações levantadas em nível de Região Administrativa. 

3.3.2.1 População 

No relatório PET-3B do estudo do PDTT/DF são apresentadas as projeções da população por Região 

Administrativa (RA) e para os demais municípios da RIDE/DF para os anos de 2021, 2026, 2031 e 20362. Tal 

informação, ainda que venham a ser complementadas pelas informações mais recentes que foram 

levantadas, são insumo fundamental para a projeção de viagens do presente estudo. 

Na Tabela 11, a seguir, são apresentadas as tabelas de projeção de população por RA, resumidas a partir dos 

dados apresentados no PDTT/DF, contendo apenas os valores iniciais e finais da análise (correspondentes a 

2016 e 2036, respectivamente) e as taxas geométricas de crescimento anual do período completo (TGCA). 

Tabela 11: Projeção da população por RA (2021, 2026, 2031 e 2036) 

Região Administrativa População 2016 TGCA 16-36 População 2036 

Park Way 20.609 0,02% 20.702 

SIA 2.644 0,14% 2.717 

Núcleo Bandeirante 24.125 0,13% 24.751 

Cruzeiro 31.881 0,07% 32.324 

Varjão 8.82 0,06% 8.929 

Sudoeste/Octogonal 50.159 0,06% 50.76 

Lago Sul 29.596 0,05% 29.888 

Candangolândia 15.926 0,05% 16.074 

Jardim Botânico 27.227 0,88% 32.451 

SCIA-Estrutural 35.454 0,90% 42.39 

Brazlândia 66.156 0,87% 78.741 

Ceilândia 389.809 0,87% 463.422 

Riacho Fundo I 40.523 0,86% 48.107 

Águas Claras - Arniqueiras + areal 47.751 0,84% 56.402 

Fercal 9.664 0,83% 11.392 

Brasília 218.604 1,29% 282.648 

                                                           
1 Tradicional tipo de modelo de previsão de demanda considerado como estado da arte de estudos de planejamento 
de transportes. Baseia-se em processos de definição de geração de viagens, distribuição de viagens, divisão modal e 
alocação de viagens. 
2 Para maiores informações, a metodologia detalhada pode ser consultada no respectivo relatório, seção 2.2.1. 
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Região Administrativa População 2016 TGCA 16-36 População 2036 

Santa Maria 120.716 1,72% 169.936 

Lago Norte 36.46 0,82% 42.91 

Águas Claras - vertical 91.625 1,70% 128.375 

Itapoã 70.219 1,84% 101.091 

São Sebastião 108.952 1,75% 154.099 

Riacho Fundo II 56.189 1,71% 78.859 

Samambaia 253.558 1,16% 319.149 

Gama 146.365 1,11% 182.666 

Guará 130.603 1,09% 162.177 

Taguatinga 215.107 1,46% 287.503 

Planaltina 193.647 1,19% 245.132 

Sobradinho II 103.191 3,70% 213.394 

Sobradinho 69.228 1,21% 88.023 

Vicente Pires 71.462 1,73% 100.691 

Paranoá 53.899 4,06% 119.44 

Pôr-do-sol + Sol Nascente 96.953 2,18% 149.125 

Recanto das Emas 140.094 3,01% 253.379 

Total Distrito Federal 2.977.216  1,48% 3.997.645   

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 

Em seguida, tem-se, na Tabela 12, os resultados da projeção de população por município para os outros 

municípios da RIDE/DF. No período completo de análise, os demais municípios apresentaram um 

crescimento médio anual de 1,00%. 

Tabela 12: Projeção da população para os demais municípios da RIDE/DF 

Zona Município UF Pop 2016 TGCA 16-36 Pop 2036 

71100 Abadiânia GO 18.427 1,19% 23.362 

71200 Água Fria de Goiás GO 5.560 0,73% 6.429 

71300 Águas Lindas de Goiás GO 191.499 1,36% 250.868 

71400 Alexânia GO 26.457 0,85% 31.342 

71500 Cabeceiras GO 7.882 0,59% 8.858 

71600 Cidade Ocidental GO 65.520 1,21% 83.273 

71700 Cocalzinho de Goiás GO 19.352 0,86% 22.947 

71800 Corumbá de Goiás GO 11.024 0,53% 12.249 

71900 Cristalina GO 54.337 1,18% 68.674 

72000 Formosa GO 114.036 1,02% 139.821 

72100 Luziânia GO 196.864 0,96% 238.142 

72200 Mimoso de Goiás GO 2.708 0,08% 2.751 

72300 Novo Gama GO 108.410 1,03% 133.162 

72400 Padre Bernardo GO 31.646 1,05% 38.993 

72500 Pirenópolis GO 24.604 0,57% 27.558 

72600 Planaltina GO 88.178 0,64% 100.245 

72700 Santo Antônio do Descoberto GO 70.950 0,92% 85.186 

72800 Valparaíso de Goiás GO 156.419 1,23% 199.737 

72900 Vila Boa GO 5.615 1,28% 7.241 

73000 Buritis MG 24.524 0,39% 26.504 

73100 Cabeceira Grande MG 6.901 0,35% 7.397 

73200 Unaí MG 83.448 0,38% 89.965 

Total demais municípios RIDE 1.314.361 1,00% 1.604.704 

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 
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Na Figura 34 a seguir, pode-se observar a densidade demográfica por zona de tráfego estimada para o ano de 2036. 

Figura 34: Densidade demográfica por ZT PDTT, 2036 

 
Fonte: Adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 
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Na Figura 35  observa-se a densidade demográfica por zona de tráfego estimada para o ano de 2036 para o Plano Piloto. 

Figura 35: Densidade demográfica por ZT PDTT, 2036 – Plano Piloto 

 
Fonte: Adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 



    Relatório 2 - Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    63    

3.3.2.2 Empregos 

No relatório PET-3B do estudo do PDTT/DF são apresentadas as projeções da quantidade de empregos para as 

zonas de tráfego do Distrito Federal com base em informações da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) 

tratadas e georreferenciadas, nas projeções de PIB divulgadas pelo Banco Central, nas estimativas de 

crescimento populacional e nas diretrizes urbanísticas previstas para os anos de 2016, 2026 e 20361. 

As projeções de quantidade de empregos foram organizadas em 5 grupos tendo como base a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), sendo estes: 

 Grupo 1: Referente a atividades primárias; 

 Grupo 2: Atividades profissionais, técnicas e administrativas; 

 Grupo 3: Atividades relacionadas à administração pública; 

 Grupo 4: Comércio, alimentação, construção e serviços domésticos 

 Grupo 5: Prestação de demais serviços, saúde e educação 

Entre os anos de 2016 e 2026 e 2026 e 2036, tem-se taxas médias de crescimento anual de 1,98% e 1,23%, 

respectivamente, conforme pode-se verificar na Tabela 13. 

Tabela 13: Total de empregos por grupo e TGCA 

Grupos Total de empregos TGCA (% a.a.) 

2016 2026 2036 2016-2026 2026-2036 

Grupo 1 91.287 114.546 145.147 2,30 2,40 

Grupo 2 217.020 332.824 377.201 4,37 1,26 

Grupo 3 319.303 340.587 359.707 0,65 0,55 

Grupo 4 294.891 351.906 414.023 1,78 1,64 

Grupo 5 168.718 187.508 203.446 1,06 0,82 

Total 1.091.218 1.327.372 1.499.524 1,98 1,23 

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 

Na análise da distribuição e previsão de crescimento de empregos, merece destaque o crescimento/migração 

previstos pela urbanização do Setor Noroeste, e a consolidação do Aeroporto de Brasília e entorno como polo 

de atração de empregos. O mapa apresentado na Figura 36 ilustra a projeção de empregos para o ano de 2036. 

 

                                                           
1 Para maiores informações, a metodologia detalhada pode ser consultada no respectivo relatório, seção 2.2.2. 
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Figura 36: Total de empregos por ZT PDTT, 2036 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 
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A projeção de empregos para o ano de 2036, em um foco no Plano Piloto, é apresentado na Figura 37. 

Figura 37: Total de empregos por ZT PDTT, 2036 – Plano Piloto 

 
Fonte: Adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 
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3.3.2.3 Matrículas 

No relatório PET-3B do estudo do PDTT/DF são apresentadas as projeções de matrículas escolares para os anos 

de 2016, 2026 e 2036. No estudo, as projeções para ensino básico foram realizadas com base nos dados do Censo 

Escolar 2015 e projeções populacionais1. Já no caso do ensino superior, o estudo manteve o mesmo número de 

vagas para as universidades públicas e considerou para as privadas taxas com base no crescimento da população 

e PIB. 

A Tabela 14 a seguir apresenta os totais de matrícula para o Ensino Básico (composto pelos ensinos infantil, 

fundamental, médio e profissionalizante) e para o Ensino Superior, para o ano base e anos horizonte de análise.  

Tabela 14: Projeção de matrículas (2016, 2026, 2036) 

Ano Ensino Básico Ensino Superior 

2016 658.165 156.829 

2026 680.672 173.566 

2036 701.445 175.597 

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 

Os dados de projeção de matrículas georreferenciados por zona serão um insumo base para a elaboração dos 

modelos de previsão de viagens, em especial o de geração de viagens motivos estudo. 

3.3.3 Perfil de viagens 

A avaliação do perfil horário de realização das viagens é importante para o presente estudo por dois aspectos 

principais. Primeiramente, para a aferição dos horários de pico, cuja concentração de viagens irá dimensionar os 

serviços de transporte estudados. Em um segundo momento, para auxiliar na estimativa de demanda - e por sua 

vez na oferta - desses serviços ao longo do dia, possibilitando o cálculo de receitas e custos operacionais para a 

modelagem financeira. 

A partir de dados de viagens declaradas na PMU/DF, a Figura 38 a seguir apresenta o perfil horário de solicitação 

do transporte coletivo e privado, podendo ser utilizado para dimensionamento da oferta por período horário e 

obtenção de indicadores como quilometragem diária rodada. 

                                                           
1 Para maiores informações, a metodologia detalhada pode ser consultada no respectivo relatório, seção 2.2.3. 
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Figura 38: Perfil horário de viagens de transporte público coletivo e de transporte privado individual no DF 

 
Fonte: Elaboração própria, dados processados da PMU/DF, 2017 

A relação entre a oferta dos serviços e a demanda estimada em cada faixa horária do dia tem como produto 

diferentes taxas de ocupação dos veículos. A ocupação é um dos atributos que caracterizam o nível de serviço 

da operação e é diretamente percebido pelos usuários como um dos principais aspectos que definem o conforto 

e a qualidade do serviço. A frequência é outro atributo importante, de modo que quanto maior a frequência, 

menor será o tempo de espera e duração da viagem dos passageiros. 

Assim, o perfil de oferta dos novos serviços será elaborado junto ao Metrô-DF e, em sua elaboração, será 

considerado o nível de serviço que se planeja oferecer à população em cada período do dia. No dimensionamento 

da oferta, considera-se que em sistemas de transporte público, e em especial os metroferroviários, a oferta no 

entrepico (período do dia entre os picos da manhã e tarde) será maior do que a demanda, gerando um nível de 

conforto maior para o usuário e, ao mesmo tempo, garantindo uma frequência mínima de operação dos serviços.  

Por outro lado, apesar de não exigir aquisição de frota adicional, esta operação adiciona quilometragem 

percorrida ao sistema, sendo necessário considerar seu impacto financeiro para que se encontre o equilíbrio 

entre oferta e demanda também nos horários de menor demanda. 

3.3.4 Pesquisas de contagem, frequência e ocupação visual 

A área de estudo da PMU/DF compreende a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 

(RIDE/DF). Por sua vez, a Pesquisa Origem Destino Domiciliar limita-se ao Distrito Federal, o que motivou, durante 

a elaboração do PDTT/DT, a condução de Pesquisas de Contorno, pesquisas adicionais para coletar informações 

sobre os fluxos de passageiros e cargas que entram e saem da área de pesquisa (Distrito Federal). A RIDE/DF 

(área de estudo) e o Distrito Federal (área da pesquisa) estão apresentadas na Figura 39 a seguir. 
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Figura 39: Municípios da RIDE/DF 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-1C) 

Fizeram parte das Pesquisas de Linha de Contorno os seguintes levantamentos: 

 Contagem volumétrica classificada (CVC); 

o Consistem na determinação da quantidade, sentido e composição do fluxo de veículos que 

passam nos postos determinados; 

 Frequência e ocupação veicular (FOV); 

o Permitem a obtenção dos dados de frequência real dos serviços e a ocupação dos veículos nos 

postos escolhidos; 

 Origem-Destino interceptada com passageiros (automóveis, motos, taxi, lotações, etc.) e com veículos 

de carga; 

o Fornecem os dados de viagens externas às áreas de pesquisa, e constituem uma importante 

complementação dos dados necessários para um bom planejamento de transportes; 

 Contagem de passageiros de ônibus interestaduais no Terminal Rodoviário e no Aeroporto Internacional 

de Brasília; 

o Fornecem uma estimativa da entrada e a saída de pessoas na área de estudo, não identificadas 

nas pesquisas internas; 

Na Figura 40 são apresentadas as localizações dos postos de pesquisa da Linha de Contorno.
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Figura 40: Pontos de pesquisa (FOV, contagens de tráfego e OD na linha de contorno), conforme PDTT/DF 2018 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-4D)
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3.3.5 Matrizes de viagens 

A matriz de viagem obtida na PMU/DF representa os desejos de deslocamento dos habitantes do Distrito Federal, 

sendo utilizada em modelos de alocação para a estimativa da demanda que solicitará a infraestrutura de 

transportes em diferentes cenários de oferta. 

A matriz pode ser subdividida de diferentes formas, destacando-se sua separação por modos de transporte, 

fenômeno que pode ser observado no dia a dia das cidades. A partir do processamento da PMU/DF, são 

apresentadas na Tabela 15 e na Tabela 16 os totais de viagem agregados por tipo de modo de transporte e por 

Região Administrativa de origem e de destino, respectivamente. 

Enquanto as matrizes por modo de transporte representam a consequência da escolha do usuário quanto à 

forma de realizar sua viagem, outra abordagem importante é a subdivisão por motivos de viagem, a qual pode 

explicar essas escolhas. Os modelos de transporte elaborados no PDTT/DF partem desta segunda subdivisão para 

reconstruir as matrizes observadas, utilizando-se para tal uma série de modelos matemáticos. Para ilustrar esta 

subdivisão, a Tabela 17 apresenta os totais de origens e destinos segundo motivo de viagem em cada RA. 

Para isso, os dados obtidos na PMU/DF também foram utilizados no PDTT/DF para elaboração de matrizes 

sintéticas, as quais buscam replicar a matriz observada a partir de insumos básicos como a localização de 

população, empregos, matrículas e perfis comportamentais da população. O procedimento utilizado permite a 

projeção de viagens ao longo do horizonte de estudo, com objetivo de estimar a solicitação futura da malha 

estudada. 

Devido ao caráter estratégico do estudo, as matrizes de viagem do PDTT/DF foram divididas em cerca de 1.000 

zonas de origem ou destino de viagem, garantindo boa representatividade estatística e possibilitando análises 

quanto à expansão urbana e expansão da malha. 

Por sua vez, o presente estudo possui caráter tático, com o objetivo de refinar a estimativa de demanda para os 

trechos em estudo, os quais já estão selecionados pelo estudo estratégico. O estudo tático também tem como 

objetivo realizar análises de sensibilidade, por exemplo à tarifa, ao faseamento de implantação ou à remoção de 

serviços concorrentes. 

Para tanto, carece que as matrizes utilizadas apresentem um detalhamento espacial maior do que aquelas 

utilizadas no estudo estratégico, o que será obtido por meio de um detalhamento maior do zoneamento de 

tráfego. Desta forma, o zoneamento definido para o estudo do PDTT/DF servirá de base para o presente estudo, 

sendo revisado e detalhado no Produto 3, conforme resolução espacial coerente com o espaçamento das 

estações, principalmente no escopo do Plano Piloto. 
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Tabela 15: Origens por Região PDTT, segundo agrupamento de modos 

Região PDTT Ativo a pé Ativo 
bicicleta 

Privado 
Coletivo 

Privado 
Individual 

Público 
Coletivo 

Público 
Individual 

Outros 

Asa Norte 62.332 5.500 9.062 251.022 39.055 4.927 2.347 

Asa Sul 31.311 1.270 4.899 169.986 31.561 2.877 567 

Cruzeiro 30.578 2.021 2.502 138.885 15.760 1.434 160 

Núcleo Bandeirante 14.662 134 441 24.079 8.902 268 152 

Guará 52.193 2.564 4.086 152.673 44.119 713 315 

Candangolândia 12.006 322 279 14.599 6.695 92 0 

Vicente Pires 11.059 877 4.716 84.418 16.251 234 72 

Águas Claras 46.915 1.677 10.065 182.963 57.010 1.290 175 

SIA 800 32 228 14.832 1.737 0 125 

Estrutural 23.634 3.710 8.421 9.618 16.264 0 478 

Taguatinga 95.723 4.386 7.741 172.530 87.762 652 287 

Brazlândia 30.001 2.926 3.694 20.402 25.479 0 235 

Riacho Fundo 44.656 2.811 8.325 58.360 52.047 522 1.041 

Ceilândia 271.418 13.244 20.731 221.854 235.175 1.366 1.577 

Samambaia 149.824 8.445 8.763 137.351 135.987 241 1.224 

Recanto das Emas 79.407 5.522 5.346 56.764 78.152 171 464 

Gama 83.112 6.226 5.790 106.482 52.208 179 321 

Santa Maria 70.796 4.779 4.853 58.848 56.461 31 608 

Park Way 0 0 761 22.029 573 172 47 

Paranoá 25.136 1.710 4.214 16.165 18.800 139 360 

Lago Norte 7.667 528 1.992 55.831 8.748 344 820 

Lago Sul 956 174 620 54.705 2.169 493 251 

São Sebastião 41.223 3.571 10.861 54.673 42.364 531 227 

Jardim Botânico 1.430 253 1.199 39.683 2.825 109 0 

Itapoã 22.869 4.110 9.050 29.342 33.040 0 334 

Sobradinho 57.273 4.082 13.909 156.291 59.464 2.153 561 

Planaltina 86.506 10.141 14.276 79.172 78.093 1.230 412 

Total Distrito Federal 1.353.489 91.014 166.826 2.383.557 1.206.702 20.168 13.160 

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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Tabela 16: Destinos por Região PDTT, segundo agrupamento de modos 

Região PDTT Ativo a pé Ativo 
bicicleta 

Privado 
Coletivo 

Privado 
Individual 

Público 
Coletivo 

Público 
Individual 

Outros 

Asa Norte 63.602 5.475 19.107 482.549 272.595 4.744 3.171 

Asa Sul 31.702 2.809 11.787 382.534 210.524 4.575 776 

Cruzeiro 29.278 944 3.073 69.044 18.849 495 0 

Núcleo Bandeirante 14.951 148 2.924 24.387 9.874 0 152 

Guará 51.875 2.462 9.201 101.356 39.097 384 86 

Candangolândia 11.651 399 345 6.031 2.224 0 0 

Vicente Pires 8.684 741 1.620 31.820 8.274 305 0 

Águas Claras 48.012 2.145 6.856 141.428 88.725 1.110 425 

SIA 1.983 839 247 52.419 27.680 183 400 

Estrutural 22.561 2.470 766 11.725 6.092 0 214 

Taguatinga 97.458 5.512 13.170 222.740 147.131 730 421 

Brazlândia 31.415 3.197 3.031 19.640 9.851 0 266 

Riacho Fundo 43.672 1.816 5.097 31.956 14.241 143 632 

Ceilândia 269.775 12.374 18.296 161.100 97.151 1.208 1.090 

Samambaia 149.406 8.833 6.556 87.429 44.064 131 1.125 

Recanto das Emas 80.246 4.949 4.723 36.903 21.992 274 48 

Gama 83.185 6.298 5.599 95.746 30.511 179 324 

Santa Maria 70.752 4.515 3.741 34.076 14.160 50 514 

Park Way 0 105 122 2.582 1.140 0 110 

Paranoá 27.522 3.241 8.113 19.671 17.094 139 560 

Lago Norte 7.675 1.221 1.831 32.653 11.130 201 514 

Lago Sul 1.095 520 3.599 78.990 27.235 1.419 439 

São Sebastião 40.647 3.284 8.980 33.964 9.375 608 127 

Jardim Botânico 1.433 464 0 10.853 3.731 0 57 

Itapoã 20.435 1.845 1.313 4.971 2.601 0 43 

Sobradinho 57.712 4.076 13.492 107.050 34.860 2.138 443 

Planaltina 86.763 10.141 12.314 61.955 26.170 883 72 

Total Distrito Federal 1.353.489 90.825 165.904 2.345.569 1.196.369 19.898 12.008 

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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Tabela 17: Origens e destinos por Região PDTT, segundo motivos 

Região PDTT Origens 
Trabalho 

Origens 
Estudo 

Origens 
Outros 

Destinos 
Trabalho 

Destinos 
Estudo 

Destino Outros 

Asa Norte 134.182 100.184 139.690 471.757 189.207 190.098 

Asa Sul 84.117 69.323 88.900 314.863 178.071 151.644 

Cruzeiro 72.414 52.692 66.236 42.145 29.691 49.846 

Núcleo Bandeirante 17.963 17.947 12.670 17.662 21.053 13.664 

Guará 96.809 77.800 81.990 68.919 63.458 72.084 

Candangolândia 10.653 11.896 11.392 5.854 6.666 8.076 

Vicente Pires 48.160 44.220 25.247 21.761 13.795 15.887 

Águas Claras 121.775 89.644 88.638 98.847 109.512 80.304 

SIA 5.177 7.160 5.418 67.231 433 16.086 

Estrutural 22.209 24.119 15.798 19.494 12.498 11.836 

Taguatinga 144.962 118.002 106.117 161.246 176.902 148.878 

Brazlândia 31.336 30.605 20.796 20.063 27.176 20.163 

Riacho Fundo 64.163 57.499 46.099 25.947 39.405 32.205 

Ceilândia 285.678 290.264 189.423 138.824 261.449 160.722 

Samambaia 161.592 169.624 110.530 71.251 136.907 89.385 

Recanto das Emas 81.393 80.410 64.024 32.078 67.374 49.683 

Gama 85.895 80.859 87.564 56.679 82.928 82.235 

Santa Maria 72.150 71.927 52.299 28.143 60.160 39.505 

Park Way 9.611 8.161 5.810 2.351 122 1.586 

Paranoá 27.087 19.893 19.439 20.570 30.625 24.969 

Lago Norte 32.331 21.683 21.917 25.622 8.193 21.411 

Lago Sul 23.013 16.542 19.769 66.524 19.169 27.603 

São Sebastião 64.101 52.323 36.976 27.238 38.571 31.124 

Jardim Botânico 18.570 13.115 13.814 10.786 777 4.973 

Itapoã 38.167 33.324 27.254 8.532 9.185 13.490 

Sobradinho 110.423 102.781 80.529 66.814 85.445 67.510 

Planaltina 105.067 90.284 74.478 49.760 82.461 66.076 

Total Distrito Federal 1.968.999 1.752.282 1.512.814 1.940.961 1.751.236 1.491.044 

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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A Figura 41 apresenta, portanto, o zoneamento adotado pelo PDTT/DF, no qual foram considerados estudos 

anteriores do PDOT e do PDTU/DF, assim como os limites territoriais definidos pelos setores censitários do IBGE. 

Figura 41: Zonas de Tráfego do estudo do PDTT/DF 2018 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-1B) 

Tomando como exemplo a Asa Sul, uma das zonas de tráfego do PDTT/DF deve ser desagregada a fim de se 

adequar ao modelo de simulação, conforme apresentado na Figura 42, refinando as estimativas de demanda nas 

estações, uma vez que as viagens podem ser distribuídas de forma mais granular. 

Figura 42: Exemplo de revisão e ajuste necessários para o zoneamento do presente estudo (rede de simulação) 

  
Fonte: Elaboração própria, com recursos do Google Earth. 
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Outra matriz importante para o presente estudo é a de circulação interna do Metrô. Com base nas informações obtidas na PMU/DF em relação às estações 

de embarque e desembarque, foi possível estimar sua matriz diária, indicada na Tabela 18 cujos dados encontram-se já ajustados por fator de expansão. 

Tabela 18: Matriz de viagens metroviárias, considerando o ajuste no fator de expansão das viagens deste modal 
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Central - 55 109 366 143 154 83 339 362 1.472 2.969 2.264 925 3.183 1.326 1.713 1.589 1.921 1.168 1.133 725 956 1.880 1.782 26.615 

Galeria 55 - 49 100 - 304 - - 439 638 1.390 1.376 880 756 725 733 239 585 709 410 1.152 256 834 1185 12.816 

102 Sul 115 11 - 39 39 131 47 171 39 286 555 433 55 290 48 202 247 160 226 243 - 182 65 - 3.580 

108 Sul 495 55 - - 115 45 - 133 228 208 690 410 - 437 168 129 - 48 246 186 67 96 223 145 4.125 

112 Sul 55 - 85 154 - - - 79 113 143 473 296 67 164 63 - 121 99 236 112 39 111 164 - 2.655 

114 Sul 156 304 84 - - - 52 - 109 282 179 108 87 203 294 - - 150 250 290 279 73 72 282 3.253 

Terminal Asa Sul 192 154 47 - - - - - 170 68 633 311 222 142 179 132 - 123 175 92 87 69 162 72 3.028 

Shopping 359 - - 79 79 119 - - 284 124 442 772 404 547 292 267 178 781 174 362 47 116 607 215 6.248 

Feira 441 439 39 174 113 182 224 166 - - 195 304 - 44 99 91 57 148 59 - 73 231 - 187 3.265 

Guará 1.412 543 328 219 79 203 - 121 113 - 809 778 423 290 138 152 136 215 203 56 467 655 202 133 7.677 

Arniqueiras 2.777 1.316 733 391 551 239 812 478 127 834 - 135 60 1.759 228 303 139 651 251 - 497 414 372 364 13.432 

Águas Claras 2.418 1.250 262 138 287 175 734 888 467 617 135 - 466 1.446 275 360 545 276 566 427 292 900 760 1278 14.960 

Concessionárias 1.015 878 127 - 67 147 222 471 - 443 231 545 - 555 214 195 57 334 242 151 56 303 159 - 6.410 

Praça do Relógio 2.571 770 55 406 104 172 93 442 39 91 1.862 1.436 607 - 248 376 226 319 566 275 - 73 194 - 10.927 

Centro Metropolitano 1.442 777 92 168 120 238 179 359 44 168 274 457 170 447 133 60 48 - 44 - - - - 89 5.309 

Ceilândia Sul 1.467 752 202 129 - 92 204 267 91 152 240 375 200 299 60 - 429 - - 196 - - 72 - 5.228 

Guariroba 1.323 368 312 - 187 - 72 303 - 136 266 461 - 352 155 429 - 194 192 83 75 - 73 - 4.981 

Ceilândia Centro 2.197 682 156 115 117 120 180 713 148 198 479 497 391 461 - 60 194 44 117 73 109 - 89 - 7.142 

Ceilândia Norte 912 562 284 272 183 322 59 232 59 256 358 562 314 650 44 - 192 117 - 71 - - - 127 5.576 

Ceilândia 729 551 131 186 112 210 146 339 - 264 - 530 151 355 - 196 83 - 71 53 - - - - 4.106 

Taguatinga Sul 852 890 67 - 105 160 203 84 - 399 553 286 93 37 - - - 129 - - - 156 271 63 4.349 

Furnas 1.083 459 127 93 206 224 69 258 174 598 545 1.011 234 148 - - 57 - - - 156 - - - 5.441 

Samambaia Sul 2.044 913 65 296 164 57 72 534 - 322 316 614 159 155 - - 73 89 - - 402 - - 72 6.349 

Terminal Samambaia 1.382 1237 - 147 - 374 - 123 272 107 372 1141 - - 89 - - - 53 - 153 - 72 - 5.908 

Total 25.490 12.968 3.355 3.471 2.853 3.667 3.608 6.500 3.279 7.807 13.965 15.101 5.907 12.720 4.778 5.399 4.610 6.384 5.547 4.357 4.676 4.592 6.272 6.076 173.381 

Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A) 
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4 Proposição de Traçados e de Localizações Preliminares das Estações 

Este capítulo atua no sentido de fundamentar e descrever o processo de proposição de traçados e de localizações 

preliminares para as estações, sendo que as informações aqui descritas serão empregadas como dados de 

entrada no processo de desenvolvimento do modelo de macrossimulação e estimativa de demanda. As 

proposições do PDTT/DF quanto ao traçado e localização de estações do VLT serão retomadas e, na sequência, 

analisadas criticamente, havendo a realização de adaptações e proposição de novas estações em alguns casos. 

Ao longo do desenvolvimento do projeto, as premissas de configuração da rede de VLT serão revisitadas de 

acordo com dados preliminares de projeção de demanda obtidos. Com a aferição do comportamento do usuário 

e da aderência da oferta dos serviços às necessidades de deslocamento da população, serão elaborados testes 

envolvendo mudanças na quantidade e posição das estações de modo a promover a otimização dos serviços. 

Desta forma, em um primeiro momento será simulado o traçado com todas as estações propostas, elencando 

para supressão aquelas cuja demanda não justifique sua existência. Na sequência o modelo será refinado para 

considerar os ganhos de velocidade referentes à possível retirada dessas estações, aferindo seu impacto na 

demanda captável. 

Os tópicos a seguir trazem informações sobre premissas de traçado e estações que alimentarão, ainda de forma 

preliminar, o modelo. Para a análise do posicionamento de estações do PDTT/DF e proposição de novas estações, 

são destacados aspectos como sua proximidade a polos de expressiva atração e geração de viagens, a existência 

de espaço suficiente para sua implantação, relações entre áreas de influência direta das estações e o 

atendimento a um espaçamento máximo entre estações visando a redução de deslocamentos envolvidos no 

acesso ao sistema de transporte público, além da possibilidade de integração com linhas de ônibus atuais ou a 

serem propostas. 

Por fim, discorre-se acerca de outros tópicos relevantes para o presente estudo: os efeitos originados pela 

eliminação de estações sobre a eficiência operacional e localizações de pátios para os serviços de VLT. 

4.1 Traçado 

Consistindo em um dos principais resultados do PDTT/DF, a proposição formulada para o traçado da rede 

metroferroviária a ser implementado para o horizonte futuro de 20 anos é indicada na Figura 43, a seguir. Linhas 

de cor amarela correspondem ao traçado do VLT, ao passo que linhas vermelhas caracterizam o traçado do 

Metrô. Esta configuração será considerada no desenvolvimento do modelo de macrossimulação do presente 

estudo. 
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Figura 43: Rede Estratégica para o STPT/DF no horizonte de 20 anos, conforme PDTT/DF 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-4D) 
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A rede proposta atende a grande parte dos chamados Anéis de Atividades e Polos Multifuncionais, de Dinamização de Espaços Urbanos e de Revitalização de 

Conjuntos Urbanos propostos no PDOT/DF, conforme indicado na Figura 45. 

Figura 44: Atendimento aos Anéis de Atividades e aos Polos Multifuncionais, de Dinamização e de Revitalização 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-4D) 
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A Figura 45 destaca a mesma informação para a área de influência do presente estudo. 

Figura 45: Atendimento aos Anéis de Atividades e aos Polos Multifuncionais, de Dinamização e de Revitalização (detalhe na área de influência) 

 
Fonte: Adaptado de PDTT/DF, 2018 (PET-4D) 
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4.2 Metodologia para alocação de estações 

Nos itens a seguir, são sucintamente discutidas algumas das diretrizes que orientam a análise crítica da alocação 

de estações. Discorre-se inicialmente acerca do conceito de Áreas de Influência Direta (AID) e, na sequência, 

sobre a análise por tempo de caminhada. 

4.2.1 Áreas de influência e acessibilidade 

O potencial de captação de demanda de usuários do transporte público de uma região metropolitana está 

intrinsicamente ligado à área de influência direta (AID) dos pontos de acesso do sistema (pontos de parada, 

estações e terminais). A definição da AID de cada ponto de acesso auxilia a identificar as lacunas e as 

sobreposições da oferta de transporte público, sendo que se observa um raio de acessibilidade a pé em torno 

das estações, conforme ilustrado na Figura 46. 

Figura 46: Diagrama de Área de Influência Direta (AID) e identificação de sobreposição e de lacuna de oferta 

 
Fonte: Transit Capacity and Quality of Service Manual, TCRP (2017), elaboração própria 

Quanto mais próximas as estações, maior a chance de sobreposição de oferta, ao passo que quanto mais 

distantes as estações, menor a redundância de atendimento, porém maior pode ser a lacuna de oferta. O 

distanciamento entre estações deve considerar a concentração de demanda de viagens, que pode ser avaliada 

preliminarmente segundo indicadores de densidade populacional e de densidade de empregos, devendo ser 

balanceado para atender tanto a demanda de forma satisfatória como não encarecer o sistema com excesso de 

estações. 

Conforme bibliografia levantada, é comum considerar para fins de planejamento distâncias entre 450m e 1250m 

para acesso a serviços de transporte público. Dentre os motivos para variação dessa distância estão a 

capilaridade do serviço, a maior tolerância a percorrer longas distâncias para acessar um transporte considerado 

estruturante, a escassez de serviços concorrentes e a distância da viagem a ser realizada. 

Tais faixas de distâncias são resultantes de observações de diversos estudos realizados em diferentes cidades, 

conforme apresentado na Tabela 19, na qual se apresenta o percentil de viagens a pé de usuários de transporte 

público a partir da localização detalhada de uma pesquisa de origem-destino que permita aferir a distância das 

pernas de acesso ao sistema. 

linha de

transporte público

Área de Influência Direta (AID)

Estação

sobreposição de oferta

lacuna de oferta
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Tabela 19: Faixa de distância a pé para transporte público de diversas cidades 

Cidade, País 
Distância a pé para 
transporte público 

Referências bibliográficas 
Percentil das 
observações 

Montreal, 
Canada 

até 524m para 
ônibus, 873m para 
metrô e 1.259m 
para trem regional 

El-Geneidy, A., Grimsrud, M., Wasfi, R., Tétreault, P., 
& Surprenant43 Legault, J. (2014). New evidence on 
walking distances to transit stops: Identifying 
redundancies and gaps using variable service areas. 
Transportation, 41(1), 193-210. 

85% das 
viagens 

Toronto, 
Canada 

até 500m para 
transporte público 

Alshalalfah, B., & Shalaby, A. (2007). Case study: 
Relationship of walk access distance to transit with 
service, travel, and personal characteristics. Journal 
of Urban Planning and Development, 133(2), 114-
118. 

80% das 
viagens 

Calgary, 
Canada 

até 450m para 
ônibus e 840m para 
VLT subúrbio 

Lam, W., & Morrall, J. (1982). Bus passenger walking 
distances and waiting times: A summer winter 
comparison. Transportation Quarterly, 36(3), 407-
421. 75% das 

viagens 
O'Sullivan, S., & Morrall, J. (1996). Walking distance 
to and from light-rail transit stations. 
Transportation Research Record, 1538, 19-26. 

Sidney, 
Austrália 

até 566m para 
ônibus e 1.018m 
para trilhos 

Daniels, R., & Mulley, C. (2013). Explaining walking 
distance to public transport: The dominance of 
public transport supply. The Journal of Transport and 
Land Use, 6(2), 5- 14 20. 

75% das 
viagens 

Portland & 
San 
Francisco, 
EUA 

até 756m para 
transporte público 

Schlossberg, M., Agrawal, A., Irvin, K., & Bekkouche, 
V. (2007). How far, by which route, and why? A 
spatial analysis of pedestrian preference MTI Report 
06-06. San José, CA: Mineta Transportation Institute 
& College of Business, San José State University. 

50% das 
viagens 

Fonte: Elaboração própria 

A título de contextualização em uma cidade brasileira, ao utilizar dados da pesquisa origem destino da Região 

Metropolitana de São Paulo, na qual estão disponíveis as coordenadas de cada local de produção, atração e 

integração modal, foi possível identificar a distância percorrida por cada entrevistado para acessar a pé tanto o 

metrô como o trem (CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), bem como a distância das viagens 

exclusivamente a pé, apresentadas na Figura 47 a seguir. 
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Figura 47: Curva de decaimento do percentual de viagens em função da distância percorrida a pé para acesso ao 
transporte público na cidade de São Paulo 

 
Fonte: Elaboração própria, dados processados da pesquisa OD domiciliar do Metrô/SP 2012 

Analisando o gráfico, pode-se notar que cerca de 50% dos usuários do metrô percorrem até 400m para acessá-

lo, enquanto a distância máxima percorrida está entre 1,5km e 2km. É prudente considerar que 800m seja uma 

distância limítrofe (mais de 80% das viagens) para uma caminhada confortável de acesso à este transporte 

público de alta capacidade, já levando em conta possíveis erros de georreferenciamento e roteirização, os quais 

tendem a resultar uma distância mais elevada do que a realmente percorrida. Nota-se também que a distância 

percorrida para acessar os trens de subúrbio é maior, o que pode ser decorrente tanto da maior tolerância à 

longas caminhadas quanto do maior espaçamento entre estações. 

Com base na literatura apresentada, será adotada para análise preliminar de acessibilidade ao VLT o limite 

máximo para a distância de referência de 800m, considerando sua característica estruturante similar à do Metrô 

– também condizente com as faixas observadas em outras cidades. Nas regiões mais densas a distância de acesso 

às estações, optou-se por considerar um valor de 400m, mais próximo dos sistemas de ônibus apresentados na 

literatura, garantindo boa acessibilidade ao transporte. 

Como a malha do VLT exercerá função também semiurbana, nas regiões pouco adensadas de entradas pode-se 

permitir um maior espaçamento entre estações, garantindo uma maior velocidade à operação e, 

consequentemente, menor tempo de viagem aos usuários. Quanto aos aspectos tecnológicos dos veículos 

utilizados, cabe ressaltar que este tipo de operação se restringe à veículos do tipo tram-trem, cuja capacidade é 

adequada para maiores distâncias entre paradas. Veículos leves de tipo urbano, por sua vez, não costumam 

suportar operação com grande espaçamento. 

4.2.2 Metodologia de cálculo do tempo de caminhada 

O estudo de acessibilidade deve considerar que a distância percorrida está limitada aos espaços permitidos para 

circulação de pedestres. Normalmente os eixos viários, com exceção das vias expressas de alta velocidade, 

permitem o fluxo de pedestres por meio de calçadas ou até mesmo compartilhamento do leito carroçável, nas 

vias locais de baixa velocidade.  
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O Plano Piloto tem particularidades relacionadas a tipologia dos edifícios, que permitem fruição através de térreo vazado, e áreas verdes com baixa densidade 

arbórea, que possibilitam a passagem de pedestres e bicicletas. A Figura 48 apresenta um quadro com quatro exemplos de espaços que permitem a travessia 

de pedestres para além da rede viária.  

Figura 48: Rotas de pedestres além da rede viária 

  

  
Fonte: Google Earth 
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Os quatro exemplos possuem as seguintes localizações: 

 Foto superior esquerda: Via W2 Sul, Superquadra Sul 313 

 Foto superior direita: Superquadra Sul 315, Bloco J 

 Foto inferior esquerda: Entrequadra Sul 311/312 (entre as vias W1 Sul e W2 Sul) 

 Foto inferior direita: Via W3 Sul, Superquadra Sul 315 

Para simular este comportamento de pedestres foi necessário adicionar links na rede de modelagem, baseando-

se na tipologia dos espaços nas proximidades das estações, o que possibilita um melhor ajuste do modelo de 

área de influência direta das estações. Nesta rede modificada foram calculadas as distâncias mínimas entre nós 

da rede de links para os locais previstos para a instalação das estações do VLT. 

A Figura 49 apresenta a rede utilizada para análise, na qual se destacam em azul as passagens de pedestres para 

além da rede viária. Também estão plotadas as distancias calculadas entre cada nó da rede às estações 

propostas. 

Figura 49: Exemplos de passagens de pedestres não restritas à diretriz de ruas 

 
Fonte: Elaboração própria 

A partir desse levantamento, as distancias encontradas foram convertidas em tempo de caminhada segundo 

parâmetros do High Capacity Manual 2000, na qual se considera uma velocidade de caminhada 1,2 m/s como 

velocidade média representativa de caminhada. 

Como as estações estão localizadas em vias arteriais de fluxo constante de veículos, também foi adicionado 

um minuto ao tempo de caminhada. Este tempo se refere à uma estimativa preliminar de tempo médio de 

espera para travessia de semáforos no momento em que o pedestre busca alcançar a plataforma do VLT, 
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normalmente localizada no canteiro central. Dessa forma, a Tabela 20 exemplifica a relação entre distância até 

a estação e tempo de caminhada. 

Tabela 20: Tempos de caminhada e a distância até a estação 

Distância até a 
estação (m) 

Tempo de caminhada 
(min) 

290 5 

650 10 

1.000 15 

1.370 20 

1.730 25 

2.900 30 

2.500 35 

Distância até a 
estação (m) 

Tempo de caminhada 
(min) 

2.800 40 

3.200 45 

3.500 50 

3.900 55 

4.250 60 

Fonte: Elaboração própria, HCM 2000

Finalmente, a conversão de distância em tempo foi aplicada para exibir as áreas de influência das estações que 

estão apresentadas nos estudos de acessibilidade às estações que serão apresentados no item 4.3. 

4.3 Proposição de localização das estações 

O estudo predecessor, PDTT/DF, além de sugerir de forma estratégica o traçado e o faseamento de trechos, 

também já propôs um espaçamento das estações ao longo das linhas férreas – em linha com as premissas de 

espaçamento, área de influência direta e outros aspectos – sendo tais localizações adotadas como ponto de 

partida para as análises detalhadas conforme escopo do presente estudo. 

Os códigos das estações utilizados encontram-se indicados na Tabela 21, a seguir, de acordo às correspondentes 

seções do Plano Piloto. Nos itens a seguir, as estações serão abordadas em agrupamentos de acordo com a 

proximidade entre diferentes estações de VLT. 

Tabela 21: Códigos das estações de VLT 

Asa Norte Asa Sul Aeroporto 
Eixo 

Monumental 
EPCL Hélio Prates 

AN-01 (TAN) AS-01 Aeroporto-01 EM-01 EP-01 HP-00 

AN-02 AS-02 Aeroporto-02 EM-02 EP-02 HP-01 

AN-03 AS-03 Aeroporto-03 EM-03 EP-03 HP-02 

AN-04 AS-04 Aeroporto-04 EM-04 EP-04 HP-03 

AN-05 AS-05 Aeroporto-05 EM-05 EP-05 HP-04 

AN-06 AS-06 Aeroporto-06 (BSB1) EM-06 EP-06 HP-05 

AN-07 AS-07  EM-07 EP-07 HP-06 

AN-08 AS-08  EM-08 EP-08 HP-07 

AN-09 AS-09  EM-09 (RPP2) EP-09 HP-08 

AN-10 AS-10 (TAS)   EP-10 HP-09 

AN-11    EP-11  

AN-12    EP-12  

    EP-13  

    EP-14  

Fonte: Elaboração própria 

                                                           
1 Aeroporto de Brasília 
2 Rodoviária do Plano Piloto 
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De maneira geral, com o intuito de manter o seu caráter histórico, expressando a condição simbólica de espaço 

administrativo, judiciário e legislativo do Distrito Federal, a localização das estações além de critérios técnicos, 

procurou não desconfigurar o plano viário original, privilegiando soluções que não poluam visualmente o espaço 

urbano – adotando tuneis ao invés de viadutos, por exemplo. 

As localizações das estações encontram-se indicadas na Figura 50, considerando (i) as propostas do PDTT/DT e 

(ii) alterações indicadas no âmbito deste estudo.  

Primeiramente foram elencadas as estações com maior potencial de demanda, com base no número de 

empregos, população residente e potencial de integração com outros serviços de transporte, para, na sequência, 

complementar com as estações que garantam cobertura ao sistema. 
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Figura 50: Visão geral das estações de VLT e Metrô 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Os principais insumos para a avaliação da localização das estações são densidade demográfica e localização dos empregos. A Figura 51 apresenta a densidade 

demográfica próxima ao Plano Piloto. 

Figura 51: Densidade demográfica nas proximidades do Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do censo IBGE de 2010 
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A Figura 52 apresenta a densidade demográfica fora do Plano Piloto, com foco no traçado do VLT próximo a Vicente Pires e Ceilândia. 

Figura 52: Densidade demográfica nas proximidades de Vicente Pires e Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do censo IBGE de 2010 
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A Figura 53 apresenta os empregos no Plano Piloto disponibilizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho, após seu 

georreferenciamento. 

Figura 53: Empregos nas proximidades do Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da RAIS de 2015 
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A Figura 53 apresenta os empregos fora do Plano Piloto (Vicente Pires e Ceilândia). 

Figura 54: Empregos nas proximidades de Vicente Pires e Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da RAIS de 2015 
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Considerando a grande quantidade de pessoas que chegam e regressam de Brasília no mesmo dia por intermédio 

de aviões, a capacidade de atração de viagens urbanas do aeroporto da cidade também deve conferir ao trecho 

do VLT, que liga este a Asa Sul, uma atenção especial na determinação de potenciais viagens. 

Na sequência são apresentados os croquis das estações, sendo que estes consideram a tipologia de veículos 

proposta no PDTT/DF, ainda que esta possa vir a ser revisada segundo demanda obtida no presente estudo. 

Ademais, utiliza estações fechadas (ou seja, com cobrança externa) para dimensionamento do espaço necessário 

para as estações. Trata-se da situação crítica em termos de espaço e mais segura para ser adotada esta etapa do 

estudo. 

Novamente de forma conservadora, apresenta soluções com implantação do eixo do VLT sobre o leito carroçável 

da W3, retirando faixas de circulação para os automóveis, situação que representa o cenário de maior impacto 

para o tráfego geral. No caso da Hélio Prates, Eixo Monumental e aproximação do Aeroporto foi possível locar 

as estações no canteiro central, enquanto nos trechos da Estrada Parque Aeroporto (EPAR) e Estrada Parque 

Ceilândia (EPCL), o VLT corre paralelo à pista, estando totalmente segregado. 

Na apresentação dos cortes transversais, estão sendo utilizados veículos com catenária apenas a título de 

referência, uma vez que ainda não está definida a tecnologia a ser utilizada. 

Todas estas premissas estão sujeitas a modificações ao longo da elaboração dos estudos de demanda, tráfego e 

das etapas seguintes dos projetos de locação das estações. 

4.3.1 Estações da Asa Norte 

O trecho Asa Norte é composto por 12 estações em nível com acesso para os dois lados da via e travessia por 

faixas de pedestre. Aproveitando o espaço disponível, a implantação destas estações se dará no canteiro central 

da Avenida W3 Norte, onde se fará necessária a realização de compensações ambientais – como no caso de 

remoção ou realocação de árvores, por exemplo. A Figura 55 representa o corte típico das estações no Eixo 

Norte, ao longo da Via W3. 
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Figura 55: Seção nas Estações da Asa Norte e Asa Sul 

 
Fonte: Elaboração própria 

A estratégia de posicionamento destas estações foi de iniciar por aquelas mais próximas à concentração de 

empregos e, na sequência, posicionar estações intermediárias que garantam cobertura para atendimento de 

viagens produzidas na região, respeitando também a malha viária. 

Na situação proposta, a implantação do VLT interromperá diversos retornos do canteiro central da W3, exigindo 

que estes passem a ser realizados através de looping de quadra, para que os veículos possam cruzar na 

transversal ao VLT. A Figura 56 exemplifica, na esquerda, um desvio alternativo para realizar o retornar do 

sentido norte para o sentido sul, e na direita o retorno no sentido oposto, para retornar na direção da saída 

norte. 
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Figura 56: Retornos alternativos na imediações da estação AN-03 

  
Fonte: Elaboração própria, com recursos do Google maps 

Como não existem linhas de ônibus nas vias transversais à W3, o transporte público não será impactado pela 

remoção dos retornos. 

4.3.1.1 Estações AN-01, AN-02 e AN-03 

Os tempos de caminhada para as estações AN-01, AN-02 e AN-03, assim como os polos geradores de viagens 

próximos e a oferta de emprego, estão representados na Figura 57. Nela também são apresentados os empregos 

georreferenciados por CEP, representados por círculos azuis, cujo tamanho representa o número de vínculos do 

local. 
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Figura 57: AID, PGVs e empregos- AN-01, AN-02 e AN-03 

 
Fonte: Elaboração própria 

A acessibilidade da estação AN-01 é ampla devido ao entorno com baixa densidade de edifícios ou obstáculos. A 

instalação do Terminal Asa Norte deve afetar esta composição atual, ao mesmo tempo que aumentará a 

utilização da estação. 

A estação AN-02 têm sua localização definida pelos estabelecimentos comerciais e hospitalares próximos (Setor 

Hospitalar Local Norte), concentradores de empregos que ocupam grandes áreas e possuem acessibilidade direta 

à estação. 

Já a estação AN-03 apresenta uma acessibilidade similar a maioria das estações da W3 Norte, tendo um limitado 

alcance à área residencial da superquadra 316, devido ao adensamento comercial ao longo da W3. Do outro lado 

da W3, na SHCGN 716, a acessibilidade é melhorada pela grande quantidade de bolsões de estacionamento nas 

proximidades da estação.  

  



    Relatório 2 - Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    96    

4.3.1.1.1 AN-01 

A estação AN-01, cujo entorno imediato não possui residências, é apresentado na Figura 58. A estação será 

integrada ao futuro Terminal de Integração Asa Norte (TAN), quando este for construído. Neste terminal está 

prevista a conexão entre o VLT, a futura extensão do metrô, linhas de ônibus alimentadoras e futura linha de VLT 

no Eixo Norte. A passarela de ligação fisicamente assegura a integração entre os dois sistemas e o terminal.  

Também foi previsto equipamento de mudança de via e extensão da via permanente para além desta estação, 

permitindo a acomodação de veículos fora de operação. 

Figura 58: Croqui de localização da estação AN-01 

 
Fonte: Elaboração própria 

A área atualmente é utilizada como terminal de ônibus por diversas linhas que operam no Eixo Norte, ainda que 

não possua estrutura para tal. Sendo assim, a estação já será prevista nesta posição independentemente da 

conclusão do TAN, permitindo integração do VLT com as referidas linhas. 
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4.3.1.1.2 AN-02 

A estação AN-02 foi definida entre o Boulevard Shopping e Extra Hipermercado, conforme indicado na Figura 59. 

Além dos dois grandes estabelecimentos comerciais, a região também abrange acesso ao Setor Hospitalar Local 

Norte (SHLN) que se encontra a 200 metros, conforme mencionado anteriormente. 

Sua locação também se dá no canteiro central da via, com acesso à estação nas duas extremidades e respectivas 

interseções semafóricas para travessias de pedestre. Um retorno é suprimido para a implantação da estação, 

com esse movimento podendo ser substituído pelo retorno realizado através da rotatória. 

Figura 59: Croqui de localização da estação AN-02 

 
Fonte: Elaboração própria 

  

SHLN 

Suprimido 
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4.3.1.1.3 AN-03 

Localizada na altura da SEPN 516/SHCGN716, a estação AN-03 possui entorno de densidade demográfica média, 

além da presença de hospitais e clínicas do Setor Hospitalar Local Norte (SHLN), havendo grande potencial de 

captação de demanda. O croqui da estação é apresentado na Figura 60. 

Os acessos à estação se dão por suas duas extremidades, sendo que o tempo de travessia de pedestre norte 

pode aproveitar a interseção semaforizada já existente, adicionando uma fase no ciclo para maior segurança dos 

pedestres. Alternativamente, pode-se afastar a estação em relação à intersecção, realizando uma retenção dos 

veículos que giram à direita (giro1), porém tal solução deixa de privilegiar os pedestres. 

Figura 60: Croqui de localização da estação AN-03 

 
Fonte: Elaboração própria 

Conforme pôde ser verificado acima, a localização escolhida visa não interromper nenhum cruzamento 

semaforizado, minimizando impactos no tráfego. Apesar disso, devido à sua extensão, é necessário remover 

retornos centrais de ambos os sentidos, para os quais existem rotas alternativas de deslocamento. A viabilidade 

desses retornos será avaliada na etapa de modelagem do tráfego geral. 

  

Giro1 
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4.3.1.2 Estações AN-04 e AN-05 

Os tempos de caminhada para as estações AN-04 e AN-05, assim como os polos geradores de viagens e a oferta 

de emprego, estão representados na Figura 61, sendo possível notar que essas apresentam acessibilidade similar 

entre si. 

Figura 61: AID, PGVs e empregos- AN-04 e AN-05 

 
Fonte: Elaboração própria 

A localização proposta da estação permite que o pedestre a alcance caminhando diagonalmente em relação a 

W3, vindo do interior das superquadras e SHCGN adjacentes. O tempo de caminhada é menor que 10 minutos 

em quase toda a extensão das quadras e superquadras próximas das estações.  

SHCGN715 

SHCGN713 

SHCGN711 
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4.3.1.2.1 AN-04 

Assim como no restante da W3, na AID da estação AN-04, apresentada na Figura 62, existem comércios locais. 

Em seu entorno estão presentes escritórios de órgãos públicos e empresas de serviços, que oferecem um número 

razoável de vagas de emprego, além de serem geradores de viagens. O croqui da estação é apresentado na Figura 

62. 

Figura 62: Croqui de localização da estação AN-04 

 
Fonte: Elaboração própria 

Seu acesso é realizado por travessia de pedestre e, por estar próxima à intersecção, permite que seus usuários 

de desloquem entre elas e as superquadras com facilidade. Propõe-se a criação de uma fase semafórica para 

proteção dos mestres, principalmente em relação aos giros à direita (destacado como giro1 na figura). 

Alternativamente, pode-se recuar a estação em relação ao cruzamento, porém, tal solução deixa de privilegiar 

os pedestres e foi considerada como menos adequada. Tal característica se repete para as demais estações de 

posicionamento similar. 

O critério de locação escolhido para esta estação se replica para quase toda a via W3– dada a característica de 

sua malha. Conforme mencionado, as estações também irão bloquear alguns retornos centrais, sendo necessário 

que os usuários cruzem o VLT por vias perpendiculares, ou façam looping de quadra para realizar algumas das 

conversões. 

  

Giro1 



    Relatório 2 - Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    101    

4.3.1.2.2 AN-05 

A estação AN-05, apresentada na Figura 63, localiza-se em frente ao Tribunal Regional do Trabalho e ao lado do 

Ministério Público do Trabalho, sendo que em sua AID existe comércio local, além de escritórios de órgãos 

públicos e empresas de serviços, oferecendo vagas de emprego e podendo ser considerados geradores de 

viagens. A densidade demográfica da AID da estação pode ser considerada alta em comparação ao restante da 

área de estudo. 

Figura 63: Croqui de localização da estação AN-05 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.1.3 Estações AN-06 e AN-07 

Nas estações AN-06 e AN-07 a acessibilidade é melhorada devido ao posicionamento dos conjuntos residenciais 

das SQNs 308, 309, 310 e 311 em relação à estação, permitindo um acesso ao interior das superquadras com 

poucas obstruções para o pedestre. Os tempos de caminhada para as estações AN-06 e AN-07, assim como os 

polos geradores de viagens próximos e a oferta de emprego, estão representados na Figura 64. 

Figura 64: AID, PGVs e empregos- AN-06 e AN-07 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.1.3.1 AN-06 

A estação AN-06, apresentada na Figura 65, localiza-se em frente à Coordenação Regional de Ensino do Plano 

Piloto e Cruzeiro. Em sua AID existem comércios locais, concessionárias de veículos, além de escritórios de órgãos 

públicos e empresas de serviços, oferecendo vagas de empregos e representando importantes geradores de 

viagem. A densidade demográfica da AID da estação também é alta. 

Figura 65: Croqui de localização da estação AN-06 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.1.3.2 AN-07 

A estação AN-07, apresentada na Figura 66, localiza-se em frente ao Edifício Nazir e a Faculdade IPEMED de 

Ciências Médicas. Sua AID possui densidade demográfica alta em relação ao Plano Piloto, e nela estão localizados 

diversos comércios locais, que oferecem vagas de empregos, além de serem geradores de viagens. 

Figura 66: Croqui de localização da estação AN-07 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.1.4 Estações AN-08 e AN-09 

As estações AN-08 e AN-09 tem um espaçamento aproximado de 630 m, sendo o segundo menor espaçamento 

de estações da Asa Norte. Esta distância permite um alcance de menos que 5 minutos de caminhada para um 

pedestre que esteja em qualquer ponto da W3 entre as duas estações Os tempos de caminhada para as estações 

AN-08 e AN-09, assim como os polos geradores de viagens próximos e a oferta de emprego, estão representados 

na Figura 67. 

Figura 67: AID, PGVs e empregos- AN-06 e AN-07 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.1.4.1 AN-08 

A densidade demográfica da AID da estação AN-08 é alta. Seu entorno possui comércio, bancos, além de 

empresas e órgão públicos, que oferecem muitas vagas de empregos e também podem ser considerados 

geradores de viagens. O croqui da estação é apresentado na Figura 68. 

Figura 68: Croqui de localização da estação AN-08 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.1.4.2 AN-09 

A densidade demográfica da AID da estação AN-09, apresentada na Figura 69, é alta e seu entorno também 

possuí diversos comércios e bancos, além de empresas e órgão públicos, que oferecem vagas de emprego e 

constituem importantes polos geradores de viagens. 

Figura 69: Croqui de localização da estação AN-09 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.1.5 Estações AN-10, AN-11 e AN-12 

As estações AN-10 e AN-11 tem um espaçamento aproximado de 520 m, sendo as duas estações mais próximas 

da Asa Norte. A estação AN-10 é a última dentro da tipologia padrão de quadras da Asa Norte. Os tempos de 

caminhada para as estações AN-10, AN-11 e AN-12, assim como os polos geradores de viagens próximos e a 

oferta de emprego, estão representados na Figura 70. 

Figura 70: AID, PGVs e empregos- AN-10, AN-11 e AN-12 

 
Fonte: Elaboração própria 

A estação AN-11 está localizada em uma região concentradora de empregos e polos geradores de viagens por 

motivo de “entretenimento e turismo”. Trata-se de uma região muito importante para a atração de viagens, mas 

com uma quantidade menor de domicílios em seu entorno, devido à esta característica de uso do solo comercial. 

A estação AN-12 está localizada no canteiro central do Eixo Monumental, entre a Torre de TV e a Rodoviária do 

Plano Piloto e, embora esteja em uma posição mais central, possui um número menor de empregos em sua área 

de influência. Em seu entorno não imediato estão os Setores Hoteleiros Norte e Sul (SHS e SHN), mas seu papel 

principal é de integração com os serviços de VLT que utilizem o Eixo Monumental, por meio de baldeação com a 

estação EM-08. 
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4.3.1.5.1 AN-10 

A estação AN-10 é apresentada na Figura 71. Esta se insere em uma região onde a densidade demográfica é 

média e cujo entorno, de forma análoga ao restante da Asa Norte, possui comércios, empresas e órgão públicos. 

Figura 71: Croqui de localização da estação AN-10 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.1.5.2 AN-11 

A Figura 72 apresenta a localização proposta para a estação AN-11. Está posicionada em frente ao Brasília 

Shopping e, assim como as demais estações da Asa Norte, não bloqueia interseções mas remove retornos 

centrais, os quais deverão ser substituídos por loopings de quadra. O recuo na locação da estação se dá devido 

à maior intensidade de tráfego da região, para que a caixa anterior à travessia de pedestres possa acomodar os 

veículos que giram na Via W3 Norte sentido norte. 

Figura 72: Croqui de localização da estação AN-11 

Fonte: Elaboração própria 
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4.3.1.5.3 AN-12 

A estação AN-12, apresentada na Figura 73, será integrada a estação EM-08 do trecho Eixo Monumental do VLT.  

Figura 73: Croqui de localização da estação AN-12 

 
Fonte: Elaboração própria 

Optou-se por localizar as estações AN12 e EM-08 na região central do Jardim Burle Marx. Dessa forma, a 

integração dos VLTs pode ser executada de forma ampla, sem restrição de espaço. Essa escolha também visa 

aproveitar a estrutura do viaduto e estimular o uso do jardim. Cogitou-se também estabelecer a estação EM-08 

em proximidade à via N1, no entanto, está opção se mostrou menos atrativa devido à limitação de espaço. 

Esta integração se dará por meio de passarelas, escadas rolantes, escadas fixas ou elevadores, podendo ser 

realizada tanto como área paga (circulação interna de estações fechadas) quanto por meio de lógica tarifária 

(validação do bilhete para embarque na estação), conforme seja definido em estudo funcional do projeto. O 

desnível entre as estações é bastante representativo, sendo necessário atentar para o impacto visual e de 

impedância ao deslocamento ao propor sua conexão. A Figura 74 ilustra uma solução de conexão entre estações. 
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Figura 74: Exemplo de conexão em desnível entre duas estações 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.2 Estações da Asa Sul 

O trecho Asa Sul é composto por 10 estações em nível e, da mesma forma que para a Asa Norte, com acesso 

para os dois lados da via e travessia por faixas de pedestre. Aproveitando o espaço disponível, a implantação 

destas estações se dará no canteiro central da Asa Sul, onde se fará necessária a realização de compensações 

ambientais, como no caso de remoção ou realocação de árvores, por exemplo. 

A estratégia de posicionamento destas estações foi de iniciar por aquelas mais próximas à concentração de 

empregos e, na sequência, posicionar estações intermediárias que garantam cobertura para atendimento de 

viagens produzidas na região, respeitando também a malha viária. 

A região em que se insere o trecho Asa Sul do VLT também é bastante populosa e, no que tange à intensidade 

da densidade demográfica no entorno das estações, a identificação de dois grupos caracteriza adequadamente 

estas AID: densidade demográfica baixa no entorno das estações AS-01 e AS-10-TAS e densidade demográfica de 

média para alta nas demais. 

A diretriz proposta para o corredor da Asa Sul também demandará a remoção dos retornos centrais, além dos 

estacionamentos nos canteiros centrais, sendo previstos trajetos alternativos para que os veículos possam 

retornar. Devido à estrutura das quadras, o chamado “looping de quadra“ nem sempre será uma boa alternativa 

de fluxo. Por outro lado, existem travessias semaforizadas que permitem o cruzamento dos veículos, as quais 

serão utilizadas nas rotas alternativas propostas. O impacto dessas intervenções no tráfego geral será avaliado 

durante a etapa de modelagem do estudo. 
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A Figura 75 apresenta duas opções alternativas de retorno. Enquanto no primeiro caso (Quadra SHIGS 708/709) 

o trajeto é pouco afetado, no segundo (Quadra SHIGS 706/707) a distância adicional é elevada, sendo necessário 

avaliar propostas de mitigação de impacto, como a reprogramação semafórica para permissão de conversão à 

esquerda no cruzamento com a Avenida W3. 

Figura 75: Trajetos alternativos para retorno 

  
Fonte: Google maps 

Para avaliação deste impacto, será necessário identificar os volumes veiculares envolvidos e as soluções 

adequadas para o local. Por esta razão, um local com tal característica será elencado para realização das 

contagens classificadas de tráfego, escopo do Produto 4.  

Como não existem linhas de ônibus nas vias transversais à W3, o transporte público não será impactado pela 

remoção dos retornos. 
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4.3.2.1 Estações AS-01 e AS-02 

As estações AS-01 e AS-02 estão próximas à uma região de altíssima concentração de empregos, com polos 

geradores de viagens por motivo de “entretenimento e turismo” (presença de shoppings e hotéis), além de 

hospitais e escolas. 

A densidade de empregos existentes na AID da estação AS-01 é bastante alta, conforme pode ser observado na 

Figura 76. Ainda nesta figura, é possível notar que a estação AS-02, apesar de ainda ter proximidade com região 

empresarial, já está inserida em área com característica mais residencial, apresentando uma quantidade menor 

de empregos em seu entorno. 

Figura 76: AID, PGVs e empregos- AS-01, AS-02 

 
Fonte: Elaboração própria  
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4.3.2.1.1 AS-01 

Localizada em frente ao Pátio Brasil Shopping, a estação AS-01, apresentada na Figura 77, possui em seu entorno 

baixa densidade populacional e alta concentração de empregos em shoppings, hospitais e centros empresariais, 

havendo elevado potencial de atração de viagens. 

Figura 77: Croqui de localização da estação AS-01 

 
Fonte: Elaboração própria 

Apesar de não interromper interseções, a locação da estação AS-01 exige que o retorno em frente ao shopping 

seja retirado caso se opte por utilizar uma estação fechada, pois o espaço seria necessário para o controle de 

acesso à estação, conforme ilustrado na figura acima. Nesse caso, haveria a necessidade de proposição de 

solução para a substituição do retorno, já que as alternativas existentes são distantes e demandariam um 

percurso extenso de trajeto. Uma opção seria a criação de retornos na Via S2, transversal à Via W3 Sul. 

As travessias de pedestre estão deslocadas em relação à linha de retenção, permitindo acúmulo de veículos 

durante a fase destinada aos pedestres. 
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4.3.2.1.2 AS-02 

A estação AS-02 está localizada próxima à CSR503 e CLS303/304, conforme Figura 78, possuindo em seu entorno 

uma densidade populacional média para alta, além de escolas, comércios locais e entidades do setor público 

geradoras de viagens. 

Como alternativa ao retorno suprimido com a implantação da estação AS-02, pode-se estudar a utilização dos 

giros hoje não existentes na via transversal à Via W3 Sul (giro 1 e giro2) – analogamente à solução sugerida como 

opção ao retorno suprimido na estação AS-01 –, porém a geometria atual não permite que ambos sejam 

realizados simultaneamente, sendo possível propor um redesenho da interseção para permitir giros tangenciais 

simultâneos. Alternativamente, pode-se considerar os loopings de quadra anteriormente apresentados. 

Figura 78: Croqui de localização da estação AS-02 

 
Fonte: Elaboração própria 

A maior parte das estações implantadas na Via W3 Sul teriam a mesma lógica de solução à supressão de retornos, 

com o impacto sendo avaliado ao longo da etapa de modelagem do tráfego geral. 

  

 

 

Giro2 

Giro1 
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4.3.2.2 Estações AS-03 e AS-04 

A Figura 79 apresenta a densidade de empregos das AID das estações AS-03 e AS-04, a qual é inferior à da região 

central do Plano Piloto apresentada anteriormente. Trata-se de uma região residencial com densidade 

demográfica considerada entre média e alta, assim como nas estações seguintes, em que os empregos estão 

correlacionados ao comércio local, escolas e faculdades. 

Figura 79:Localização das estações AS-03 e AS-04 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.2.2.1 AS-03 

Localizada em frente à Centralizadora Nacional de Atendimento em Telesserviços da Caixa (CERAT) e ao SESC, a 

estação AS-03, apresentada na Figura 80, foi posicionada em local que privilegia o fluxo de pedestres e acesso às 

edificações.  

Figura 80: Croqui de localização da estação AS-03 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.2.2.2 AS-04 

Localizada em frente a Biblioteca Demonstrativa de Brasília, a estação AS-04 é apresentada na Figura 81. As 

características físicas da área de implantação da estação AS-03 e AS-04 são muito semelhantes às de implantação 

da estação AS-02. Suas proposições de soluções de retorno são, portanto, similares, utilizando a estrutura física 

das vias transversais para a conversão. 

Figura 81: Croqui de localização da estação AS-04 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.2.3 Estações AS-05 e AS-06 

De forma semelhante para o caso das estações AS-03 e AS-04, a densidade de empregos existentes nas AIDs das 

estações AS-05 e AS-06 é mais baixa do que no centro, como pode ser observado na Figura 82, enquanto a 

densidade demográfica de ambas pode ser considerada entre média e alta. 

Figura 82:Localização das estações AS-05 e AS-06 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.2.3.1 AS-05 

Localizada próxima à CSR 509, e em frente a uma unidade mista de saúde, a estação AS-05, apresentada na Figura 

83, foi posicionada em local que não interfere em nenhuma intersecção semaforizada. Assim como nas demais 

estações, os retornos centrais foram suprimidos, sendo necessário percorrer rota alternativa para realizar esse 

movimento. 

Figura 83: Croqui de localização da estação AS-05 

 
Fonte: Elaboração própria 

  



    Relatório 2 - Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    122    

4.3.2.3.2 AS-06 

A estação AS-06, apresentada na Figura 84, está localizada próxima à CRS 510. A posição é privilegiada para 

atender as Habitações Individuais Geminadas Sul (SHIGS) 710 e 711 e a Superquadra Sul (SQS) 310, além de estar 

próxima ao Hospital Naval de Brasília e um grande supermercado. O posicionamento possui excelente 

comportamento de tráfego, havendo sincronia semafórica na quadra e sem interferências diretas em retornos. 

Figura 84: Croqui de localização da estação AS-06 

 
Fonte: Elaboração própria 

Como, neste caso, a faixa de pedestre se localiza rente à intersecção semaforizada, é necessário prever 

tratamento nos tempos semafóricos para ou (i) reter fluxo de conversão à direita durante o tempo de travessia, 

enquanto o giro à esquerda é liberado, ou (ii) manter uma fase exclusiva para pedestres. 
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4.3.2.4 Estações AS-07, AS-08 e AS-09 

De forma semelhante às estações AS-03 até AS-06, a densidade de empregos existente nas AID das estações 

AS-07 e AS-08 é baixa, enquanto na AS-09 a densidade passa a ser elevada, isto porque no entorno desta última 

está localizado polo clinico hospitalar do Setor Hospitalar Local Sul (SHLS). Na Figura 85, a seguir, pode-se 

observar o posicionamento das estações. 

Figura 85: Localização das estações AS-07, AS-08 e AS-09 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.2.4.1 AS-07 

A estação AS-07, apresentada na Figura 86, está localizada próxima à Biblioteca Pública de Brasília e em frente à 

CRS 512. Em seu entorno há uma faculdade e um hospital, além de instituições religiosas. A região também é 

atrativa por possuir média para alta densidade populacional, e sua locação não interfere diretamente em 

nenhum dispositivo de retorno. 

Figura 86: Croqui de localização da estação AS-07 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.2.4.2 AS-08 

Localizada em frente ao centro de Saúde Número 8 de Brasília e próxima à CSR514, a estação AS-08, apresentada 

na Figura 87, possui em seu entorno uma densidade populacional média, um pouco inferior às demais estações 

da Asa Sul, uma vez que sua ocupação não é uniforme. 

Figura 87: Croqui de localização da estação AS-08 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.2.4.3 AS-09 

Localizado em frente ao CRS 516, a estação AS-09, apresentada na Figura 88, visa principalmente atender os 

usuários e funcionários do Setor Hospitalar Local Sul (SHLS). Além de abranger uma grande quantidade de 

hospitais e clínicas particulares, a estação também atende os blocos residenciais SQS 116 e SQS 316. O trevo de 

interseção da Via W3 Sul com a Estr. St. Policial Militar está próximo à estação AS-09 e poderia ser utilizado como 

alternativa ao retorno suprimido. 

Figura 88: Croqui de localização da estação AS-09 

 
Fonte: Elaboração própria  
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4.3.2.4.4 AS-10 

A estação AS-10-TAS, apresentada na Figura 89, será implementada em região sem presença de domicílios. Seu 

posicionamento foi escolhido de forma a aproveitar a infraestrutura de acesso existente no Terminal Asa Sul 

(TAS), facilitando a circulação de passageiros e integração com linhas de ônibus e de metrô.  

Optou-se pela expansão da estação no Sul para facilitar a integração entre os modais metroviário e ferroviário, 

reduzindo a distância percorrida na estação.  

Figura 89: Croqui de localização da estação AS-10-TAS 

 
Fonte: Elaboração própria 

4.3.3 Estações do Eixo Monumental 

O Eixo Monumental não apresenta população lindeira ao seu traçado, com densidade populacional e ocupação 

habitacional em níveis relevantes apenas na região do Cruzeiro Velho e no setor Noroeste, sendo que este último 

está em fase de desenvolvimento e poderá ser atendido com alimentação por ônibus. 

Como já mencionado, o Eixo Monumental possui polos geradores, mas com concentrações de emprego afastadas 

uma das outras, sendo elas a Rodoferroviária, Praça Municipal e entorno da Rodoviária do Plano Piloto. Trata-se 

também de um importante eixo de passagem, permitindo acesso à região central do Plano Piloto. 
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Neste trecho, o corredor e as estações do VLT foram desenhados mantendo um padrão de uso do canteiro 

central/lateral, mantendo-se faixas específicas para acúmulo de veículos que desejam cruzar o VLT. Como pode 

ser observado na Figura 90, sua diretriz começa ao sul do Eixo Monumental, passando para o lado norte na altura 

da Praça Municipal. Esta mudança visa aproximar esta linha proposta dos pontos de geração de demanda 

observados, bem como compatibilizar a diretriz para integração com a linha proposta para a W3. 

Figura 90: Traçado proposto para o Eixo Monumental 

 
Fonte: Elaboração Própria, com recursos do Google Earth 

A estratégia de posicionamento de suas estações foi de atender primeiramente aos pontos de maior demanda 

potencial e, na sequência, atender aos padrões de espaçamento médio. A seguir serão apresentadas as principais 

características das nove estações componentes do trecho. 

Considerando seu traçado completo, ligando Ceilândia ao Plano Piloto, caracteriza-se também como uma linha 

de ligação com as regiões administrativas localizadas a oeste do Plano Piloto, havendo possibilidade de 

integração com futuras linhas metroferroviárias ou mesmo linhas de ônibus que circulem na região da 

Rodoferroviária. 

 

Estádio 

Rodoferroviária 

Buriti 

Cruzamento  
com W3 

Noroeste 

Pça Municipal 

Cruzeiro 
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4.3.3.1 Estações EM-01 e EM-02 

A estação EM-01 está situada a oeste da EPIA, entre a estação Rodoferroviária de Brasília e o Shopping 

Popular, conforme apresentado na Figura 91 a seguir, na qual pode-se observar as condições relativas ao 

tempo de caminhada nas imediações da estação. 

Figura 91: Localização das estações EM-01, EM-02 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

Seu posicionamento também favorecerá os usuários do shopping e também o acesso à EPIA, com 

possibilidade de alimentação por ônibus ao Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), 

Ceasa/DF e ao Cruzeiro. Pequena parte a sudeste de sua AID – aproximadamente 15% de sua área total – 

localiza-se em região da RA de Cruzeiro, tornando a estação acessível para uma parte de seus habitantes.  

Rodoferroviária SMU 
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4.3.3.1.1 EM-01 

Devido à necessidade de cruzar a EPIA, foi considerada a implantação de trincheira, com tabuleiro para as 

pistas, conforme pode ser observado na Figura 92, a seguir. Esta escolha visa não interromper o fluxo da 

EPIA e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto visual, permitindo inclusive a implantação de calçada e ciclovia 

paralela ao VLT, sob os tabuleiros das pistas da EPIA. 

Com a implantação da estação, o acesso ao Shopping Popular de Brasília poderia ser realizado com a 

extensão da via lateral da PFB (conforme indicação em laranja na Figura 92), ou alternativamente com um  

acesso contornando o perímetro sul do shopping e acessando-o pelo oeste. 

Figura 92: Croqui de localização da estação EM-01 

 
Fonte: Elaboração própria 

O acesso entre a estação do VLT com o nível do solo poderá ocorrer por meio de passarelas, escadas 

rolantes, escadas fixas e elevadores. Para alcançar a estação rodoferroviária, o acesso será a partir do lado 

oeste da estação do VLT. Para a integração com linhas de ônibus na EPIA, o acesso será do lado leste nas 

baias projetadas onde, hoje, operam serviços de ônibus vindos do norte do Distrito Federal. Em seu entorno 

também há espaço suficiente para baia de parada de veículos, como taxi, aplicativos ou caronas. 

A estação EM-02 foi localizada a cerca de 1km da estação EM-01, complementando a cobertura ao Cruzeiro 

Velho, conforme pode ser observado também na Figura 91, acima. A locação se aproxima também do Setor 

Sudoeste Econômico e permite integração rápida com linhas alimentadoras que passem na frente da 

estação e circulem em direção a Estrada Parque Contorno do Bosque (EPCB). Ao Norte, em posição um 

pouco mais afastada, localiza-se o Setor Militar Urbano (SMU), que contribui com significativas vagas de 

emprego. 
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Estes indicadores demográficos, além das possibilidades de conexão com a EPCB conferem à estação EM-02 

uma capacidade de produção de viagens um pouco maior que as demais localizadas no Eixo Monumental. 

4.3.3.1.2 EM-02 

A Figura 93 apresenta o croqui de localização da estação. EM-02. A travessia de pedestres atual, a oeste da 

estação, é deslocada para o canteiro entre os dois sentidos da via de conexão da S1 com a N1. Esse 

deslocamento em relação à travessia atual é feito para que o giro à esquerda (sentido via S1) fique liberado 

junto com a faixa de pedestres. 

Figura 93: Croqui de localização da estação EM-02 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.3.2 Estações EM-03 e EM-04 

Na sequência, a estação EM-03 e foi locada no ponto mais próximo à Quadra Residencial Sudoeste 8, ainda 

que não tenha população em sua área de influência de 5 minutos. A estação EM-04 se aproxima um pouco 

mais de áreas com concentração de emprego, as quais ainda são pouco representativas quando comparadas 

às estações que seguem. Na Figura 94, a seguir, encontra-se o mapa de tempo de caminhada relativo à 

essas estações. 

Figura 94: Localização das estações EM-03 e EM-04  

 
Fonte: Elaboração própria 

Uma vez que não existem polos geradores ou grandes concentrações de população e emprego no trecho 

entre as estações EM-03 e EM-04, não foi considerada nenhuma estação nessa posição. Embora atualmente 

este trecho seja totalmente destituído de domicílios, instituições ou equipamentos urbanos, em 2018 o 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autorizou a construção de edifícios residenciais na 

quadra 500, imediatamente ao sul do trecho, podendo ser previsto espaço para uma estação no local. 

  

QRSO 8 
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4.3.3.2.1 EM-03 

A lógica de localização das travessias de pedestre da estação EM-03 é análoga à da estação EM-02 e, neste 

caso, já aproveita a travessia existente à leste, conforme pode ser visualizado na Figura 95. 

Figura 95: Croqui de localização da estação EM-03 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.3.2.2 EM-04 

A estação EM-04 foi locada próximo à Praça do Cruzeiro e do Memorial JK, conforme apresentado no croqui 

da Figura 96. Sua posição não interfere em retornos ou cruzamentos, tampouco na fluidez da via, uma vez 

que atualmente já há semáforo no retorno em “mão inglesa” no acesso à praça. Também se aproveita a 

travessia de pedestre existente para a saída oeste da estação. 

Figura 96: Croqui de localização da estação EM-04 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.3.3 Estações EM-05, EM-06 e EM-07 

A Figura 97, a seguir, apresenta o mapa de caminhada relativo à estação EM-05, confirmando que esta 

apresenta uma boa cobertura de empregos. Na mesma figura pode ser observada a localização da estação 

EM-06, cujo entorno não possui população ou empregos, mas inclui dois importantes polos geradores de 

viagens, o Estádio Mané Garrincha e o Ulysses Centro de Convenções. Por fim, a figura também mostra a 

estação EM-07, próxima a polos de entretenimento e turismo. 

Figura 97: Localização das estações EM-05, EM-06 e EM-07 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

Centro de convenções 
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4.3.3.3.1 EM-05 

Optou-se por localizar a estação EM-05 próxima ao Palácio do Buriti, permitindo acesso também ao tribunal 

de Justiça, conforme pode ser verificado na Figura 98. A região apresenta acessibilidade a regiões de grande 

número de empregos. 

Também foram analisadas outras posições possíveis para a estação. No local assinalado em laranja – 

considerado preferível do ponto de vista de acessibilidade – o espaço disponível não se mostrou adequado 

para instalação da estrutura da estação, uma vez que desconfiguraria a Praça do Buriti. A posição assinalada 

em vermelho teria um impacto menor, porém exigiria mudança de diretriz, o que foi considerado menos 

adequado para os outros trechos do eixo monumental.  

Figura 98: Croqui de localização da estação EM-05 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.3.3.2 EM-06 

Na sequência, a estação EM-06 atende à demanda do Estádio e do Centro de Convenções Ulysses Guimarães 

(CCUG), caracterizando-se como uma estação com demanda atípica em relação aos horários de pico do 

sistema. Com isso, sua movimentação não será capturada na modelagem de viagens do período pico manhã, 

devendo ser analisada de forma exógena ao modelo. 

Sua operação poderá ocorrer apenas em datas de eventos, sem necessidade de prestação de serviço ao 

longo de todo o dia. Considera-se também a possibilidade de utilizar passarelas subterrâneas para acesso 

ao estádio, evitando o conflito entre os automóveis e os usuários do VLT, uma vez que nesse local eles se 

deslocam em multidões. Seu croqui de localização é apresentado na Figura 99, a seguir. 

Figura 99: Croqui de localização da estação EM-06 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.3.3.3 EM-07 

A estação EM-07, cujo croqui é apresentado na Figura 100, atende viagens atraídas pela Funarte e Esplanada 

da Torre de TV, polos de entretenimento e turismo. O estádio Mané Garrincha também está relativamente 

próximo, tornando-a uma alternativa em dias de grande fluxo. 

Figura 100: Croqui de localização da Estação EM-07 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.3.4 Estações EM-08 e EM-09 

As áreas de influência das estações EM-08 e EM-09, ilustradas na Figura 101, estão localizadas na região 

central do Plano Piloto, cujo uso do solo é eminentemente institucional ou dedicado à hotéis (Setores 

Hoteleiro Norte e Sul – SHS e SHN). Desta forma, seu entorno possui baixíssima densidade populacional e 

grande potencial de atração de viagens motivo trabalho. 

Figura 101: Empregos e tempo de caminhada no entorno das Estações EM-08 e  EM-09 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.3.4.1 EM-08 

Conforme mencionado, a estação EM-08 é especialmente importante, pois será integrada com a estação 

AN-12 do trecho Asa Norte do VLT. Está inserida no Jardim Bule Marx e é próxima ao Setor Hoteleiro. Seu 

croqui é apresentado na Figura 102. 

Figura 102: Croqui de localizaçao da estação EM-08  

 
Fonte: Elaboração própria 

  

Jardim Bule Marx 
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4.3.3.4.2 EM-09 

A estação EM-09 foi posicionada junto à Rodoviária do Plano Piloto, conforme apresentado na Figura 103, 

tratando-se do ponto mais próximo da Esplanada dos Ministérios. Com a presença de shoppings e 

escritórios, a densidade de empregos existente em seu entorno é bem consistente, além de servir como 

ponto de integração com os diversos serviços de transporte que se encontram na Rodoviária do Plano 

Piloto. 

Figura 103: Croqui de localizaçao da estação EM-09 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.3.5 Seções transversais 

Com exceção da estação EM-01, todas as demais são estações em nível, com acesso para os dois lados da 

via e travessia por faixas de pedestre.  

Aproveitando o espaço disponível e visando minimizar o impacto à circulação no Plano Piloto, a implantação 

de três delas – EM-02, EM-03 e EM-04 – se dará ao sul do Eixo Monumental (Figura 104), e de outras três– 

EM-05, EM-06, EM-07 – se dará lateralmente ao sul da via N1 do Eixo Monumental (Figura 105). 

Figura 104: Seção nas Estações ao sul do Eixo Monumental 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 105: Seção nas estações de face norte do Eixo Monumental (pista Leste-Oeste) 

 
Fonte: Elaboração própria 

Não haverá necessidade de desapropriação de imóveis, mas apenas ajustes de geometria e ou alargamento 

sutil do leito carroçável, porém, se farão necessárias possíveis compensações ambientais, como no caso de 
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remoção ou realocação de árvores, por exemplo. Está prevista obras-de-arte especial no cruzamento com 

a W3 e a necessidade de ocupação das baias ao norte da Rodoviária do Plano Piloto, adjacentes à via N1.  

4.3.4 Estações do Trecho de Ligação com o Aeroporto 

A capacidade de atração cotidiana de viagens urbanas do Aeroporto Juscelino Kubitschek confere ao trecho 

do VLT, que liga este à Asa Sul, uma atenção especial na determinação de seu potencial de captação de 

demanda. 

Enquanto a estação Aeroporto-05 tem a função de atender diretamente ao Aeroporto, as estações 

Aeroporto-03 e 04 atendem empreendimentos de seu sítio. Já as estações Aeroporto-01 e 02 tem função 

de integração com serviços de ônibus. A Figura 106 apresenta a localização destas cinco estações. 

Figura 106: Estações do trecho de ligação com o Aeroporto 

 
Fonte: Elaboração própria 

Para a implantação das estações deste trecho do VLT não haverá necessidade de desapropriação de imóveis, 

apenas ajustes de geometria e/ou alargamento sutil do leito carroçável. Porém, se farão necessárias 

possíveis compensações ambientais no caso de remoção ou realocação de árvores, por exemplo. Também, 

ao longo do traçado do VLT haverá necessidade de implantação de Obras de Arte Especiais (OAEs), que 

deverão ser incluídas no desenvolvimento da Frente 5: Avaliação Financeira dos Cenários. 

Atualmente a densidade populacional na região entre o Terminal Asa Sul o Aeroporto é baixíssima, assim 

como a quantidade de empregos gerados, constituindo segmento com baixa atratividade para captação de 

demanda lindeira. O sítio aeroportuário é o único local com presença representativa de empregos, sendo 

estes preponderantemente ligados a própria logística do transporte aéreo.  

Por outro lado, o percurso segue por vias com elevada frequência de ônibus, uma vez que cruza com o 

corredor de BRT do Eixo Sul, sendo necessário avaliar a implantação de estações intermediárias para 

possibilitar que ocorra integração entre os modais.  
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Sendo assim, as estações neste trecho foram inicialmente definidas com base nos locais em que a integração 

se mostre mais atrativa, em especial na interseção com demais estradas. Tendo em vista o objetivo de 

aferição da demanda potencial dos sistemas estudados, a metodologia de simulação abordará a estimativa 

da demanda para todas as estações, sugerindo a supressão daquelas em que não seja identificada demanda 

representativa. 

4.3.4.1 Aeroporto 01 e 02 

Estudos preliminares realizados visualmente caracterizaram a localização da estação Aeroporto 01 como a 

mais indicada para uma parada intermediária, dada a proximidade com o Jardim Zoológico e possibilidade 

de transbordo para as linhas de ônibus da Estrada Parque Guará (EPGU). A estação também permite acesso 

de pedestres ao Setor Hípico e ao Centro de Manutenção (e pátio de estacionamento) do VLT, embora com 

uma distância de caminhada um pouco maior – em torno de 500m. 

A Figura 107, apresentada a seguir, ilustra a localização da estação Aeroporto 01, onde se nota a 

proximidade desta com o Zoológico de Brasília. Esta estação também poderá ser utilizada para integração 

com linhas de ônibus que trafeguem na Estrada Parque Guará (EPGU), que liga não só o Guará ao Plano 

Piloto, mas também é utilizada por linhas de ônibus originadas em Samambaia, Recanto das Emas e Riacho 

Fundo. 

Figura 107: Croqui de localização da estação Aeroporto-01 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A localização da estação Aeroporto-02 foi escolhida para integração com serviços de BRT originados no 

Gama e Santa Maria que se dirigem para o Plano Piloto. A Figura 108, apresentada a seguir, ilustra sua 

localização nas proximidades do balão do aeroporto de Brasília. 

Figura 108: Croqui de localização da estação Aeroporto-02 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.4.2 Aeroporto 03, 04 e 05 

As estações Aeroporto-03, Aeroporto-04 e Aeroporto-05 localizam-se no sítio aeroportuário, sendo que as 

duas primeiras atendem uma região com empresas de prestação de serviços ligados ao aeroporto e a última 

atende ao terminal de passageiros em si, além de facilitar o acesso de funcionários ao aeroporto e terminais 

de carga. 

Optou-se por não utilizar a Rodovia DF047 / EPAR em virtude da diretriz de ampliação do sítio, localizando 

o VLT no centro dessa área de expansão, na qual estão previstos hotéis, shoppings e outros polos geradores. 

A Figura 109, apresentada a seguir, ilustra a localização da estação Aeroporto 03, onde se identificou a 

presença de empresas ligadas à logística do transporte aéreo.  

Figura 109: Croqui de localização da estação Aeroporto-03 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A Figura 110, apresentada a seguir, ilustra a localização da estação Aeroporto 04. O local escolhido também 

visa atender empresas ligadas à logística do transporte aéreo.  

Figura 110: Croqui de localização da estação Aeroporto-04 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Finalmente, a Figura 111, apresentada a seguir, ilustra a localização da estação Aeroporto 05, junto ao 

terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Brasília. Esta estação deverá ser integrada à 

estrutura do aeroporto, aproveitando a infraestrutura de acesso existente. 

Figura 111: Croqui de localização da estação Aeroporto-05 

 
Fonte: Elaboração própria 

Esta estação também poderá ser projetada com parada em ambos os lados, permitindo a acomodação de 

veículos em espera e regulação do serviço. Operação similar é utilizada com sucesso no Aeroporto Santos 

Dummont, no Rio de Janeiro. 

4.3.4.3 Seções transversais 

A estação Aeroporto-01 será construída em viaduto, estando prevista passarela de pedestres para atender 

aos usuários vindos da EPGU. Já as estações Aeroporto-02, 03 e 04 serão implantadas em nível, sendo que 

a estação Aeroporto-02 será acessada por passarela e as estações Aeroporto-03 e Aeroporto 04 com acesso 

para os dois lados e travessia em nível, com faixas de pedestre. Por fim, a estação Aeroporto-05 utilizará a 

infraestrutura de acesso existente no aeroporto. 

A Figura 112 apresenta a seção da estação Aeroporto-02. 
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Figura 112: Seção na estação Aeroporto-02 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 113 apresenta a seção nas estações Aeroporto-03 e Aeroporto-04. 

Figura 113: Seção nas estações Aeroporto-03 e Aeroporto-04 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.5 Estações do Trecho DF-095 / EPCL 

O trecho da EPCL se caracteriza pelo grande fluxo de passagem, uma vez que é um importante eixo de 

ligação entre Ceilândia/Taguatinga e o Plano Piloto. O potencial de captação de demanda de suas estações 

está ligado ao atendimento da produção de viagens em Vicente Pires e Cidade Estrutural e à atração de 

viagens nas regiões comerciais/industrial da Cidade do Automóvel e SIA. 

As estações da EPCL foram localizadas sempre ao norte da via, sendo consideradas duas seções típicas, uma 

para a área do SCIA, em que há urbanização ao norte da via e maior restrição de espaço, e outra para o 

restante das estações. 

As estações do SCIA serão elevadas, podendo ser considerada a construção de estruturas especiais para sua 

sustentação, conforme exemplo apresentado na Figura 114, ou a utilização de métodos mais econômicos, 

como os aterros. Também foi considerada a disponibilização de espaço para ampliação da via EPCL no 

trecho ao sul da pista existente. 

Figura 114: Seção típica para os trechos do SCIA 

 
Fonte: Elaboração própria 

Na Figura 115, a seção para os demais trechos da EPCL é exemplificada, considerando a disponibilização de 

espaço para ampliação da via EPCL no trecho entre o VLT e a pista existente. 

Figura 115: Seção típica para os trechos do restante da EPCL 

 
Fonte: Elaboração própria 

4.3.5.1 Estações EP-00 e EP-01 

No trecho apresentado na Figura 116, localizam-se as estações EP-00 (na EPCT) e EP-01 (na EPCL), sendo 

possível notar a pouca incidência de empregos ou polos geradores no entorno. 
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Figura 116: Empregos e tempo de caminhada no entorno das Estações EP-00 e EP-01 

 
Fonte: Elaboração própria  
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4.3.5.1.1 EP-00 

O trecho inicia com a estação EP-00, localizada entre a saída da Hélio Prates e o início da EPCL, conforme 

locação apresentada na Figura 118. A posição é próxima a um shopping local e à unidade Senac Taguatinga. 

Figura 117: Croqui de localização da estação EP-00 

 
Fonte: Elaboração própria 

Apesar de ser uma estação mais distante em relação aos locais de produção de viagens, a estação EP-00 

tem boa alimentação de linhas de ônibus, e a implantação em uma fase futura de expansão da linha de VLT 

do Recanto das Emas até Taguatinga fará com que a estação EP-00 opere como terminal de integração. 

O acesso à estação ao sul aproveitará a travessia de pedestre já existente, e ao norte se propõe a 

implantação de uma nova travessia semaforizada. Também foi considerada a implantação de faixa adicional 

para acomodação de veículos que acessam Vicente Pires e necessitam cruzar os trilhos do VLT em 

cruzamento semaforizado. 

  

Acesso Vicente Pires 
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4.3.5.1.2 EP-01 

A estação EP-01 foi locada de forma a atender à população da região oeste do Setor Habitacional Vicente 

Pires e Taguatinga Norte, e o croqui de sua localização é apresentada na Figura 118. O VLT encontra-se 

deslocado para o Norte em função da ampliação de terceira pista prevista para este trecho da EPCL, 

possibilitando atendimento futuro da região Cana do Reino, ao norte do traçado proposto. 

Figura 118: Croqui de localização da estação EP-01 

 
Fonte: Elaboração própria 

Atualmente as vias de acesso à Vicente Pires são fechadas por portão, sendo necessário viabilizar a 

circulação de pedestres para que seja possível alcançar as demais quadras. Esta situação se repete em todo 

eixo de EPCL que se encontra junto à Vicente Pires. 
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4.3.5.2 Estações EP-02, EP-03, EP-04 e EP-05 

As estações EP-02, EP-03 e EP-04 foram posicionadas de forma a atender e o Setor Habitacional Vicente 

Pires, enquanto a EP-05 também atende à cidade estrutural. A concentração de empregos é baixa, conforme 

pode ser observado na Figura 119, que também apresenta o tempo de caminhada em rede. 

Figura 119: Empregos e tempo de caminhada no entorno das Estações EP-02, EP-03, EP-04 e EP-05 

 
Fonte: Elaboração própria 

Além disso, há uma previsão de expansão urbana ao norte da área, no Núcleo Rural Cana do Reino, que 

também poderá ser atendida pelas estações EP-01, EP-02, EP-03 e EP-04. Uma possível diretriz de TOD 

(Desenvolvimento Orientado ao Transporte, na tradução para o português) pode ser avaliada para a região, 

promovendo alta ocupação nas regiões lindeiras às estações. 
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4.3.5.2.1 EP-02 

A estação EP-02 foi posicionada para garantir cobertura no atendimento à população de Vicente Pires, 

havendo necessidade de retirada de portões para liberação da circulação. Seu posicionamento pode ser 

visualizada na Figura 120. 

Figura 120: Croqui de localização da estação EP-02 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.5.2.2 EP-03 

A localização da estação EP-03 pode ser visualizada na Figura 121, também garantindo cobertura no 

atendimento à população de Vicente Pires. Nesta posição não há necessidade de retirada de portões, uma 

vez que a rua 10B permite circulação de pedestres e veículos. 

Figura 121: Croqui de localização da estação EP-03 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.5.2.3 EP-04 

A estação EP-04, apresentada na Figura 122, também possui potencial de alimentação por ônibus, uma vez 

que está localizada próxima à vias abertas e com características de coletoras (ruas 5 e 3).  

Figura 122: Croqui de localização da estação EP-04 

 
Fonte: Elaboração própria  
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4.3.5.2.4 EP-05 

A estação EP-05 fica próxima ao trevo de entroncamento da EPCL com a EPVL e sua localização visa 

prioritariamente a captação de demanda da população residente no Setor Oeste da Cidade Estrutural, 

conforme pode ser verificado na Figura 123. 

Propõe-se o ajuste das rotatórias e alças de acesso ao setor, utilizando-se apenas um viaduto para 

cruzamento de vias. A estação estaria localizada em aterro, podendo ser acessada por rampas e passarela.  

Figura 123: Croqui de localização da estação EP-05 

 
Fonte: Elaboração própria 

  

VIADUTO 
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4.3.5.3 Estações EP-06, EP-07, EP-08, EP-09 e EP-10 

A locação das estações EP-06, EP-07, EP-08, EP-09 e EP-10 objetivam capturar a atração de demanda das 

áreas industriais e comerciais do SIA e SCIA. A concentração de empregos e o tempo de caminhada em rede 

estão apresentados na Figura 124. 

Figura 124: Empregos e tempo de caminhada no entorno das Estações EP-06, EP-07, EP-08, EP-09, e EP-10 

 
Fonte: Elaboração própria 

  

SCIA 

SIA 
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4.3.5.3.1 EP-06 

A estação EP-06 visa o atendimento aos funcionários das empresas lindeiras à estação, como distribuidores 

e outros centros de distribuição, atendendo também parte da população residente do Setor Leste da Cidade 

Estrutural. Sua localização pode ser melhor verificada na Figura 125, na qual também pode ser observada a 

proposição de implantação de viaduto sobre as alças de acesso ao setor. 

Figura 125: Croqui de localização da estação EP-06 

 
Fonte: Elaboração própria  
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4.3.5.3.2 EP-07 

A localização da estação EP-07 visa atender principalmente aos funcionários de grandes centros de 

distribuição – que geram quantidade significativa de empregos – e de empregados de segmentos diversos 

que circundam esses centros.  

Foi considerada a implantação de viaduto sobre a alça de acesso ao setor, conforme pode ser observado no 

croqui de localização apresentado na Figura 126. 

Figura 126: Croqui de localização da estação EP-07 

 
Fonte: Elaboração própria 

Propõe-se também o fechamento da próxima alça entre as estações EP-07 e EP-08, evitando-se a construção 

de um viaduto. 

  

VIADUTO 
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4.3.5.3.3 EP-08 

Próximo ao principal acesso da Cidade do Automóvel está localizada a estação EP-08, apresentada na Figura 

127. Apesar de não apresentar população lindeira, a região reúne um grande número de concessionárias, 

onde se concentram empregos. 

Figura 127: Croqui de localização da estação EP-08 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 128 apresenta um corte escalonado, permitindo melhor compreensão de suas alças de acesso. 

Figura 128: Corte escalonado da estação EP-08 

 
Fonte: Elaboração própria 

Sua localização visa permitir o transbordo na alimentação por ônibus, além de manter uma distância de 

caminhada que possibilita a utilização da estação pelos funcionários localizados no SCIA, ao norte da 

estação, e SIA, mais ao sul da região. A localização final da estação poderá ser alterada conforme seu 

potencial de atração de demanda obtida na etapa de modelagem, favorecendo os principais deslocamentos 

que forem observados. 

Corte escalonado 
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4.3.5.3.4 EP-09 

A estação EP-09 foi definida em frente ao Setor de Indústria e Abastecimento Trecho 17, em local indicado 

na Figura 129. Trata-se de uma região industrial geradora de empregos, conforme apresentado 

anteriormente, sendo que o posicionamento da unidade está a 200 metros do Terminal de Brasília da 

Transpetro, principal polo de seu entorno. 

Figura 129: Croqui de localização da estação EP-09 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.5.3.5 EP-10 

A estação EP-10 foi definida conforme localização apresentada na Figura 130. Aproveita-se a passarela já 

existente, com uma extensão até a estação do VLT, permitindo acesso ao SIA trecho 10. 

Figura 130: Croqui de localização da estação EP-10 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.6 Estações do Trecho Hélio Prates 

Com o objetivo de prover acesso às RAs de Taguatinga e Ceilândia à malha do presente estudo, o projeto inclui um trecho de VLT para esta região, representado 

na Figura 131. O trajeto se estende da Rodovia DF-001 até o Setor Habitacional Parque Sol Nascente e é composto por 14 estações.  

Figura 131: Traçado proposto para o Corredor Hélio Prates 

 
Fonte: Elaboração Própria, com recursos do Google Earth 

Ceilândia 

Taguatinga 
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As primeiras 6 estações do trecho se localizam em Taguatinga Norte. Destacam-se a parada HP-2, que visa 

oferecer acesso à avenida Comercial Norte – via importante de transbordo para os moradores de 

Taguatinga –e as estações HP-3 e HP-4, que permitem acesso ao Setor Industrial de Taguatinga, região de 

grande número de empregos. 

O segundo trecho do corredor atravessa a RA de Ceilândia, com suas estações tendo sido lançadas em 

função da demanda lindeira e da possibilidade de integração com linhas de ônibus nas transversais. Destaca-

se a estação HP-10, que inclui transbordo para o metrô (Estação Ceilândia Centro). A região apresenta média 

para alta densidade populacional e oportunidades de emprego na própria Avenida Hélio Prates.  

No final do trecho, a estação HP-12 visa atendimento ao SESC Ceilândia, ponto de grande movimentação 

de pessoas e, na sequência, as estações HP-13 e HP-14 permitem acessar a região do Setor Habitacional Sol 

Nascente. 

A diretriz em todo o trecho foi de manutenção dos retornos centrais, uma vez que o canteiro tem largura 

suficiente para acomodar o VLT. Foram permitidos giros à esquerda, entrando ou saindo da Hélio Prates, 

conforme poderá ser observado nos croquis das estações e, para o restante do eixo estudado, no apêndice 

deste relatório. Também foram propostas faixas adicionais à esquerda nas vias transversas, visando 

acomodar o fluxo de entrada de veículos na Avenida Hélio Prates. 

Aproveitam-se os tempos semafóricos destinados aos pedestres para liberar esses fluxos, sendo que, nos 

locais em que há estação foram antepostos os fluxos de acesso à Hélio Prates, enquanto os de saída foram 

priorizados nos cruzamentos sem estação, uma vez que necessitam de caixa adicional para acúmulo de 

veículos. 

A solução de utilização de estação aberta seria conveniente para toda a Avenida Hélio Prates. Enquanto na 

solução com estações fechadas optou-se por estações centrais na maioria dos locais – reduzindo custos 

operacionais e de implantação –, na solução com estações abertas há maior flexibilidade para 

posicionamento das plataformas, podendo estas ser centrais ou laterais. 

Assim, seria possível aproximar as vias do VLT, mantendo a entrevia dos eixos do VLT constante por toda a 

extensão da avenida e também liberando um espaço contínuo para plantio de árvores e revitalização dos 

canteiros. 
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4.3.6.1 Estações HP-01, HP-02, HP-03 e HP-04 

As áreas de influência das estações HP-01, HP-02, HP-03 e HP-04 estão ilustradas na Figura 132. O entorno 

dessa área é de alta densidade populacional e de pouca atração de viagens motivo trabalho. 

Figura 132: Croqui de localização das estações HP-01, HP-02, HP-03, HP-04  

 
Fonte: Elaboração Própria, com recursos do Google Earth 

A região assinalada possui como principais PGVs as Quadras Industriais de Taguatinga e o Centro Comercial 

Mercado Norte. O transbordo para a via Comercial Norte é proporcionado pelo posicionamento da estação 

HP-2, definido próximo ao cruzamento das duas vias. 

O traçado proposto também leva em consideração a implantação prevista de uma linha de VLT, que inicia 

na Avenida Comercial e se dirige à RA Recanto das Emas, havendo confluência das linhas próximo à estação 

HP-02.  
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4.3.6.1.1 HP-01 

A primeira estação do trecho, HP-01, é localizada entre QNG 1 e QND 56 em Taguatinga Norte, como na 

Figura 133. Esta estação visa atender a população local e o pequeno comércio associado. Os retornos hoje 

existentes na localização de implantação da estação HP-01 serão deslocados para as extremidades da 

estação, aproveitando-se dos tempos semafóricos para os pedestres para sua realização. 

Figura 133: Croqui de localização da estação HP-01 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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4.3.6.1.2 HP-02 

A estação HP-02 foi definida próxima ao cruzamento da Avenida Comercial Norte com a Avenida Hélio 

Prates, como é possível observar na Figura 134. A Avenida Comercial Norte é especialmente importante 

para transbordo para outras linhas de Taguatinga, permitindo acessar uma região com grande quantidade 

de serviços. 

A localização tem acesso ao Centro Comercial Mercado Norte, polo gerador de viagens. As conversões à 

esquerda e os retornos puderam ser preservados, porém sendo deslocados, o que poderá afetar alguns 

fluxos na avenida. 

Figura 134: Croqui de localização da estação HP-02 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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A Figura 135 apresenta o esquema de circulação proposto para o entorno da Avenida Comercial de Taguatinga, bem como o novo posicionamento de retornos e 

alças de acesso à Avenida Hélio Prates, destacados em amarelo. 

Figura 135: Esquema de circulação proposto para o entorno da estação HP-02 

 
Fonte: Elaboração Própria  
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Como um dos fluxos atuais de acesso à via, destacado em laranja, precisou ser interrompido para a 

implantação da estação, o fluxo destacado em azul, hoje bloqueado, foi liberado para privilegiar o acesso à 

via. 

Optou-se também por bloquear o fluxo destacado em vermelho para reduzir os conflitos na intersecção, 

compensando sua remoção com a liberação dos fluxos destacados em verde, além, é claro, da possibilidade 

de realização de looping de quadra. 

Em um segundo momento, com a implantação da linha de VLT de Taguatinga, serão implantadas conversões 

entre a linha da Hélio Prates com a Avenida Comercial. Nesse momento poderão ser consideradas outras 

soluções de tráfego, inclusive podendo ser estudada a mudança de mão de via, tornando a Avenida 

Comercial uma via de mão dupla (solução adequada no caso de implantação de trilhos centrais). 

4.3.6.1.3 HP-03 

A estação HP-03, indicada na Figura 136, está localizada em frente à QNH 2 e tem amplo acesso às quadras 

Industriais de Taguatinga. O entorno possui alto número de empregos e uma densidade habitacional mais 

baixa do que no restante dos trechos.  

Figura 136: Croqui de localização da estação HP-03 

 
Fonte: Elaboração Própria 

Aproveitando o tempo semafórico para travessia de pedestres a oeste da estação HP-03, serão liberadas as 

conversões à esquerda para acesso à Av. Hélio Prates, indicadas em laranja. Este mesmo esquema se repete 

sempre que possível. 
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Já no caso das conversões para a direita, existem situações em que há espaço suficiente para acomodação 

dos veículos (fluxo amarelo) e situações em que será necessário prever tempo semafórico para os pedestres 

(fluxo vermelho). Alternativamente, pode-se afastar as estações das intersecções, porém esta medida não 

deve ser utilizada indiscriminadamente, uma vez que aumenta a distância de caminhada e deixa de 

privilegiar os fluxos de pedestres, além de afetar toda a articulação de estações ao longo da Avenida Hélio 

Prates. 

4.3.6.1.4 HP-04 

Assim como a estação HP 03, a estação HP-04 visa complementar o acesso ao Polo Industrial de Taguatinga, 

uma vez que a região se configura como grande geradora de empregos. Localizada próximo à grande 

supermercado, a posição escolhida pode ser observada na Figura 137. Também será criada conversão à 

esquerda para veículos oriundos da Quadra Industrial 21 para a Av. Hélio Prates sentido oeste. 

Figura 137: Croqui de localização da estação HP-04 

 
Fonte: Elaboração Própria 

  

St. Qi 21 
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4.3.6.2 Estações HP-05 e HP-06 

A locação das estações HP-05 e HP-06 objetivam capturar a demanda oriunda da alta densidade 

populacional e alguns polos geradores de viagens pontuais na região. A concentração de empregos e o 

tempo de caminhada em rede estão apresentados na Figura 138. 

Figura 138: Croqui de localização das estações HP-05, HP-06 

 
Fonte: Elaboração Própria, com recursos do Google Earth 
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4.3.6.2.1 HP-05 

Localizado em frente ao Cemitério São Francisco de Assis, como na Figura 139, a estação HP-05 se localiza 

em uma região de menor densidade populacional e também tem função de garantia de cobertura mínima 

pelo espaçamento máximo entre estações. 

A proximidade ao Setor de Desenvolvimento Econômico de Taguatinga e o Setor de Oficinas H Norte tornam 

a região muito atrativa no que se refere a potencial geração de empregos.  

A travessia de pedestres na extremidade oeste permite a abertura do giro à esquerda na Via HN-16, 

destacado em laranja. O retorno localizado entre as estações 04 e 05 também permite que veículos saiam 

da Hélio Prates, em um movimento de giro à esquerda no sentido oeste - sul, destacado em vermelho. Além 

disso, a locação da estação HP-05 torna desnecessária a passarela de pedestres já existente. 

Figura 139: Croqui de localização da estação HP-05 

 
Fonte: Elaboração Própria 

  

Cemitério 
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4.3.6.2.2 HP-06 

Localizado em frente à QNL 23, na Avenida Hélio Prates (Taguatinga Norte), está definida a estação HP-06, 

como apresentado na Figura 140. O ponto está adjacente ao JK Plaza Shopping & Tower de Taguatinga, 

grande polo comercial. A passarela de pedestres existente não será utilizada para o VLT, podendo, inclusive, 

ser removida e substituída por travessia de pedestres. 

A estação HP-06 também está próxima ao eixo transversal de linhas de ônibus da Via M-4, na qual também 

serão permitidas conversões à esquerda no cruzamento com a Av. Hélio Prates. Foi criada uma faixa 

adicional para acomodação dos veículos que desejam realizar esse movimento. 

Figura 140: Croqui de localização da estação HP-06 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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4.3.6.3 Estações HP-07, HP-08, HP-09 e HP-10 

As estações HP-07, HP-08, HP-09 e HP-10 estão locadas no eixo da Av. Hélio Prates, no qual há diversos 

comércios locais lindeiros à via, além de uma capilaridade de caminhos de pedestre maior, permitindo uma 

abrangência de área maior para tempos de caminhada semelhantes. A Figura 141 apresenta a concentração 

de empregos e o tempo de caminhada em rede. 

Figura 141: Croqui de localização das estações HP-07, HP-08, HP-09, HP-10 

 
Fonte: Elaboração Própria, com recursos do Google Earth 

  



    Relatório 2 - Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    177    

4.3.6.3.1 HP-07 

Localizado entre a QNM 17 e QNM 18, a estação HP-07 permite atender o público do Hospital Regional de 

Ceilândia. Como pode ser observado na Figura 142, as plataformas da estação HP-07 estão defasadas, sendo 

cada uma localizada em um lado do cruzamento com a Via M-3. Essa defasagem permite que as conversões 

à esquerda de automóveis ocorram concomitantemente à travessia de pedestres em um dos lados da via. 

Figura 142: Croqui de localização da estação HP-07 

 
Fonte: Elaboração Própria 

Assim como em outras estações, aproveita-se da fase para travessia de pedestres para permitir o retorno 

de veículos em canteiro central. 
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4.3.6.3.2 HP-08 

A estação HP-08 está definida em frente a CNM 1, no Centro de Ceilândia, como na Figura 143. A estação 

permite acesso à Feira Central, o Shopping Popular de Ceilândia e o Fórum de Ceilândia. O ponto apresenta 

alta densidade habitacional e grande número de empregos, mas destaca-se estar próxima da intersecção 

com a Via M-2, com elevada frequência de ônibus, permitindo integração entre os modais. 

O cruzamento com a Via M-2 também permitirá conversões à esquerda, e os retornos próximos à estação 

serão mantidos. Em função do posicionamento da estação, também é possível alterar o tempo semafórico 

ao suprimir o fluxo destacado em vermelho, isto porque o fluxo destacado em laranja é totalmente 

compatível com a fase de travessia de pedestres. Nesse local não é recomendado afastar a estação da 

intersecção, justamente pela possibilidade de integração com as linhas de ônibus na transversal. 

Figura 143: Croqui de localização da estação HP-08 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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4.3.6.3.3 HP-09 

A estação HP-09, indicada na Figura 144, está entre a QNM02 e QNN02, e, assim como a estação anterior, 

está em região de elevada densidade habitacional e empregos. Também possuirá plataformas separadas 

pelo cruzamento com a via MN-2, permitindo as conversões à esquerda. 

Figura 144: Croqui de localização da estação HP-09 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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4.3.6.3.4 HP-10 

A estação HP-10 teve sua posição escolhida em função da localização da estação Ceilândia Centro do metrô, 

como pode ser observado na Figura 145. Pela transversal N2, localizada 140m a oeste da estação, também 

passam linhas de ônibus, porém optou-se por privilegiar o fluxo de integração com a linha de metrô (Estação 

Ceilândia Centro), onde espera-se grande volume de transbordo. 

O giro à esquerda será permitido da Via N1 para a Av. Hélio Prates, aproveitando o tempo semafórico para 

travessia de pedestres, havendo retenção para proteção dos pedestres. 

Figura 145: Croqui de localização da estação HP-10 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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4.3.6.4 Estações HP-11, HP-12, HP-13 e HP-14 

As estações HP-11, HP-12, HP-13 e HP-14 compõem o último trecho do traçado do VLT. Nesta região se 

destaca o acesso ao SESC Ceilândia, grande polo gerador de tráfego (PGT), e a aproximação com o Setor 

Habitacional Sol Nascente. A Figura 146 apresenta a concentração de empregos e o tempo de caminhada 

em rede. 

Figura 146: Croqui de localização das estações HP-11, HP-12, HP-13, HP-14 

 
Fonte: Elaboração Própria, com recursos do Google Earth 
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4.3.6.4.1 HP-11 

A estação HP-11 se localiza próximo ao cruzamento da Avenida Hélio Prates com a Via N-3 e entre as 

quadras QNN 17 e QNN 18, como apresentado na Figura 147. A localidade é próxima da Unidade de Pronto 

Atendimento Ceilândia (UPA) e do Hospital São Francisco.  

A implantação da estação permitirá as conversões à esquerda no cruzamento da Av. Hélio Prates com a Via 

N3 e novas aberturas de giro a esquerda, inclusive aproveitando a mesma fase do giro no traçado do VLT. 

A retenção semafórica de travessia de pedestres foi deslocada para dentro do quarteirão, permitindo que 

a fase de pedestres também ocorra neste momento. 

Figura 147: Croqui de localização da estação HP-11 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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4.3.6.4.2 HP-12 

O Sesc Ceilândia é o maior Centro de Atividades do Distrito federal e atende 3 mil pessoas por dia. Para 

atender esse polo, optou-se por localizar a estação HP-12 próximo à unidade. 

Será implantado um binário na quadra EQNP 01/05 – P Norte, entre a Via N3 e P2-Norte, e cada uma das 

plataformas da estação estará posicionada em seu respectivo sentido no binário, como pode ser observado 

na Figura 148. 

Figura 148: Croqui de localização da estação HP-12 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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4.3.6.4.3 HP-13 

A estação HP-13 atende ao Setor Habitacional Sol Nascente e a região oeste de Ceilândia e, portanto, 

buscou-se posicioná-la o mais próximo possível de seus acessos. A plataforma sentido Oeste-Norte da 

estação estará localizado em frente à QNP 05, enquanto a outra será posicionada na via P2 Norte, próxima 

à EQNP 01/05, como apresentado na Figura 149. Destaca-se em roxo, o espaço necessário para que 

caminhões realizem o giro. 

Figura 149: Croqui de localização da estação HP-13 

 
Fonte: Elaboração Própria 

Também estudou-se posicionar as plataformas da estação em três outros locais: 

I) Inserção da plataforma HP-13A no trecho destacado em vermelho, no qual não há restrição de 

largura, fazendo com que o acesso aos lotes seja prejudicado. Neste momento este trecho foi 

preterido, evitando-se desapropriações de garagens, o que não impede que seja considerado à 

posteriori. Com a adoção de estações abertas seria possível considerar para esta posição, de 

forma excepcional, o compartilhamento entre a plataforma e a calçada de circulação de 

pedestres, o que poderia mitigar a necessidade de desapropriação, uma vez que reduz a seção 

transversal necessária para acomodação da estação. 

II) Inserção da plataforma HP-13A no trecho marcado em laranja, em que há espaço suficiente 

para a estação, considerando para tal a implantação das vias do VLT juntas, sem binário. Foi 

preterido por estar mais afastado do acesso ao Sol Nascente, mas trata-se de uma opção viável. 

III) Inserção da plataforma HP-13A no trecho destacado em amarelo, deixando de utilizar um 

sistema em binário. Trata-se de uma posição também viável, porém sendo necessário retirar 

uma pista no sentido leste, o que pode ser prejudicial ao fluxo geral. 
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IV) Inserção da plataforma HP-13B no trecho destacado em amarelo, aproximando-a da estação 

do sentido oposto, o que não se mostrou viável devido à necessidade de giro. 

Com a solução elencada, no trecho norte compreendido entre a Via P1 Norte e Via P2-Norte haverá apenas 

uma faixa de serviço, sendo o tráfego restrito ao atendimento dos moradores. No trecho sul, a via terá mão 

dupla liberada para o tráfego. Outras opções de localização foram avaliadas e, pela menor área de 

desapropriação e maior proximidade para o acesso ao Setor Habitacional Sol Nascente, optou-se pela 

localização apresentada. 

4.3.6.4.4 HP-14 

Estação final do traçado do VLT, a HP-14 também atende ao Setor Habitacional Sol Nascente e região oeste 

de Ceilândia, e estará localizada na via P2 Norte, próxima à EQNP05/09, como apresentado na Figura 150.  

Figura 150: Croqui de localização da estação HP-14 

 
Fonte: Elaboração Própria 

Após a estação, o traçado das vias do VLT foi estendido para além da estação ao norte, em função da diretriz 

para as próximas fases de implantação do VLT que preveem extensão até a BR-070, além de deixar espaço 

para armazenagem e inserção de veículos durante a operação. 
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4.3.6.5 Seções transversais 

A seção transversal ao longo de toda a Avenida Hélio Prates é relativamente uniforme, com todas as 

estações posicionadas no canteiro central. A seção tipo de suas estações é ilustrada na Figura 151. 

Figura 151: Exemplos de seção transversal nas estações Avenida Hélio Prates 

 
Fonte: Elaboração própria 

As estações EP-07 e EP-09 possuem plataformas defasadas, conforme secção apresentada na Figura 152. 

Figura 152: Exemplos de seção transversal na Avenida Hélio Prates – estações com plataformas defasadas 

 
Fonte: Elaboração própria 

A secção tipo se repete também na estação HP-14, localizada na via P2 Norte, mas difere nas estações HP-12 

e HP-13, pois foi considerada a utilização de um binário viário para implantação do VLT. 

Desde o início do trecho até a estação HP-02, a largura disponível da seção transversal dos segmentos entre 

estações permite a construção de até cinco faixas para o tráfego geral, sendo uma dedicada aos retornos, 

conforme apresentado na Figura 153. 

Figura 153: Seção transversal entre estações no início da Avenida Hélio Prates 

 
Fonte: Elaboração própria 

Após a estação HP-02, a largura disponível da seção transversal é mais larga, permitindo a incorporação de 

canteiros entre a pista de tráfego geral e a pista do VLT, conforme apresentado na Figura 154, possibilitando 

o plantio de árvores ou a implantação de mobiliário urbano, além da incorporação de faixas para retorno 

sempre que necessário. 
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Figura 154: Seção transversal entre estações da Avenida Hélio Prates 

 
Fonte: Elaboração própria 

4.4 Outras observações 

Nos itens a seguir, encontram-se algumas observações que, embora não se enquadrem diretamente em 

nenhum dos outros itens discutidos, são pertinentes para o desenvolvimento de simulações do presente 

estudo. No primeiro, descreve-se o fato de que o não atendimento a parte das estações pode beneficiar 

indiretamente o sistema tornando-o mais atrativo. Já no segundo item, serão indicadas as localidades 

propostas pelo PDTT/DF para a implementação de pátios das composições de VLT. 

4.4.1 Implicações da eliminação de estações 

Nos trechos viários em que se identificar que a demanda é baixa, pode-se obter eficiência operacional ao 

deixar de atender algumas estações, isto é, no caso crítico de se desabilitar/eliminar uma estação 

completamente ou de se propor serviços que pulem determinadas estações, buscando reduzir o tempo 

dispendido em paradas de pouca movimentação. Este tipo de operação pode aumentar a velocidade média 

do sistema, tornando-o mais atrativo para os usuários, o que poderá ser avaliado nas simulações com a 

implantação de um serviço de maior velocidade. 

É importante atentar aqui que, no curto prazo pode ser mais atrativo retirar estações, mas no longo prazo 

não irá contribuir para a indução de adensamento ao longo do corredor. Portanto, em locais em que se 

espera um adensamento, deve-se prever espaço para implantação de novas estações. 

A Figura 155 apresenta de forma ilustrativa um diagrama de marcha da operação entre duas estações, 

destacando o tempo dispendido entre paradas, aumentando a velocidade na medida em que se afasta da 

primeira parada até atingir velocidade de cruzeiro e diminuindo a velocidade na medida em que se aproxima 

da próxima estação. 

Figura 155: Diagrama ilustrativo de marcha 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A Figura 156 ilustra a variação no tempo de viagem resultante entre um serviço com diversas paradas e um 

serviço sem paradas, indicando que, de fato, a eliminação de estações poderia resultar em aumento de 

atratividade do sistema e aumento de demanda. Tais cenários podem ser analisados a fim de se avaliar a 

configuração operacional que apresentaria melhor desempenho. 

Figura 156: Diagrama ilustrativo de marcha, comparação de tempo de viagem entre serviço com paradas ou com 
eliminação de paradas 

 
Fonte: Elaboração própria 

4.4.2 Localizações de pátios para os serviços VLT 

No presente estudo, serão avaliadas as localizações dos terminais e pátios que forem necessários com a 

implantação dos corredores de VLT, de modo a viabilizar a operação e ampliar a conectividade do sistema 

de transporte público. De forma preliminar, o estudo do PDTT/DF propôs cinco locais estratégicos conforme 

rede futura, aos quais adicionou-se o TAN e a Rodoferroviária, perfazendo os sete locais apresentados na 

Figura 157. 
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Figura 157: Possível localização para pátios para a frota de VLT 

 
Fonte: Elaboração própria, adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-4B) 

Os serviços a serem propostos deverão levar em conta estes terminais ou propor novos locais para que a 

operação seja admissível. No processo de proposição de serviços futuros, também há de se indicar pátios 

de manobra e áreas para regulação dos trens em estações terminais ou intermediárias. 

4.4.3 Tipologia de estações do VLT 

Conforme mencionado, a rede de 20 anos propõe diferentes soluções físicas para o VLT. Nos trechos 

urbanos a integração com a infraestrutura viária seria maior e as estações poderão ser acessadas na maioria 

das vezes em nível (plataforma baixa de cerca de 30cm de altura, de acordo com o trem tipo considerado). 

Já nos trechos de rodovia, em que o serviço do VLT poderia desenvolver maiores velocidades e as estações 

são mais espaçadas, o traçado férreo estaria totalmente segregado da infraestrutura viária, exigindo 

acessibilidade em desnível – seja por meio de passarelas ou por passarelas aéreas ou subterrâneas –, sendo 

fechadas para assegurar segurança dos passageiros em relação à acidentes. 

No referido estudo, o método de pagamento não foi aprofundado de maneira definitiva. Todavia, podem 

ser adotadas uma das seguintes opções: 

 Pagamento antecipado com área de pré-embarque (e.g. operação de sistemas como trem e metrô); 

 Validação eletrônica dentro veículo (e.g. VLT do RJ e sistemas convencionais de ônibus). 

Ambas alternativas prezam pela redução do tempo de embarque e menor saturação das estações, porém 

cada uma possui características peculiares. A opção de se ter área de pré-embarque exigiria maior área para 

as estações para comportar os bloqueios e bilheteria. Já a opção de pagamento dentro do veículo, como no 

caso do VLT da cidade do Rio de Janeiro (VLT Carioca), requer equipamentos validadores eletrônicos 

embarcados e somente aceitaria pagamento eletrônico mediante cartão validador, além de exigir equipe 

de fiscalização. 
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Além das características operacionais, os sistemas com estação fechada ou aberta também apresentam 

diversos custos de operação, manutenção e segurança, os quais serão objeto de avaliação durante a 

modelagem financeira do empreendimento. 

Conforme mencionado, nesta etapa de proposição preliminar de traçado das estações optou-se 

conservadoramente por manter espaço destinado à cobrança externa. 
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5 Considerações Finais 

A localização preliminar das estações de VLT foi proposta de maneira a atender tanto a critérios técnicos 

quanto a critérios de minimização de impactos na rede viária já existente. A utilização de canteiros centrais 

como eixos norteadores do traçado do VLT, nos trechos em que é possível sua utilização, ratifica a proposta 

de mínima interferência no tráfego atual. 

Neste momento, todas as estações foram dimensionadas como fechadas – com a validação da passagem 

pelo usuário sendo realizada externa ao veículo – visando a locação do tipo de estação mais conservadora 

possível em termos de espaço, exigindo uma área maior de implantação. Assim, com esse 

dimensionamento, a mudança para uma solução com estações abertas – validação do bilhete dentro do 

veículo – seria mais simples do que alterar de uma solução de estação aberta para fechada.  

As estações fechadas têm como vantagem o maior controle contra evasão tarifária do sistema, mas, por 

outro lado, necessitam de mais espaço para sua implantação e podem aumentar o custo operacional do 

sistema, uma vez que exigem manutenção de seus elementos, como catracas e portas de acesso aos trens 

e, em geral, demanda mais mão de obra. Nos trechos estudados observaram-se diversas vantagens com a 

adoção de estações abertas, destacando-se: 

 O menor comprimento necessário para controle de acesso permite que as estações se amoldem 

melhor ao espaço disponível, deixando de afetar alguns retornos ou cruzamentos. 

o Esta solução seria mais eficiente para as estações da W3, EPCL junto ao SCIA e na Avenida 

Hélio Prates, em especial na HP-03. 

 Sua menor largura, aliada ao fato de não serem necessários elementos de controle de acesso, torna 

mais propícia a utilização de estações em binário ou com plataformas dos dois lados (em detrimento 

às estações com plataforma central), dando maior flexibilidade ao seu posicionamento. Esta solução 

também garante continuidade retilínea no traçado do trilho sem necessidade de desvios. 

o Todo o trecho da Hélio Prates e W3.  

 Por ser uma estação aberta, pode ser utilizada como elemento de circulação, não havendo 

necessidade de considerar largura adicional para implantação de calçada ou outro elemento de 

circulação. Permite também que o acesso de usuários ocorra em qualquer posição da plataforma e 

não apenas por suas extremidades ou passarelas (onde é possível localizar os controles de acesso). 

o Estações HP-12 e HP-13, únicas não posicionadas em canteiros centrais. 

 Menor impacto visual e maior integração urbana. 

o Todo o Plano Piloto, com destaque para a estação EM-08, localizada no Parque Burle Marx. 

Além disso, confere maior facilidade de expansão à posteriori, devido aos aspectos anteriormente 

mencionados, em especial ao fato de não ser necessário desviar a diretriz para implantar uma estação 

central. 

Desta forma, embora seja possível locar estações fechadas em todos os pontos, recomenda-se considerar 

a implantação de estações abertas em todo o sistema. Tal escolha não afetará a demanda a ser calculada 

no Produto RT6 deste estudo, mas poderá ser avaliada do ponto de vista financeiro, escopo do Produto RT8. 
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Apêndice: Croquis das estações 

Os croquis das estações estão disponibilizados nos seguintes arquivos: 

Arquivo Trecho Estações 

DE.VLT.DF.AN.00.FUN.100 Asa Norte AN-01, AN-02, AN-03, AN-04 

DE.VLT.DF.AN.00.FUN.100T Asa Norte TAN, AN-02, AN-03, AN-04 

DE.VLT.DF.AN.00.FUN.101 Asa Norte AN-05, AN-06, AN-07, AN-08 AN-09, AN-10  

DE.VLT.DF.AN.00.FUN.102 Asa Norte AN-11, AN-12 

DE.VLT.DF.AS.00.FUN.201 Asa Sul AS-01, AS-02, AS-03, AS-04, AS-05, AS-06 

DE.VLT.DF.AS.00.FUN.202 Asa Sul AS-07, AS-08, AS-09, AS-10 

DE.VLT.DF.EM.00.FUN.001 Eixo Monumental EM-01, EM -02, EM-03, EM-04, EM -05 

DE.VLT.DF.EM.00.FUN.002 Eixo Monumental EM-06, EM -07, EM-08, EM-09 

DE.VLT.DF.AR.00.FUN.501 Aeroporto AR-01, AR-02 

DE.VLT.DF.AR.00.FUN.502 Aeroporto AR-03, AR-04, AR-05 

DE.VLT.DF.EPCL.FUN.700 EPCL EP-00 

DE.VLT.DF.EPCL.FUN.701 EPCL EP-01, EP-02, EP-03, EP-04 

DE.VLT.DF.EPCL.FUN.702 EPCL EP-05, EP-06, EP-07 

DE.VLT.DF.EPCL.FUN.703 EPCL EP-08, EP-09, EP-10 

DE.VLT.DF.HP.00.FUN.600 Hélio Prates HP-14, HP-13, HP-12 

DE.VLT.DF.HP.00.FUN.601 Hélio Prates HP-11, HP-10, HP-09, HP-08, HP-07, HP-06, 

DE.VLT.DF.HP.00.FUN.602 Hélio Prates HP-05,HP-04, HP-03, HP-02, HP-01 

 

 


