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1. Apresentação 

O presente relatório compõe uma segunda etapa da 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 apresentação do modelo de macrossimulação de transportes do 

horizonte base proposto para o âmbito do estudo. Este produto está relacionado ao Contrato 018/2017. 

O escopo acima citado é segmentado em 2 capítulos. Primeiramente, o capítulo 2 descreve a Montagem da 

Rede Georreferenciada, assim como os critérios de definição do zoneamento e da abrangência da rede de 

simulação utilizados, tendo como referência o Plano de Desenvolvimento do Transporte Público sobre 

Trilhos (PDTT/DF). Também contempla a montagem das redes futuras de simulação. 

Em seguida, o capítulo 3 apresenta a metodologia e o desenvolvimento da calibração dos modelos de 

demanda de viagens e oferta de transporte utilizados para a avaliação dos estudos de demanda previstos, 

envolvendo as quatro etapas da modelagem de transportes: geração de viagens, distribuição de viagens, 

escolha modal e alocação de viagens, além dos procedimentos utilizados para detalhamento das matrizes 

segundo o novo zoneamento. A metodologia de montagem das matrizes dos horizontes futuros também é 

apresentada neste capítulo. 
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2. Metodologia de Montagem da Rede 

Neste capítulo será apresentada a metodologia e os critérios utilizados para o desenvolvimento da rede de 

simulação do estudo, que inclui o zoneamento, rede de transporte privado individual, rede de transporte 

público coletivo, assim como as informações utilizadas para a montagem da rede futura. 

A rede de simulação é montada em uma base de dados georreferenciada que abrange todo o Distrito 

Federal, com enfoque na área central de Brasília. Para a montagem do modelo de oferta física, a rede de 

simulação contém a malha viária com suas respectivas características físicas, nomeadamente: sentidos de 

tráfego e conversões permitidas, número de faixas e capacidades viárias, velocidades e funções de gradação 

de velocidades (curvas fluxo-capacidade), tipologia viária, entre outras. 

Além da oferta física, são inseridas no modelo os elementos da oferta operativa, representada pelas linhas 

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

operacionais referentes ao sistema de transporte coletivo, particularmente os tipos de linhas, frequências 

na hora pico, tipos de veículos e suas respectivas capacidades. 

O zoneamento toma como base aquele utilizado no PDTT/DF, sendo feito um detalhamento em todo o 

Plano Piloto e regiões próximas aos novos projetos de oferta de transporte público coletivo. Desta forma, 

os resultados podem ser extraídos da modelagem com maior precisão, possibilitando avaliar o perfil de 

demanda ao longo de todo itinerário dos serviços de VLT e de metrô propostos, com precisão por estação 

dentro do Plano Piloto. 

Como o impacto dos novos projetos não ocorrerá apenas para os usuários de transporte público, o modelo 

de transporte privado é utilizado para observar o efeito de eventuais reduções de capacidade (com 

supressão de faixas de rolamento), bloqueio de cruzamentos ou retornos, indicando a solução e o tempo 

adicional necessário para deslocamentos impactados. A rede, portanto, é detalhada e atualizada nas áreas 

impactadas pelos novos projetos. 

A Figura 1 apresenta a abrangência da área primária de detalhamento, delimitada pelos eixos previstos para 

a implantação do VLT no Plano Piloto, Eixo Oeste e expansão do metrô; e a área secundária, no entorno dos 

eixos das duas linhas já existentes do metrô que não são internos à área primária e pelo entorno dos eixos 

dos demais serviços de VLT que serão considerados na oferta futura (Planaltina - Sobradinho - Terminal Asa 

Norte e Recanto das Emas - Taguatinga), conforme rede de 20 anos prevista no PDTT/DF. 
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Figura 1: Área primária e secundária objetos do estudo 

 
Fonte: Elaboração própria 
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2.1 Metodologia para definição do zoneamento da área de estudo 

O zoneamento de tráfego utilizado para este estudo, conforme já mencionado na apresentação deste 

capítulo, utiliza como base as zonas de tráfego propostas no PDTT/DF, que por sua vez foram definidas a 

partir do zoneamento do PDTU/DF de 2011, utilizando como insumo base os setores censitários de 2010 – 

para permitir consolidar os dados demográficos e socioeconômicos mais atualizados.  

O PDTT/DF propôs um zoneamento composto por macrozonas e zonas de tráfego, sendo que as macrozonas 

totalizam 136 partes, que estão subdivididas em 86 nas áreas urbanas do DF, 21 nas demais áreas do DF 

(não urbanas), 22 nos municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 

(RIDE) e 7 nas áreas externas. Já as zonas de tráfego são subdivisões das macrozonas supramencionadas, 

sendo 829 nas áreas urbanas do DF, 160 nas áreas não urbanas do DF, 64 nos municípios da Região Integrada 

de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) e as mesmas 7 nas áreas externas, totalizando 

1060 zonas. 

Para facilitar o entendimento do zoneamento proposto pelo PDTT/DF, a Figura 2 ilustra a divisão de 

macrozonas do PDTT/DF, enquanto a Figura 3 apresenta a divisão de zonas de tráfego, as quais podem ser 

observadas de forma conjunta na Figura 4. 
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  Figura 2: Mapa geral das Macrozonas PDTT do DF 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 
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Essas macrozonas são subdivididas em zonas de tráfego, ilustradas na Figura 3. 

Figura 3: Mapa geral das zonas de tráfego PDTT do DF 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 
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A Figura 4 apresenta tanto as macrozonas quanto as zonas de tráfego do PDTT/DF para a área de estudo. 

Figura 4: Mapa das macrozonas e zonas de tráfego PDTT do DF – região de estudo 

 
Fonte: Elaboração própria 
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2.2 Zoneamento proposto 

Para este estudo, é proposta uma terceira etapa de subdivisão: as microzonas de tráfego. O objetivo dessa 

rodada adicional de subdivisão é proporcionar um maior nível de desagregação ao zoneamento 

originalmente proposto, ajustando-o de acordo com as necessidades específicas deste estudo. Essa 

desagregação foi realizada utilizando os mesmos critérios de definição de zonas propostos pelo PDTT/DF. 

Enquanto o estudo do PDTT/DF tinha como enfoque um modelo estratégico para o Distrito Federal e RIDE, 

tendo na rede de simulação uma ferramenta de abordagem mais ampla no planejamento de transporte, 

este estudo do Metrô-DF tem o objetivo de aprofundar a análise dos serviços de metrô e de VLT propostos 

na rede de 20 anos do PDTT/DF, com detalhamento da demanda para as linhas de metrô e as linhas de VLT 

1 e 2, conforme escopo definido no primeiro produto do presente estudo, o Relatório 1 – Planejamento do 

Estudo. 

O estudo atingirá um nível tático de avaliação dos projetos, no qual são obtidas demandas por trecho e 

estação. Para possibilitar essa profundidade de avaliação, a desagregação das zonas de tráfego – 

satisfatórias para os objetivos do PDTT/DF – em microzonas se mostra necessária. 

Assim, a desagregação das zonas de tráfego em microzonas nas regiões de interesse do estudo melhoram 

a representação geográfica das viagens, obtendo-se maior confiabilidade a nível operacional das 

proposições de sistemas de transporte público coletivos simulados no modelo de transporte. 

As áreas da rede de simulação em que se concentra a criação dessas microzonas englobam grande parte do 

Plano Piloto de Brasília e o eixo do VLT de Ceilândia e, em menor grau, os eixos dos demais projetos 

metroferroviários presentes na rede do PDTT/DF, justamente por serem as áreas com potencial de 

atendimento pela nova rede pretendida para o Sistema de Transporte Público sobre Trilhos do Distrito 

Federal. 

A quantidade de macrozonas e zonas de tráfego originalmente propostos no PDTT/DF, assim como as novas 

microzonas detalhadas neste estudo, estão apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Macrozonas, Zonas de Tráfego e Microzonas por tipo de área 

Tipo Macrozonas Zonas de Trafego Microzonas 

DF – Áreas Urbanas 86 829 1.644 

DF – Áreas Não Urbanas 21 162 165 

RIDE 22 64 64 

Zonas de Tráfego Externas 7 7 7 

Total 136 1.060 1.907 

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

Pode-se notar que o número de zonas de tráfego nas áreas urbanas do DF foi desagregado para quase o 

dobro de microzonas. Já as zonas de tráfego em áreas não urbanas do DF, assim como no RIDE e zonas 

externas se mantiveram praticamente constantes no novo zoneamento, uma vez que sua subdivisão não 

interfere na demanda dos projetos que são escopo do estudo. Totalizando, o número final de microzonas 

para o estudo ficou em 1.907. 
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Para efeito comparativo de um modelo de simulação de estimativa e simulação de demanda do sistema de 

transporte de uma metrópole brasileira, pode se citar o zoneamento do modelo de simulação do Metrô-SP, 

que objetiva atividades de planejamento de transporte da Região Metropolitana de São Paulo, que possui 

aproximadamente 2.200 zonas de tráfego.
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A Figura 5 apresenta o mapa geral das zonas de tráfego que foram subdivididas em microzonas. 

Figura 5: Mapa geral das microzonas de tráfego estudo Metrô-DF 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A Figura 6 apresenta a região de influência dos projetos estudados em um enquadramento mais próximo, sendo possível observar a delimitação das microzonas. 

Figura 6: Microzonas de tráfego estudo Metrô-DF 

 
Fonte: Elaboração própria
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A Figura 7 apresenta o zoneamento em um enquadramento ainda mais próximo, na área do Plano Piloto. 

Neste trecho houve necessidade de quebra de setores censitários (assim como no PDTT/DF). 

Figura 7: Microzonas de tráfego estudo Metrô-DF – Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria
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Cada zona de tráfego possui um ponto único, denominado centroide, que constitui, no modelo de alocação, 

o início de todas as viagens originadas nessa zona e o término de todas as viagens com destino nessa zona, 

ou seja, considera-se que todas as viagens existentes sejam geradas ou atraídas pelos centroides das zonas 

de origem e destino A quantidade de centroides em uma rede viária é igual à quantidade de zonas de tráfego 

consideradas, isto é, ao detalhamento do zoneamento da área de estudo. 

Desta forma, para este estudo os centroides estão mais concentrados no Plano Piloto, Taguatinga e 

Ceilândia, nos eixos de implantação dos projetos metroferroviários propostos, com destaque às vias W3 

Norte, W3 Sul, Eixo Rodoviário Norte, Eixo Rodoviário Sul, Eixo Monumental, Avenida Hélio Prates e Estrada 

Parque Ceilândia (EPCL). 

Os conectores, por sua vez, são ligações artificiais que conectam os centroides à rede viária, ou seja, aos 

elementos que de fato representam a malha de transporte. Desta maneira, um dos nós de um conector é 

sempre o centroide da zona em que é situado, e o outro nó representa alguma interseção viária real. A 

quantidade de conectores de uma zona de tráfego e a configuração espacial deles busca representar uma 

distância média de acesso e egresso dos indivíduos dessa zona, dependendo, portanto, da acessibilidade da 

zona em relação à rede viária como um todo. Por definição, os conectores recebem apenas viagens com 

início ou término no respectivo centroide, não permitindo, portanto, fluxo de passagem.  

A Figura 8 apresenta os centroides e conectores definidos para o PDTT-DF próximo ao Eixo Monumental.  

Figura 8: Zonas de tráfego e seus conectores definidos para o PDTT/DF  

 
Fonte: Elaboração própria 

Foi necessária uma análise minuciosa de locação dos conectores criados para as microzonas do estudo, já 

que o início da viagem na rede viária influi diretamente na escolha de modo e de rota dos indivíduos e 

poderá afetar (positivamente ou negativamente) a atratividade dos serviços de VLT e metrô propostos para 

implantação na área. 
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Portanto, a locação dos conectores é realizada de forma a garantir acesso equânime à toda área 

representada pela zona de tráfego, sem que um ou outro sentido de deslocamento seja privilegiado, e os 

principais pontos de acesso à rede de cada zona sejam corretamente representados na simulação. A Figura 

9 apresenta essa mesma área da Figura 8, reconfigurada conforme a nova definição de microzonas. 

Figura 9: Microzonas de tráfego e seus conectores definidos para este estudo 

 
Fonte: Elaboração própria 

2.3 Montagem da rede de transporte privado individual 

A rede de simulação baseia-se em um banco de dados georreferenciado, criado com o uso do software de 

modelagem de transportes TransCAD 6.0 R2 Full 64-bit, desenvolvido pela empresa Caliper. O banco de 

dados é subdividido em bases (layers), nas quais são inseridas informações ou atributos necessários para o 

processo de modelagem. A rede de simulação utilizada no PDTT-DF também é utilizada como referência 

para este estudo, sendo atualizada para o ano de 2019. 

Essa rede viária computacional é constituída por um conjunto de nós e ligações que incorporam 

características do sistema de transporte. Assim, em termos de modelagem, na descrição de uma malha 

viária urbana cada ligação corresponde a um trecho de via entre interseções importantes, que, por sua vez, 

são representadas pelos nós da rede viária, conforme pode ser observado na Figura 10. 
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Figura 10: Nós e ligações da rede viária computacional 

  
Fonte: Elaboração própria 

Para descrever adequadamente a rede viária, cada ligação pode conter informações como: 

 Comprimento; 

 Tipo da infraestrutura; 

 Classe hierárquica; 

 Modos de transporte permitidos; 

 Sentidos de fluxo permitidos; 

 Quantidade de faixas; 

 Capacidade de fluxo; 

 Velocidade ou tempo de percurso. 

Estas informações são organizadas na forma de atributos, constituindo um banco de dados dos elementos 

da rede viária. Tais informações são utilizadas para a modelagem e previsão do tráfego nos diversos 

segmentos da rede, servindo como base para cálculo dos custos generalizados de viagens entre os 

diferentes pares origem-destino que fazem uso do trecho de via em estudo. Outras informações também 

podem ser codificadas, de acordo com os objetivos do estudo 

O grau de detalhamento adotado na montagem da rede viária depende do objetivo pretendido, não 

necessitando ser uniforme em toda a área de estudo. Algumas regiões, ou mesmo alguns modos, podem 

estar melhor representados, refletindo as políticas de transporte em consideração. Conforme já 

apresentado neste capítulo, para os objetivos deste estudo o enfoque de detalhamento e atualização da 

rede viária se dá na região do Plano Piloto de Brasília e no eixo de deslocamento entre Ceilândia e o Plano 

Piloto, composto majoritariamente pela Av. Hélio Prates e EPCL. 

Na elaboração da rede viária de simulação do PDTT/DF foram adotados critérios para a seleção das ligações 

relevantes, de modo a equilibrar o compromisso entre a precisão requerida no modelo e a agilidade do 

processo de simulação, permitindo a elaboração de uma rede confiável e suficientemente ágil para a 

geração de respostas rápidas no processo de simulação. Os critérios foram mantidos para o detalhamento 

e atualização da rede neste estudo, porém com um maior detalhamento em retornos e outros elementos 

de tráfego que venham a ser impactados pela implantação dos serviços metroferroviários em estudo. 
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A Figura 11 apresenta a rede viária computacional elaborada no PDTT/DF, com enfoque na região do Plano Piloto. 

Figura 11: Rede viária computacional – Exemplo do Plano Piloto 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B)  
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A Figura 12 mostra a mesma rede em maior detalhe no eixo da W3 Asa Sul, indicando nós, ligações e movimentos de retorno no eixo. O detalhamento de retornos 

será importante devido à necessidade de avaliação do impacto no tráfego que a implantação dos sistemas estudados acarretará, apresentado no item 2.5.2.4. 

Figura 12: Detalhe da rede viária computacional – Detalhe da Asa Sul do Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria
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2.4 Montagem da rede de transporte público coletivo 

Para a representação da oferta de transporte público coletivo, além da rede viária é necessária também a 

elaboração de um sistema de rotas que represente os itinerários e as características operacionais dos 

serviços de transporte público coletivo existentes na área de estudo. Também foram utilizadas como 

referência deste estudo a construção da rede de transporte público coletivo já desenvolvida no PDTT/DF. 

Em relação aos itinerários, cada rota do sistema representa a sequência de ligações, ou seja, de vias 

percorridas por um determinado serviço em um dado sentido. Além da sequência de vias, cada rota 

apresenta a definição das localidades de parada para embarque e desembarque de passageiros. 

O sistema de rotas deve também possuir informações relativas à operação do sistema de transporte público 

coletivo, a fim de representar o nível de oferta aos passageiros, como: 

 Frequência na hora-pico (veículos/hora) 

 Intervalo entre partidas na hora-pico, ou headway (minutos) 

 Capacidade do veículo 

 Tarifa 

Além da tarifa por serviço, é necessária a representação das políticas de integração tarifária entre diferentes 

modos de transporte coletivo (Ônibus municipal, Metrô, VLT, etc.), o que influencia na composição do custo 

generalizado e, consequentemente, da escolha de modos e trajetos feita pelos usuários. 

O sistema de rotas utilizado no PDTT/DF foi elaborado de acordo com informações oficialmente 

disponibilizadas durante sua realização, as quais foram atualizadas para o presente estudo conforme dados 

disponíveis publicamente por órgãos e instituições oficiais (nomeadamente Metrô-DF, DFTRANS e ANTT). 

A Figura 13 exemplifica as linhas de transporte público coletivo cadastradas no sistema de rotas, utilizando-

se de transparência nas linhas a fim de ilustrar a quantidade de rotas em cada região (ou seja, um eixo com 

maior número de rotas passa a ser totalmente opaco, enquanto um eixo com poucas tem pouca intensidade 

de cor). Percebe-se grande densidade de rotas principalmente no eixo da W3 e EPTG, além dos eixos da 

EPCL (DF-095), Eixo Rodoviário, L2, EPIA (DF-003), BR-020, EPNB (DF-075) e EPCT (DF-001).
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Figura 13: Rotas de transporte público coletivo municipais cadastradas na rede de oferta 

 
Fonte: Elaboração própria
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A Figura 14 indica a localização das paradas para embarque e desembarque nas rotas do modelo. 

Figura 14: Paradas de ônibus cadastradas no sistema de rotas 

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



    Relatório 3 - Criação da Rede Básica Fundamental 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    25    

2.5 Montagem das redes futuras 

O horizonte de longo prazo do estudo é de 20 anos, com horizontes intermediários de 5 e 10 anos, sendo 

necessário considerar tanto as obras de infraestrutura já em execução como àquelas que possam vir a afetar 

a demanda dos projetos que são escopo deste estudo. 

Desta forma, para a simulação de cenários futuros, são consideradas as informações a respeito dos novos 

projetos viários que poderão ser incorporados à rede de oferta, além de todos os projetos metroferroviários 

propostos na rede de 20 anos do PDTT/DF, a fim de compatibilizar a rede futura com a implantação de 

novas infraestruturas e analisar o comportamento das viagens correspondentes aos horizontes futuros. 

2.5.1 Projetos intervenientes 

Os projetos intervenientes correspondem aos projetos viários de infraestrutura e projetos de transporte 

público que não sejam sobre trilhos que devem estar contemplados na rede de simulação por afetarem o 

desempenho da rede como um todo – impactando tanto o transporte privado individual quando o público 

coletivo –, mas que não são escopo do estudo, ou seja, não serão avaliados de forma individual. 

Grande parte dos projetos levantados foram obtidos da compilação de resultados oriundos do PDTT/DF, 

complementados por fontes secundárias de informação, como a Secretaria de Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. Estes projetos são descritos 

a seguir, com sua respectiva incorporação na rede de simulação. 
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2.5.1.2 Trevo de Triagem Norte (TTN) 

O Complexo Viário Joaquim Domingos Roriz ou Trevo de Triagem Norte (TTN) é uma importante obra viária 

localizada na saída norte do Plano Piloto. Sua implantação buscou ampliar a 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 L4. 

A obra do Trevo de Triagem Norte está parcialmente concluída. Os trechos já finalizados foram incorporadas 

à rede atual, enquanto os trechos em construção são inseridos nas redes futuras (a última previsão de 

término das obras é julho de 2019). A Figura 15 apresenta esquematicamente a rede de oferta nas situações 

atual (acima) e rede futura (abaixo). 

Figura 15: Representação na rede de oferta das configurações atual e prevista do Trevo de Triagem Norte 

 
Fonte: Elaboração própria 
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2.5.1.3 Nova Saída Norte 

A Nova Saída Norte consiste em um projeto de via que atuará como ligação adicional do Plano Piloto (Asa 

Norte) à RA de Sobradinho, passando pelo Lago Norte e melhorando também o acesso à Paranoá e Itapoã. 

Previsto pelo PDTU/DF, o projeto contará com faixa exclusiva para abrigar Corredor de BRT com 8 estações 

previstas. 

A Figura 16 apresenta esquematicamente a rede de oferta nas situações atual (acima) e futura (abaixo).  

Figura 16: Representação na rede de oferta das configurações atual e prevista da Nova saída norte 

 
Fonte: Elaboração própria 
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2.5.1.4 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. 

A Figura 17 apresenta esquematicamente a rede de oferta nas situações atual (acima) e futura (abaixo).  

Figura 17: Representação na rede de oferta das configurações atual e prevista da Transbrasília/Interbairros 

 
Fonte: Elaboração própria 
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2.5.1.5 BRT Eixo Norte 

O projeto do BRT do Eixo Norte corresponde a serviços troncais que têm como origem os terminais de 

Planaltina, Mestre D'armas, Sobradinho I e Sobradinho II, destinando-se ao Terminal Asa Norte (TAN) e à 

Rodoviária do Plano Piloto. Para essa implementação, o projeto considera a utilização do canteiro central 

da BR-020, com retirada de uma faixa para automóveis em Sobradinho e Planaltina. O traçado proposto é 

apresentado na Figura 18. 

Figura 18: Representação na rede de oferta das configurações atual e prevista do BRT Eixo Norte 

 
Fonte: Elaboração própria 

A incorporação do projeto do BRT Eixo Norte na rede de simulação é construída através da criação de novas 

ligações (links) para representação do BRT, visto que a velocidade de operação deste projeto é diferente do 

restante da malha.  
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2.5.1.6 Terceira Pista da Via Estrutural (DF-095) 

A rodovia DF-095 (Estrada Parque Ceilândia – EPCL) liga cidades do Oeste do Distrito Federal ao Plano Piloto. 

A implantação de uma terceira pista neste eixo visa solucionar o problema existente atualmente de 

impossibilidade de utilização da via de usuários no sentido contrário ao de maior demanda nas horas-pico 

do dia, em função da operação de reversão da via. A Figura 19 apresenta esquematicamente a rede de 

oferta nas situações atual (acima) e futura (abaixo).  

Figura 19: Representação na rede de oferta das configurações atual e prevista da Terceira Pista da Via Estrutural 

 
Fonte: Elaboração própria 
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2.5.1.7 Viaduto entre Estrada Parque Indústria Gráfica (EPIG) e Parque da Cidade 

O Viaduto entre Estrada Parque Indústria Gráfica (EPIG) e Parque da Cidade tem o objetivo de conectar os 

bairros Sudoeste e Parque da Cidade, aumentando a fluidez de transporte privado. Com a construção do 

viaduto, semáforos e retornos que interligam as duas vias serão suprimidos. A implementação desta obra 

na rede pode ser observada na Figura 20. 

Figura 20: Representação na rede de oferta das configurações atual e prevista do Viaduto entre EPIG e Parque da 
Cidade 

 
Fonte: Elaboração própria 
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2.5.1.8 Sistema Viário Ligação Torto-Colorado 

O Sistema Viário Ligação Torto-Colorado consiste em obras de ligação entre a Granja do Torto e o Colorado 

através da construção de uma pista marginal à DF-003 e viadutos de acessos e saídas aos bairros lindeiros. 

A configuração do Sistema Viário Ligação Torto-Colorado no modelo de simulação pode ser observado na 

Figura 21. 

Figura 21: Representação na rede de oferta das configurações atual e prevista do Sistema Viário Ligação Torto-
Colorado 

 
Fonte: Elaboração própria 
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2.5.1.9 Faixa Exclusiva Estrada Parque Taguatinga (EPTG) 

A Faixa Exclusiva Estrada Parque Taguatinga (EPTG) consiste na inversão de operação das faixas de ônibus 

no trecho compreendido próximo ao Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) em uma extremidade, e perto 

de um dos viadutos que direcionam a Taguatinga Centro na outra.  

As faixas funcionarão em sentido contrário (apenas para ônibus) nos horários de pico – das 6h às 9h e das 

17h30 às 19h45 – de segunda a sexta-feira, e a previsão de duração dessa operação é de 1 ano (até março 

de 2020). Esse prazo coincide com a previsão de compra de ônibus com portas de ambos os lados por parte 

das empresas operadoras do transporte público de Brasília. A Figura 22 apresenta esquematicamente a 

rede de oferta nas situações atual (acima) e futura (abaixo). 

Figura 22: Representação na rede de oferta das configurações atual e prevista da Faixa Exclusiva EPTG 

 
Fonte: Elaboração própria 
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2.5.1.10 Túnel Taguatinga 

O Túnel Taguatinga liga a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) à Avenida Elmo Serejo por via subterrânea, com 

o objetivo de desafogar o gargalo existente no trecho. Tem uma extensão de 830 metros e duas pistas com 

três faixas por sentido. A Figura 22 apresenta esquematicamente a rede de oferta nas situações atual 

(acima) e futura (abaixo). 

Figura 23: Representação na rede de oferta das configurações atual e prevista do Túnel Taguatinga 

 
Fonte: Elaboração própria 
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2.5.2 Projetos metroferroviários 

Além dos projetos viários voltados para o tráfego geral e transporte por ônibus, também foram 

consideradas na elaboração da rede as possíveis expansões na malha de oferta de transporte 

metroferroviário propostas no PDTT/DF. 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. 

O traçado em rede dos futuros projetos metroferroviários é construído criando novas ligações (links) para 

os novos modais, para que represente corretamente suas diferentes velocidades de operação. As 

informações dos projetos aqui apresentadas são utilizadas no modelo de simulação deste estudo. 

2.5.2.1 Sistema metroviário 

A rede metroviária proposta pelo PDTT/DF, para o horizonte de 20 anos, é composta por 56,7 quilômetros 

de extensão e 38 estações. Sua descrição foi apresentada no Produto 2, e consiste basicamente em: 

 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, incialmente, 3 estações 

Vale ressaltar que, 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.  

A Figura 24 apresenta o traçado do metrô atual e expansão prevista na rede de simulação. 
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Figura 24: Representação na rede de simulação do traçado do Metrô 

 
Fonte: Elaboração própria 
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2.5.2.2 Futuros serviços de VLT 

A rede prevista para o sistema sobre trilhos resultante do PDTT/DF prevê a implantação de diversos 

corredores de VLT para a área de estudo. Em termos operacionais e de caracterização das estações, dois 

tipos de configuração são abordados: trecho urbano com operação parcialmente segregada e trecho em via 

totalmente segregada fora da mancha urbana, conforme apresentado segundo produto do presente 

estudo: RT2 – Avaliação dos Estudos Existentes e Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados.  

Em sua configuração para o horizonte futuro, 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 em seguida a Avenida W3 chegando ao Terminal Asa Norte (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 

O faseamento de implantação das linhas e serviços em operação será testado na rede de simulação, sendo 

embasado por testes de stress em relação a mudanças operacionais como capacidade, velocidade, política 

tarifária ou outras características que se mostrem relevantes. 

A Figura 25 apresenta o traçado do VLT na rede de simulação. Cabe salientar que os projetos de VLT e BRT 

entre o TAN e Planaltina são alternativos, não devendo ser considerados simultaneamente na simulação. 
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Figura 25: Representação na rede de simulação do traçado do VLT 

 
Fonte: Elaboração própria 
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2.5.2.3 Política tarifária 

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, atualmente a integração ocorre apenas entre Metrô, BRT e 

ônibus municipal, não havendo integração com as linhas intermunicipais da ANTT. 

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

de trilhos equivalente à regra atual do Metrô. Isto é, para o usuário transferir entre linhas do VLT ou entre VLT e 

Metrô não haveria ônus tarifário enquanto entre o VLT e o sistema de ônibus a regra tarifária seria de se pagar 

um teto de R$5,00. 

Por outro lado, tal premissa pode não ser aquela que otimiza a demanda ou a receita do sistema, sendo possível 

utilizar o modelo de transportes para verificar o impacto de diferentes combinações tarifárias na demanda de 

cada serviço. 

A incorporação da integração tarifária no modelo se dá através da cobrança de uma tarifa adicional de 

transbordo, de acordo com as tarifas dos dois modais envolvidos na transferência, limitando em 5 reais, no 

máximo, o total pago pelo usuário. Se, por exemplo, uma viagem utiliza uma linha de metrô, que possui tarifa de 

4 reais, logo após ter utilizado uma linha de ônibus que custa 3 reais, são cobrados por essa transferência apenas 

2 reais adicionais, ao invés de 4, pois o valor total para utilizar combinadamente os dois serviços é limitado a no 

máximo 5 reais. 

Porém, o software de modelagem utilizado apresenta a limitação de não fornecer o histórico de todos os serviços 

utilizados em cada viagem, tornando obrigatória a cobrança da tarifa de integração em todos os transbordos de 

uma viagem, mesmo que o valor total ultrapasse o máximo de 5 reais. Como, na realidade, a regra se aplica a no 

máximo dois transbordos, a partir do terceiro passa a ser cobrada novamente a tarifa cheia do próximo serviço, 

tornando a limitação computacional menos relevante. 

2.5.2.4 Representação do impacto da implantação do VLT no tráfego geral 

Para a incorporação à rede dos projetos intervenientes e metroferroviários previstos na abrangência da área de 

estudo, é importante avaliar todas as modificações viárias e de oferta operativa dos sistemas de transporte 

público já existentes que sua implantação acarretará. A subtração de uma faixa de rolamento para transporte 

privado, ou a readequação das linhas de ônibus no eixo do novo sistema são exemplos de modificações que 

podem ser necessárias e que devem estar previstas no modelo para sua real avaliação de impacto. 

Para efeito de exemplificação, um dos eixos planejados para que seja parte do traçado do futuro VLT apresentado 

no Produto 2 é o eixo da Via W3 (Norte e Sul). Para sua implementação, inicialmente está sendo adotada a 

premissa de subtração de 1 das 3 faixas de rolamento existentes atualmente, por sentido, conforme apresentado 

na Figura 26. Portanto, para este caso, o atributo de quantidade de faixas das ligações ao longo do eixo que 

compõe o sistema de VLT seria reduzido de 3 para 2. 
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Figura 26: Exemplo de subtração de faixa de rolamento para implementação do VLT 

 
Fonte: Elaboração própria 

A depender da configuração geométrica a ser utilizada, alguns tipos de dispositivos que existem atualmente para 

facilitar os movimentos de transporte individual – como giros à esquerda ou retornos em U – poderão ser 

suprimidos da rede viária, objetivando priorizar o eixo de VLT e evitando conflitos viários. 

Para avaliar o impacto dessas possíveis supressões, novas rotas para esses movimentos precisam ser 

consideradas, conforme o exemplo da Figura 27. 
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Figura 27: Exemplo de novo traçado de retorno na W3 Sul com a implementação do sistema de VLT 

 
Fonte: Elaboração própria 

Esses segmentos supracitados também são suprimidos no modelo de transporte, conforme pode ser verificado 

na Figura 28. 
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Figura 28: Exemplo de ligação modificadas na rede futura de simulação 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A Figura 29 apresenta os conflitos viários identificados na Via W3 Sul com a implantação do VLT.  

Figura 29: Conflitos viários com a implantação do VLT – via W3 Sul 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A Figura 30 apresenta os conflitos viários identificados na Via W3 Norte com a implantação do VLT. Serão propostas soluções para cada um desses conflitos na 

etapa de simulação do modelo de demanda.   

Figura 30: Conflitos viários com a implantação do VLT – Via W3 Norte 

 
Fonte: Elaboração própria
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3. Desenvolvimento dos modelos 

Neste capítulo são apresentados as bases metodológicas e o desenvolvimento da calibração dos modelos 

de demanda de viagens e oferta de transporte, adaptados a partir daqueles desenvolvidos para o PDTT/DF. 

A estrutura básica adotada no processo de modelagem segue a formulação clássica do modelo de viagens 

de quatro etapas, que consiste nos seguintes componentes resumidos abaixo: 

 Geração de viagens: consiste na estimativa do número total de viagens produzidas e atraídas ao dia 
em cada zona de tráfego, para cada motivo de viagem, a partir de atributos como população, 
empregos e matriculas de ensino; a projeção dessas variáveis permite obter o número de viagens 
totais atraídas e produzidas em cada zona nos horizontes futuros na forma de vetores de produção 
e de atração1; 

 Distribuição de viagens: trata-se da metodologia para determinar os fluxos entre cada par de zonas 
de tráfego a partir dos totais obtidos na etapa de Geração, utilizando atributos de tempos e custos 
de viagem entre cada par de zonas da área de estudo; o resultado desta etapa são matrizes origem-
destino para cada motivo de viagem; 

 Escolha modal: esta etapa permite estimar as probabilidades de escolha dos modos de transporte 
para cada motivo e par de zonas de tráfego em função de atributos do sistema de transporte (como 
tempos e custos de viagem) bem como de características socioeconômicas da população; a 
aplicação deste modelo resulta nas matrizes origem-destino sintéticas a serem utilizadas na 
simulação para obter os carregamentos de cada modo nos horizontes futuros; 

 Alocação de viagens: consiste na estimativa dos fluxos nos diversos enlaces da rede de transporte, 
tanto privado como público, com base nas matrizes de viagens por modo, para cada par origem-
destino considerado, resultando nos carregamentos que permitem identificar os corredores mais 
carregados, trechos muito congestionados e estimar os custos (tempos) de viagens zona a zona 
para um dado nível de demanda de viagens, entre outras saídas de interesse para avaliar projetos 
de transporte. 

No caso específico do PDTT/DF, foi utilizado um submodelo auxiliar de conversão de matrizes no formato 

produção-atração diárias para origem destino horária, de forma a considerar o comportamento horário da 

demanda. Esta estrutura visa utilizar dados de produção e consumo diários ao longo das duas primeiras 

etapas de modelagem, aumentando a quantidade de dados disponíveis e melhorando o resultado 

estatístico do modelo. 

Uma vez que o presente estudo utiliza um número maior de zonas do que o do PDTT/DF, é necessário 

adicionar ao processo de modelagem uma subetapa de detalhamento espacial da matriz. Esta atividade 

utilizará as matrizes horárias de cada modal como insumo, encadeando-se, desta forma, entre as atividades 

de escolha modal e alocação de viagens. 

O diagrama da Figura 31 representa, portanto, o encadeamento das etapas de modelagem e os produtos 

intermediários de cada uma. As setas continuas representam produtos e insumos inerentes de cada etapa, 

e as setas pontilhadas representam possíveis iterações de resultados de etapas posteriores que 

retroalimentem modelos de etapas iniciais. 

                                                           
1 Segundo Ortuzar & Willumsen, para viagens de base domiciliar (com uma das extremidades na residência), o conceito 
de produção se refere à residência e atração ao local que motivou a realização da viagem, independentemente do 
sentido do deslocamento. Para as viagens de base não domiciliar, os conceitos produção e atração correspondem, 
respectivamente, a origem e ao destino. 
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Figura 31: Encadeamento de etapas de modelagem e produtos intermediários 

 
Fonte: Elaboração própria 

A metodologia utilizada nos modelos de demanda, bem como a formulação que será utilizada, são descritas 

no item 3.1. Na sequência, no item 3.2, é descrita a metodologia complementar de detalhamento espacial 

das matrizes segundo o novo zoneamento. 

Vale ressaltar que, tendo em vista o objetivo de aferição da demanda potencial dos sistemas estudados, a 

metodologia de simulação será de estimativa da demanda para todas as estações propostas nos projetos 

metroferroviários, sendo avaliada posteriormente a necessidade de supressão para aquelas estações em 

que não seja identificada demanda representativa que justifique sua implantação. 

3.1 Modelos referenciais do PDTT/DF 

Na sequência são apresentados os modelos básicos elaborados no PDTT/DF que serão utilizados neste 

estudo, os quais foram calibrados com base em dados da Pesquisa de Mobilidade Urbana do Distrito Federal 

(PMU/DF). 

Devido à natureza do presente estudo, em especial ao atendimento do Aeroporto Juscelino Kubitschek, a 

formulação do modelo de atração de viagens motivo trabalho será ajustada para incorporar as previsões de 

variação no fluxo de passageiros, conforme será justificado mais adiante. 
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3.1.1 Modelo de geração de viagens 

A análise da geração da demanda ou de viagens é de importância fundamental na análise e planejamento 

de transportes, uma vez que nesta etapa da modelagem é definida a demanda global a ser atendida nos 

diversos anos-horizonte de estudo. O objetivo da aplicação de modelos de geração de demanda é permitir 

a estimativa, para cada ano-horizonte considerado em dado período de tempo, das demandas totais 

produzidas e atraídas por cada zona de tráfego da área de estudo e seu entorno (total de extremos de 

viagens de cada zona de tráfego no período). 

Uma vez que a demanda por transportes é derivada da demanda por outras atividades, o procedimento de 

modelagem procura levar em consideração o fato de que diferentes funções de demanda estão associadas 

às diferentes categorias socioeconômicas e à participação em atividades distintas (identificadas por motivos 

de viagem diferentes). A capacidade de análise e a disponibilidade de dados impõem limitações práticas a 

tal tipo de desagregação. 

De modo geral, a produção e a atração de viagens representa o número de viagens produzidas e atraídas 

por uma zona, respectivamente, em uma determinada unidade de tempo. Considera-se que as viagens de 

base domiciliar (BD) são produzidas na zona da residência e atraídas na outra ponta, independentemente 

de se é a zona de origem ou de destino. A Figura 32 apresenta de forma diagramática a relação origem-

destino/produção-atração das viagens BD. 

As viagens de base não-domiciliar (BND), por sua vez, são produzidas sempre na zona de origem e atraídas 

na zona de destino.  

Figura 32: Diagrama de correspondência de produção e atração para origem e destino de viagens de base 
domiciliar motivo trabalho 

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

Dessa forma, nos modelos de produção de Base Domiciliar (BD) são consideradas as origens e os destinos 

que correspondem à residência; nos modelos de produção de Base Não Domiciliar (BND), apenas as origens 

das viagens; nos modelos de atração BD, as origens e os destinos que não correspondem à residência; e nos 

modelos de atração BND, apenas os destinos das viagens. 

Com base na PMU/DF, pode-se identificar que as viagens de base domiciliar motivo trabalho e estudo são 

as que concentram maior número de viagens, em especial no pico manhã, cabendo discriminar modelos 

específicos para estas viagens. Também foram segregadas as viagens de base não domiciliar e de outros 

motivos da base domiciliar, devido às características particulares desses deslocamentos. Desta forma, os 

modelos utilizados foram: 

 Motivo 1: Viagens com Base Domiciliar e por Motivo de Trabalho (BD Trabalho ou BDT); 
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 Motivo 2: Viagens com Base Domiciliar e por Motivo de Educação (BD Estudo ou BDE); 

 Motivo 3: Viagens com Base Domiciliar e por Motivos Outros (BD Outros ou BDO); 

 Motivo 4: Viagens com Base Não-Domiciliar (BND). 

Foi utilizada a técnica estatística de análise de regressão linear múltipla, que permite correlacionar, em nível 

agregado, uma variável dependente que represente o número de viagens produzidas ou atraídas com n 

variáveis independentes (x1, x2, ..., xn), que, nesse caso, podem se referir a características socioeconômicas 

da região avaliada.  

O modelo de regressão linear múltipla, com a equação passando pela origem, é representada da seguinte 

forma: 

y = β1 x1 + β2 x2 + ........ + βn xn 

Onde: 

 Y é variável dependente que representa o número de viagens geradas; 

 Xi são as variáveis independentes que representam os atributos explicativos; 

Os coeficientes β1, β2, ... , βn representam constantes ou coeficientes de regressão (coeficiente angular) 
que podem ser determinados pelo método dos mínimos quadrados. 

Enquanto os modelos de base domiciliar foram elaborados considerando todas as viagens do dia – 

carecendo aplicação de submodelo de conversão para faixa horária -, as viagens de base não domiciliar 

foram divididas em dois modelos, um específico para hora pico e outro para o dia. 

A escolha por esta abordagem se deve ao comportamento observado para esse tipo de viagens, em que a 

distribuição espacial das zonas de origem e de destino do período da manhã não corresponde 

necessariamente ao padrão do restante do dia. Durante a manhã as origens BND se concentram 

principalmente nos locais de estudo regular (e.g. origem estudo, destino trabalho), enquanto no restante 

do dia são originadas nos locais de trabalho (e.g. origem trabalho, destino lazer). 

A seguir são apresentados os modelos que serão utilizados no presente estudo. 

3.1.1.1 Modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo trabalho 

𝑌 =  0,83 ∗ 𝑃𝑜𝑝 𝐴 + 0,76 ∗ 𝑃𝑜𝑝 𝐵 + 0,55 ∗ 𝑃𝑜𝑝 𝐶  

Onde: 

 Y é o número de viagens produzidas com origem ou destino no domicílio por motivo trabalho 
durante um dia útil; 

 Pop A é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar superior a 5 salários 
mínimos; 

 Pop B é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar de 2 a 5 salários 
mínimos; 

 Pop C é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar inferior a 2 salários 
mínimos. 

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste do vetor de modo que o total de viagens 

geradas no modelo seja o mesmo obtido a partir da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de produção de 

viagens de base domiciliar motivo trabalho o fator multiplicativo é de 0,9977. 
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3.1.1.2 Modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo estudo 

𝑌 =  0,59 ∗ 𝑃𝑜𝑝 𝐴 + 0,55 ∗ 𝑃𝑜𝑝 𝐵 + 0,76 ∗ 𝑃𝑜𝑝 𝐶  

Onde: 

 Y é o número de viagens produzidas com origem ou destino no domicílio por motivo estudo durante 
um dia útil; 

 Pop A é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar superior a 5 salários 
mínimos; 

 Pop B é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar de 2 a 5 salários 
mínimos; 

 Pop C é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar inferior a 2 salários 
mínimos. 

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste do vetor de modo que o total de viagens 

geradas no modelo seja o mesmo obtido a partir da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de produção de 

viagens de base domiciliar motivo estudo o fator multiplicativo é de 1,0036. 

3.1.1.3 Modelo de produção de viagens de base domiciliar motivo outros 

𝑌 =  0,71 ∗ 𝑃𝑜𝑝 𝐴 + 0,47 ∗ 𝑃𝑜𝑝 𝐵 + 0,37 ∗ 𝑃𝑜𝑝 𝐶  

Onde: 

 Y é o número de viagens produzidas com origem ou destino no domicílio por motivo outros durante 
um dia útil; 

 Pop A é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar superior a 5 salários 
mínimos; 

 Pop B é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar de 2 a 5 salários 
mínimos; 

 Pop C é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar inferior a 2 salários 
mínimos. 

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste do vetor de modo que o total de viagens 

geradas no modelo seja o mesmo obtido a partir da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de produção de 

viagens de base domiciliar motivo outros o fator multiplicativo é de 0,9950. 

3.1.1.4 Modelo de produção de viagens de base não domiciliar para o pico manhã 

𝑌 =  0,014 ∗ 𝐸𝑚𝑝 + 0,044 ∗ 𝑀𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑠 + 0,059 ∗ 𝑀𝑎𝑡 𝑆𝑢𝑝 + 0,058 ∗ 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑡  𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒  

Onde: 

 Y é o número de viagens produzidas que não tenham origem ou destino no domicílio no período 
pico 

 Emp é o total de empregos na zona; 

 Mat. Bas. é o total de matrículas em ensino básico na zona; 

 Mat. Sup. é o total de matrículas em ensino superior na zona; 

 Atrat. Parque é o indicador que representa a potencialidade de viagens para parque em cada zona, 
considerando a população residente na zona e os parques próximos. 

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste de modo que o total de viagens geradas 

no modelo seja o mesmo obtido a partir do vetor da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de produção de 

viagens de base não domiciliar o fator multiplicativo é de 0,9637. 
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3.1.1.5 Modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo trabalho 

𝑌 = 1,16 ∗ (𝐸𝑚𝑝1 + 𝐸𝑚𝑝4) + 1,22 ∗ (𝐸𝑚𝑝2 + 𝐸𝑚𝑝5) + 1,23 ∗ 𝐸𝑚𝑝3 + 0,21 ∗ 𝑃𝑜𝑝

+ 11.724 𝐴𝑒𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜  

Onde: 

 Y é o número de viagens atraídas com origem ou destino no domicílio por motivo trabalho durante 
um dia útil; 

 Emp1 é o total de empregos do grupo 1 na zona; 

 Emp4 é o total de empregos do grupo 4 na zona; 

 Emp2 é o total de empregos do grupo 2 na zona; 

 Emp5 é o total de empregos do grupo 5 na zona; 

 Emp3 é o total de empregos do grupo 3 na zona; 

 Pop é o total de população residente na zona; 

 Aeroporto é uma variável dummy1, utilizada para considerar as viagens atraídas pelo Aeroporto JK. 

Os grupos 1 a 5 são apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 2: Descrição dos 5 diferentes grupos de emprego 

Grupo Descrição 

1 

- Transporte, armazenagem e correio 

- Indústrias de transformação 

- Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

- Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

- Eletricidade e gás 

- Indústrias extrativas 

2 

- Atividades administrativas e serviços complementares 

- Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

- Informação e comunicação 

- Atividades profissionais, científicas e técnicas 

- Artes, cultura, esporte e recreação 

- Atividades imobiliárias 

3 
- Administração pública, defesa e seguridade social 

- Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 

4 

- Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 

- Alojamento e alimentação 

- Construção 

- Serviços domésticos 

5 

- Outras atividades de serviços 

- Educação 

- Saúde humana e serviços sociais 

Fonte: Elaboração própria 

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste do vetor de modo que o total de viagens 

geradas no modelo seja o mesmo obtido a partir da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de atração de 

viagens de base domiciliar motivo trabalho o fator multiplicativo é de 0,9923. 

                                                           
1 Dummy é uma variável qualitativa que assinala a presença ou ausência de um atributo ou evento, permitindo a 
transformação de uma variável categórica em valor numérico (WONNACOTT, T.H.; WONNACOTT, R.J., 1965) 
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Por utilizar uma variável do tipo dummy, o modelo do PDTT/DF não é sensível ao crescimento do aeroporto, 

o que pode não ser adequado ao presente estudo, uma vez que uma das linhas de VLT estudadas tem seu 

traçado conectando o Aeroporto Juscelino Kubitschek ao Plano Piloto. 

Sendo assim, optou-se-por ajustar o modelo calibrado para que a expansão do mesmo possa ser 

considerada na modelagem, alterando essa dummy fixa por uma variável que represente o crescimento do 

aeroporto. Com isso, em horizontes futuros será possível considerar a maior atratividade que o aeroporto 

venha a ter, conforme sua projeção de movimentação de passageiros.  

Para que a estrutura e calibração do modelo se mantenham, a variável escolhida será o número de 

passageiros do aeroporto normalizada para o valor de 1 em 2016 (ano referência de calibração). Em 

horizontes futuros, essa variável assumirá valores proporcionais à projeção de passageiros do aeroporto, 

ou seja, caso esteja previsto um crescimento de 50% na movimentação de passageiros, a variável assume o 

valor de 1,5, aumentando a atração de viagens motivo trabalho no aeroporto. 

3.1.1.6 Modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo estudo 

𝑌 =  2,16 ∗ 𝑀𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑠 + 1,29 ∗ 𝑀𝑎𝑡 𝑆𝑢𝑝 

Onde: 

 Y é o número de viagens atraídas com origem ou destino no domicílio por motivo estudo durante 
um dia útil; 

 Mat Bas é o total de matrículas em ensino básico na zona; 

 Mat Sup é o total de matrículas em ensino superior na zona. 

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste do vetor de modo que o total de viagens 

geradas no modelo seja o mesmo obtido a partir da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de atração de 

viagens de base domiciliar motivo estudo o fator multiplicativo é de 1,0247. 

3.1.1.7 Modelo de atração de viagens de base domiciliar motivo outros 

𝑌 =  0,62 ∗ 𝐸𝑚𝑝4 + 1,265 ∗ 𝐸𝑚𝑝5 + 0,52 ∗ 𝑃𝑜𝑝 𝐵 + 0,38 ∗ 𝑃𝑜𝑝 𝐴 + 0,07 ∗ 𝐴𝑐𝑒𝑠𝑠  𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒  

Onde: 

 Y é o número de viagens atraídas com origem ou destino no domicílio por motivo outros durante 
um dia útil; 

 Emp4 é o total de empregos do grupo 4 na zona; 

 Emp5 é o total de empregos do grupo 5 na zona; 

 Pop B é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar de 2 a 5 salários 
mínimos; 

 Pop A é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar superior a 5 salários 
mínimos; 

 Acess Parque é o indicador que representa a acessibilidade dos parques da zona. 

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste do vetor de modo que o total de viagens 

geradas no modelo seja o mesmo obtido a partir da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de atração de 

viagens de base domiciliar motivo outros o fator multiplicativo é de 0,9569. 
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3.1.1.8 Modelo de atração de viagens de base não domiciliar para o pico manhã 

𝑌 =  0,035 ∗ 𝐸𝑚𝑝 + 0,018 ∗ 𝑀𝑎𝑡 + 0,012 ∗ 𝑃𝑜𝑝 𝐴 

Onde: 

 Y é o número de viagens atraídas que não tenham origem ou destino no domicílio no período pico; 

 Emp é o total de empregos na zona; 

 Mat é o total de matrículas na zona, considerando ensino básico e ensino superior; 

 Pop A é a parcela da população residente na zona que possui renda domiciliar superior a 5 salários 
mínimos. 

Posteriormente à regressão linear, é calculado um fator de ajuste de modo que o total de viagens geradas 

no modelo seja o mesmo obtido a partir do vetor da Pesquisa Domiciliar. Para o modelo de atração de 

viagens de base não domiciliar o fator multiplicativo é de 0,9623. 

3.1.2 Modelo de distribuição de viagens 

A distribuição de viagens é o segundo estágio do processo de projeção de demanda a partir do modelo de 

quatro etapas. É a etapa na qual são modelados os intercâmbios de viagens entre as zonas de produção e 

de atração na área de estudo, sendo obtida a quantidade de viagens que partem de e que chegam a cada 

zona de tráfego. 

Como o modelo de distribuição estima os fluxos entre zonas, a extensão ou a duração típica das viagens 

observadas são tidas como os melhores indicadores para validação de sua calibração. Porém, apesar de 

tradicionalmente este modelo ser calibrado apenas em função da duração das viagens1, também é possível 

analisar se o modelo preserva as características espaciais da matriz observada. 

No PDTT/DF, optou-se por verificar se as matrizes modeladas e observadas, agregadas por regiões PDTT, 

mantém uma boa correlação entre si. Tal teste de correlação só pode ser realizado a partir de zonas 

agregadas, tanto pela representatividade dos dados, quanto pelo fato de as matrizes observadas serem 

esparsas, com poucos pares OD preenchidos, e as matrizes obtidas a partir do modelo gravitacional ser 

bastante dispersa. 

O modelo também utiliza como insumo os tempos de viagem obtidos a partir da rede de simulação, sobre 

os quais é aplicada a função de impedância obtida. Para a projeção de viagens, sua formulação é aplicada 

sobre os vetores de produção e atração referentes aos horizontes de 10 e 20 anos obtidos na etapa de 

geração, permitindo elaborar as matrizes futuras de viagens da área de estudo. 

Na sequência é apresentada a formulação dos modelos utilizados, bem como o submodelo de conversão 

de produção e atração diárias em volumes horários, aplicado sobre as matrizes já distribuídas. 

  

                                                           
1 Ortuzar & Willumsen, Modelling Transport, 2011 
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3.1.2.1 Formulação dos modelos de distribuição 

As funções de impedância calibradas garantem que, ao ser aplicado o modelo para os dados de geração, as 

distribuições de tempo de viagem da matriz sintética obtida sejam as mais próximas possíveis da 

distribuição na matriz observada. Estas funções são mandatoriamente decrescentes, conforme apresentado 

na Figura 33, indicando que conforme aumenta a impedância da viagem entre um par de viagens, menor a 

atratividade para se viajar entre eles. 

Na sequência, é apresentada a formulação matemática para a distribuição de viagens: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗 × exp (𝛽𝑐𝑖𝑗) 

Onde: 

 𝑇𝑖𝑗 é o número de viagens entre as zonas i e j; 

 𝑐𝑖𝑗  é a função de impedância; 

 𝛽 é o fator de balanceamento da equação, e foi estimado para cada modelo desenvolvido, sendo 
obtidos os seguintes valores conforme Tabela 3.  

 

Tabela 3: Fatores de balanceamento por modelo desenvolvido 

Modelos β 

BD Trabalho -0.12 

BD Estudo -0.45 

BD Outros -0.25 

BND -0.15 

Fonte: Elaboração própria 

Desta forma, as funções de impedância obtidas são apresentadas na Figura 33. 

Figura 33: Funções de impedância obtidas 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 
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As distribuições de impedância de viagens observadas e modeladas indicam um bom nível de representação 

das condições observadas.  

A Figura 34 apresenta esta correlação para viagens de base domiciliar motivo trabalho, na qual as linhas 

azul e vermelha são praticamente coincidentes. 

Figura 34: Distribuições de impedância de viagens por motivo de BDT 

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

Na sequência, a Figura 35, apresenta as distribuições de impedância para viagens de base domiciliar com 

motivo estudo. 
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Figura 35: Distribuições de impedância de viagens por motivo de BDE 

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

A Figura 36, a seguir, apresenta as distribuições de impedância para viagens de base domiciliar com motivo 

outros.  

Figura 36: Distribuições de impedância de viagens por motivo de BDO 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 
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Por fim, a Figura 37 apresenta as distribuições de impedância para viagens de base não domiciliar. 

 

Figura 37: Distribuições de impedância de viagens por motivo de BND 

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

Apesar de ligeiros desvios ao longo das classes, em todos os modelos elaborados as durações médias das 

viagens observadas se mantiveram após o processo de calibração, garantindo que as matrizes resultantes 

da modelagem representem a mesma grandeza de transporte das matrizes observadas. 

Os gráficos apresentados a seguir, em que cada ponto corresponde a um mesmo par de região PDTT de 

origem e destino, ilustram a comparação entre a matriz observada original e a matriz modelada. Na Figura 

38 é apresentada a comparação para viagens de base domiciliar, motivo trabalho. 
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Figura 38: Comparação entre a matriz observada original e a matriz modelada por motivo de BDT 

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

A comparação para viagens de base domiciliar, motivo estudo é apresentada na Figura 39. 

Figura 39: Comparação entre a matriz observada original e a matriz modelada por motivo de BDE 

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

A Figura 40 apresenta a comparação para viagens de base domiciliar, motivo outros. 
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Figura 40: Comparação entre a matriz observada original e a matriz modelada por motivo de BDO 

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

Finalmente, a Figura 41 apresenta a comparação da viagens de base não domiciliar. 

Figura 41: Comparação entre a matriz observada original e a matriz modelada por motivo de BND 

 
Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 
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3.1.2.2 Conversão produção-atração dia em origem-destino hora pico 

Uma vez que as etapas de geração e distribuição de base domiciliar dos motivos trabalho (BDT), estudo 

(BDE) e outros (BDO) consideraram o total de viagens diárias, é necessário realizar a conversão dessas 

matrizes para o período específico de modelagem referente à hora pico manhã. 

Este procedimento se dá pela aplicação de fatores de escala, que ajustam o volume total da matriz para o 

volume do período estudado, e por fatores direcionais, que ajustam a proporção de viagens que ocorrem 

no sentido domicílio para atividade ou no sentido atividade para o domicílio. Desta forma, as matrizes no 

formato produção-atração (PA) são convertidas para o formato origem-destino (OD). 

Para compreensão deste comportamento, a Figura 42 apresenta o perfil horário das viagens, segundo os 

quatro motivos de viagem utilizados na modelagem. 

Figura 42: Distribuição temporal das viagens segundo motivos 

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

Na sequência, a Figura 43 mostra, para as viagens de base domiciliar, os perfis das viagens com origem e 

com destino no domicílio. 
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Figura 43: Direção das viagens de base domiciliar 

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

Ao se converter os vetores PA para OD, são considerados tanto a participação dentro dos períodos do dia 

quanto a correspondência PA-OD (produção como origem ou destino e atração como origem ou destino).  

Os fatores horários e de correspondência são apresentados na Tabela 4. No caso da matriz BND, cujos 

vetores foram modelados separadamente para o período pico manhã, o fator horário é representado pela 

divisão entre o volume do período pico manhã (6:30 a 9:30) pelo da hora pico manhã (7:15 a 8:15), enquanto 

o restante é calculado pela divisão do volume dia pelo volume da hora pico manhã.  

Tabela 4: Fatores horários e de correspondência 

Matriz 
Fator horário 
(dia / hpm) 

Fator de direção1 

BDT 6,5584 98,5% 

BDE 5,5493 88,5% 

BDO 25,170 82,7% 

BND 1,721 (HPM/PPM) 100,0% 

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

Sabe-se que em situações de congestionamento extremo os horários de viagem são afetados, tendendo a 

aumentar a duração do período pico, uma vez que as pessoas precisam iniciar seu deslocamento mais cedo 

para alcançar o destino a tempo. 

Porém, em modelos de planejamento de transporte não é recomendado projetar esses fatores e considerar 

que o pico de viagens será mais difuso no futuro, pois isto não representa o desejo real de deslocamento 

dos usuários e sim um efeito negativo do congestionamento, que, portanto, não deve ser considerado para 

fins de planejamento do total de viagens. Desta forma, será mantido o perfil horário do ano base, 

                                                           
1 O valor de 100% representa uma correspondência produção = origem 
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permitindo que o modelo calcule uma possível saturação da malha viária e os efeitos de congestionamento 

e atraso decorrentes dessa sobredemanda. 

3.1.3 Modelo de escolha modal 

A etapa de divisão modal consiste em segregar a demanda de viagens sobre os diversos modos de 

transporte disponíveis sob uma perspectiva probabilística, sendo desenvolvido para tanto um modelo 

matemático. As funções elaboradas permitem identificar as viagens segundo as zonas de tráfego para os 

modos de transporte motorizado privado (majoritariamente individual) e público (majoritariamente 

coletivo) e para os modos não motorizados, discriminando viagens por bicicleta e a pé. 

Esta etapa produz para cada par origem-destino e para cada motivo as proporções de cada modo a partir 

das impedâncias da rede de alocação. Estas proporções são multiplicadas pelos resultados do modelo de 

distribuição para obter as matrizes de viagem por modo de transporte. 

A base de dados para a calibração do modelo de escolha modal foi primariamente a PMU/DF, sendo feita a 

divisão entre quatro conjuntos de modos: a pé, bicicleta, transporte individual (privado) e transporte 

coletivo (público). O tipo de pesquisa conduzido equivale à uma pesquisa de preferência revelada, já que o 

viajante efetivamente escolheu um modo para a realização de sua viagem. 

Diversas variáveis explicativas são utilizadas no modelo, podendo, de maneira geral, pertencer a duas 

categorias, a saber: as variáveis que são atributos do modo de transporte para determinada viagem e as 

variáveis que dependem do viajante. 

Entre as variáveis que dependem do modo, pode-se citar o tempo, o custo e a distância. O tempo, no caso 

do transporte público, pode ser desagregado em tempo de espera, tempo de caminhada e tempo no 

veículo, já que tradicionalmente entende-se que o viajante considera os dois primeiros como sendo mais 

incômodos que o terceiro. 

3.1.3.1 Formulação dos modelos de divisão modal 

O modelo de divisão modal utilizado é composto por três submodelos: modelo superior, modelo 

motorizado e modelo não-motorizado, sendo que este último não será utilizado no presente estudo, uma 

vez que não serão avaliadas separadamente as viagens realizadas de bicicleta ou a pé. 

O primeiro modelo, dito “modelo superior”, é responsável por determinar se uma viagem se fará pelos 

modos motorizados ou pelos modos não motorizados, levando uma proporção a cada um deles. 

O modelo de modos motorizados divide a demanda entre os modais coletivos e os individuais. Cabe 

observar que os atributos destes modos vêm do transporte público coletivo e do automóvel particular, pois 

estes são os principais modos destas duas categorias, além de serem os modos que serão alocados. Já o 

modelo de modos não motorizados divide finalmente as viagens entre bicicleta e a pé. 

A proporção das viagens em cada um destes 4 modos é enfim dada pelo produto da proporção do modelo 

superior com a proporção do modelo inferior correspondente. A estrutura geral é representada na Figura 

44. 
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Figura 44: Estrutura hierárquica do modelo 

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

Modelo superior 

O modelo de escolha pelo transporte motorizado em detrimento ao não-motorizado utiliza como variáveis 

explicativas, a classe de renda e a distância percorrida, conforme apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5: Formulação do modelo aninhado (escolha entre motorizado e não-motorizado) 

Variável Coeficiente Desvio Padrão t-value p-value 

Intercepto -0,497302 0,134272 -3,7037 0,0002125 

Dist. Percorrida (NM) -0,596568 0,030159 -19,7810 < 2,2e-16 

renda.id 0,306131 0,029886 10,2434 < 2,2e-16 

𝑈 = −0,497 − 0,597 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑃𝑒𝑟𝑐. 𝑁𝑀 + 0,306 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎. 𝑖𝑑 

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

Valores de utilidade mais negativos trazem a escolha para o transporte motorizado, ao passo que valores 

menos negativos ou positivos levam a escolha para o modo não-motorizado. 

A variável explicativa de distância percorrida utilizada para o modelo consiste somente na distância 

percorrida no modo de transporte não-motorizado (NM). Desta forma, o modelo considera a inércia em se 

optar pelo transporte não-motorizado para distâncias longas. 

Já a classe de renda foi considerada como variável explicativa de forma categórica, adotando-se, contudo, 

um valor numérico que a representasse de forma estratificada. A Tabela 6 apresenta tal procedimento, de 

forma a facilitar a identificação da sensibilidade do modelo. 

Tabela 6: Classes de Renda da pesquisa Origem-Destino e indexação das categorias 

Faixa Classe de Renda 

Sem Renda 8 

Até R$ 440,00 7 

viagens totais

Modelo 
superior

viagens 
motorizadas

Modelo 
motorizado

privado 
(individual)

público 
(coletivo)

viagens não-
motorizadas

Modelo não-
motorizado

bicicleta a pé
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Faixa Classe de Renda 

De R$ 440,00 a R$ 880,00 6 

De R$ 880,00 a R$ 1.760,00 5 

De R$ 1.760,00 a R$ 2.640,00 4 

De R$ 2.640,00 a R$ 4.400,00 3 

De R$ 4.400,00 a R$ 8.800,00 2 

De R$ 8.800,00 a R$ 13.200,00 1 

De R$ 13.200,00 a R$ 17.600,00 1 

De R$ 17.600,00 a R$ 22.000,00 1 

De R$ 22.000,00 a R$ 26.400,00 1 

Acima de R$ 26.400,00 1 

Não respondeu - 

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

O resultado das proporções do modelo aninhado deve ser posteriormente combinando com o resultado 

dos modelos hierárquicos inferiores, de modo a compor a probabilidade de escolha entre os quatro modos 

definidos. 

Modelo de viagens motorizadas 

O modelo de viagens motorizadas é um modelo binomial Logit que estima viagens nos modos coletivos e 

individuais, dadas viagens motorizadas, no qual os seguintes atributos foram utilizados: 

 Individual 

 Tempo  

 Coletivo 

 Tempo no veículo 

 Tempo de espera 

 Tempo de caminhada 

 Número de embarques 

 Tarifa 

 Viagem 

 Motivo 

 Viajante 

 Renda domiciliar 

 Sexo 

 Outros 

 Distancia a pé 

Como explicado acima, a linearidade do modelo se dá sobre os parâmetros e não sobre os atributos, de 

maneira que outras transformações como polinomiais, linear por partes, logarítmica, exponencial e outras 

transformações reais dos parâmetros são validas como parâmetros1. 

Nos modelos multinominais, as variáveis mudas de uma variável categórica são um conjunto de variáveis, 

havendo uma para cada categoria, e assumindo o valor 1 na sua categoria e 0 em todas as outras. Uma das 

categorias é identificada como base e a variável muda correspondente não é incluída no modelo, pois caso 

contrário, haveria dependência linear. Estas variáveis só são adicionadas para um dos modos, já que caso 

se acrescentassem nos dois, os efeitos se anulariam. 

Assim, os atributos acima foram empregados utilizando-se os seguintes parâmetros: 

 Tempo individual 

 Velocidade média coletivo 

                                                           
1 Ben-Akiva, M. and Lerman, S.R. (1985) Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand. MIT Press, 
Cambridge 
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 Variável muda indicando a não utilização de nenhuma linha de transporte público 

 Tarifa ponderada segundo a renda 

 Variável muda de Motivo 

 Variável muda de Renda domiciliar 

 Variável muda de Sexo; 

Na alocação de transporte público, sempre é possível que o caminho de menor impedância seja a pé do 

início ao final sem a utilização de nenhuma linha de transporte público. Enquanto estas viagens idealmente 

deveriam ser enquadradas como viagens a pé e não viagens de transporte público, o fato da alocação 

escolher apenas o caminho de menor impedância, em pares origem-destino que alguns utilizariam 

transporte público e outro a pé, fará que a alocação gere apenas uma opção.  

No caso em que algum entrevistado tenha optado pelo transporte público, mas que a alocação tenha 

identificado o trajeto a pé como de menor impedância, acrescenta-se uma variável muda (variável numérica 

igual a 1 nestes casos e 0 em todos os outros). Cabe observar que estes casos são bastante raros, mas dada 

a lógica de decisão diferente nestes casos, optou-se pela inclusão desta variável a mais.  

As penalidades das tarifas devem variar junto com a renda do indivíduo, já que seu valor do tempo é 

diferente. Para isso, uma escala foi criada para ponderar a renda dos indivíduos. Esta escala foi calibrada 

procurando-se maximizar a verossimilhança, conservando sempre a ordem de grandeza, os valores relativos 

e os sinais esperados. Os seguintes fatores foram encontrados: 

Tabela 7: Ponderação da tarifa segundo renda 

Classe de Renda Fator de Ponderação 

1 1 / 6.32 

2 1 / 5.48 

3 1 / 4 

4 1 / 3.16 

5 1 / 2.45 

6 1 / 1.73 

7 1 / 1 

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

As classes de renda, além de afetarem a penalização da tarifa, foram utilizadas como variáveis mudas para 

as classes descritas. Os motivos foram separados nos quatro grupos a seguir: viagens de base domiciliar por 

motivo trabalho, viagens de base domiciliar por motivo estudo, viagens de base domiciliar de outros 

motivos e viagens não domiciliares. Estes quatro motivos geram variáveis mudas para o modelo. 

Finalmente, existe ainda um coeficiente constante do modo, que é essencial para que a proporção global 

seja mantida sem prejudicar os coeficientes das outras variáveis que representam os ganhos marginais de 

utilidade. Novamente, este coeficiente constante só é aplicado a uma das alternativas. Os coeficientes do 

modelo são apresentados na Tabela 8 
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Tabela 8: Coeficientes do modelo de viagens motorizadas 

Descrição Coeficiente Desvio padrão Valor t Unidade 

constante de público -1.6308441 0.0786985 -20.7227 - 

velocidade média público 2.7624969 0.3784222 7.3 Km / minuto 

tempo de automóvel 0.0236385 0.0023843 9.9141 minuto 

tarifa ponderada -0.7980433 0.1981463 -4.0275 
Real 

(ponderado) 

Muda – não usa transp. público -0.5153432 0.0739634 -6.9675 - 

Muda – viagem não domiciliar -2.4845828 0.1222001 -20.3321 - 

Muda – motivo outros -1.8152069 0.0607036 -29.9028 - 

Muda – motivo trabalho  -0.9516034 0.0488831 -19.4669 - 

Muda – renda B 1.0475263 0.0626915 16.7092 - 

Muda – renda C1 1.840979 0.0642217 28.666 - 

Muda – renda C2 2.4666356 0.073022 33.7794 - 

Muda – renda C3 3.1430566 0.0875496 35.9003 - 

Muda – renda D 3.754951 0.1396625 26.8859 - 

Muda – renda EF 4.2909705 0.2782953 15.4188 - 

Muda – sexo masculino -0.6407097 0.0372253 -17.2117 - 

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

Deve-se entender que na tabela acima a unidade se refere a grandeza que é multiplicada pelo coeficiente 

e não ao próprio coeficiente. Como a utilidade é adimensional, a unidade de cada coeficiente é o inverso da 

unidade indicada na tabela acima. Ademais, como as tarifas são multiplicadas pelos valores apresentados 

na Tabela 7, a unidade continua a ser R$ mas não é mais diretamente a tarifa da viagem. 

3.1.4 Modelo de alocação de viagens 

Esta seção aborda os modelos de alocação de transporte privado e público e uma seção adicional referente 

à validação destes modelos dentro do conjunto das quatro etapas. 

Conforme apresentado no capítulo 1, o TransCAD 6.0 R2 Full 64-bit, desenvolvido pela empresa Caliper, foi 

o software utilizado para elaboração do modelo de transportes utilizado neste estudo, contemplando as 

atividades de preparo da rede e alocação de viagens de transporte privado e público. 

A oferta de transporte é modelada no formato de redes computacionais, de maneira a caracterizar o 

sistema de transportes, especificando sua configuração, estrutura e propriedades de tráfego, com o 

objetivo de representar o que o sistema oferece para satisfazer necessidades de deslocamento dos 

indivíduos. 

Do ponto de vista do tráfego geral e, mais especificamente, do transporte privado individual, a oferta é 

representada por uma rede viária, que caracteriza a malha de vias de transporte. Do ponto de vista do 

transporte público coletivo, a oferta é representada, além da rede viária, por um sistema de rotas, o qual 

descreve os serviços de transporte coletivo dos diversos modais que estejam em operação na área de 



    Relatório 3 - Criação da Rede Básica Fundamental 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    66    

estudo. A montagem das redes de transporte privado individual e público coletivo são apresentadas nos 

itens 3.1.4.1 e 3.1.4.2, respectivamente. 

3.1.4.1 Modelo de alocação de transporte privado individual 

O carregamento da rede de transportes é resultante do processo de alocação de viagens, que representa 

as possíveis decisões de deslocamento dos usuários, de acordo com as condições de demanda e oferta do 

sistema. No caso do transporte privado individual, essa decisão consiste na escolha de caminhos entre a 

origem e o destino da viagem. 

A estimativa do tempo de viagem é um parâmetro fundamental para o critério de seleção de trajetos no 

processo de alocação de transporte privado. Este tempo depende do tempo de viagem a fluxo livre (sem 

saturação) e da demora devido aos efeitos do aumento de congestionamento. 

Quanto mais utilizada for a via, pior será seu desempenho e maior será a demora de um veículo que a 

percorre. Esta relação é dada por funções de fluxo-demora (VDF – Volume Delay Functions). A função fluxo-

demora utilizada no processo de alocação é a função Bureau of Public Roads (BPR), expressa a seguir: 

𝑡 =  𝑡𝑜 [1 + 𝛼 (
𝑉

𝐶
)

𝛽

] 

Onde: 

 t: Demora (minutos) 

 to: Tempo de viagem a velocidade de fluxo livre (minutos) 

 V: Fluxo de veículos (veículos/hora) 

 C: Capacidade total da ligação (veículos/hora) 

 α, β: Parâmetros de ajuste, adimensionais 

Para a estimativa de velocidade de fluxo livre e capacidade dos links da rede viária, e para a obtenção da 

função fluxo-demora utilizada no modelo de alocação de transporte privado, foram utilizadas informações 

resultantes do processamento de dados brutos de radares fotográficos de velocidade instalados em todo o 

Distrito Federal, fornecidos pelo DER- Departamento de Estradas de Rodagem e pelo DETRAN/DF. 

Os radares registram os fluxos veiculares e as respectivas velocidades praticadas no decorrer do dia. O 

processamento destes dados possibilitou estabelecer, por categoria de via, uma relação entre as 

velocidades médias praticadas e seus respectivos níveis de fluxo, resultando, desta maneira, em estimativas 

das capacidades por tipo de via e na obtenção dos parâmetros de ajuste adimensionais da função fluxo-

demora. 

Permitiu também estimar as velocidades de fluxo livre, de acordo com os dados registrados nos instantes 

de menor fluxo, associados ao levantamento de velocidades permitidas nas vias, o qual foi efetuado para o 

sistema viário principal. 

As estimativas de velocidade de fluxo livre e capacidade foram então extrapoladas para toda a rede de 

acordo com a sua categorização, a qual é baseada na hierarquia viária ilustrada na Figura 45 a seguir. 

Finalmente, os parâmetros de ajuste da função de fluxo-demora foram ajustados usando os carregamentos 

observados como referência para calibração. 
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Figura 45: Hierarquia viária do Distrito Federal 

 
Fonte: Adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 
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Um detalhamento maior da área de estudo é apresentada na Figura 46. 

Figura 46: Hierarquia viária do Distrito Federal – Área de estudo 

 
Fonte: Adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-3B)
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Uma observação pertinente diz respeito ao nível macro do modelo de alocação, que não considera o efeito 

da propagação de filas, como em uma microssimulação. Desta maneira, os congestionamentos ocorrem 

apenas nos links de gargalo, em função da relação entre o fluxo previsto para uma ligação e sua capacidade, 

sem que os links anteriores sejam afetados pela eventual formação de fila. 

Tal limitação é intrínseca a este tipo de modelagem e é perfeitamente compatível com o nível de 

detalhamento necessário, devido ao caráter tático do estudo, mas exigirá uma análise complementar no 

cenário em que se buscar compreender o impacto da possível retirada de retornos para o tráfego geral. 

3.1.4.2 Modelo de alocação de transporte público coletivo 

As viagens da matriz origem/destino de transporte público da hora pico manhã são alocadas na rede de 

oferta de transporte público utilizando o software TransCAD, gerando como resultado os fluxos de 

passageiros na rede na hora pico do sistema. O método de alocação utilizado (Equilibrium Pathfinder) é 

iterativo e distribui as viagens de acordo com os desejos de deslocamento entre zonas de tráfego, os custos 

(monetários e temporais) de transporte e a restrição de capacidade dos serviços ofertados. 

De forma análoga à alocação de privado, a alocação de usuários de transporte público também considera 

que a viagem de um certo par de origem e destino utilizará o caminho de menor custo generalizado. Custo 

esse, que para transporte público é mais complexo do que o de privado, uma vez que consideram os tempos 

de espera, caminhada e o de viagem propriamente dita (dentro do veículo), as tarifas referentes à linha 

utilizada, além de penalidades específicas referentes à calibração da percepção do usuário. A alocação por 

esse método utilizou os seguintes elementos: 

 Rede Viária com informações de tempos de transporte público (em minutos), tempos de caminhada 
(em minutos), comprimento (em quilômetros), localização de faixas exclusivas e sentidos de fluxo. 
Além disso, a rede deve ter uma boa acessibilidade de caminhada para pedestres, principalmente 
nas proximidades das estações de Metrô e BRT. 

 Rede de Rotas, que deve conter os traçados e locais de embarques e desembarques das linhas de 
ônibus, BRT e Metrô. Além disso, deve conter também características da operação do período 
estudado, como modo, intervalo entre veículos (em minutos), tarifa (em reais) e capacidade 
(passageiros por hora). Todas essas informações precisam estar discretizadas por linha e sentido 
(centro ou bairro). 

 Matriz de viagens de transporte público, já separada para a hora pico manhã, integra-se à rede por 
meio dos centroides e conectores. 

 Tabela de modos e transbordos, onde são colocadas as informações básicas de cada modo de 
transporte público e tarifas de transferência, caso haja algum tipo de integração. 

 Outros parâmetros como valor do tempo (R$/minuto), pesos para cada elemento de custo (tempos 
de espera, caminhada e no veículo e tarifas) e outras penalidades específicas.  

É fundamental ressaltar o caráter iterativo do modelo de transportes, pois os tempos de viagem 

considerados para os serviços de transporte público são calculados em função da velocidade resultante da 

alocação de viagens de transporte privado individual, englobando os efeitos do congestionamento do 

tráfego geral do horizonte analisado. 

Por outro lado, rotas que utilizam corredores exclusivos, como trilhos, corredores de BRT e faixas de ônibus, 

não incorporam esse efeito do congestionamento, consequentemente não sofrendo piora em seu tempo 

de percurso, independentemente dos congestionamentos no tráfego geral. Tal aspecto representa uma 

vantagem desses modais no atendimento das demandas crescentes dos horizontes futuros. 
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Destaca-se também que, para as rotas de transporte público, além do tempo de percurso correspondente 

às velocidades resultantes da alocação de transporte privado, é acrescido um atraso de parada em cada 

ponto de embarque e desembarque atendido. Desta forma, no caso de novos eixos propostos é realizada a 

estimativa do tempo de viagem com base em velocidades médias e número de paradas. 

Outro aspecto relevante ao modelo de alocação de transporte público diz respeito às tarifas dos serviços e 

às tarifas cobradas nos transbordos de acordo com a política tarifária da região em questão. A 

representação desta regra de integração tarifária no modelo de transportes consiste na cobrança de uma 

tarifa adicional de transbordo, de acordo com as tarifas dos dois modais envolvidos na transferência. Porém, 

o software de modelagem utilizado apresenta a limitação de não fornecer o histórico de todos os serviços 

utilizados em cada viagem, tornando obrigatória a cobrança da tarifa de integração em todos os transbordos 

de uma viagem. 

As transferências do modelo são especificadas por modal de transporte, neste caso, metrô, ônibus, BRT e, 

nos cenários futuros, VLT. Adicionalmente, como os serviços de ônibus do DF possuem tarifas distintas, 

foram criados três modos específicos para representá-los no modelo. Esta estrutura permitirá testar 

politicas tarifárias, em especial para o VLT, verificando aquela com resultado financeiro e de demanda mais 

adequados. 

Assim como no modelo de alocação de transporte privado individual, os parâmetros estipulados para o 

modelo de transporte público foram calibrados por meio da comparação dos fluxos gerados pela matriz 

observada do ano de 2016 com as contagens, as quais, neste caso, são representadas pelos resultados da 

Pesquisa de Frequência e Ocupação Visual, conforme apresentado no item seguinte, referente à validação 

do modelo. 

3.1.5 Procedimento para modelagem das matrizes dos horizontes futuros 

A etapa de montagem das matrizes futuras é decorrente da aplicação das três primeiras etapas do Modelo 

Quatro Etapas utilizado. Mediante a projeção das variáveis explicativas da demanda, procede-se a aplicação 

do modelo de geração para cada um dos motivos.  

Deve-se observar também que os totais de viagens produzidas e atraídas geradas pelos respectivos modelos 

de geração não serão iguais e devem ser ajustados de forma a se igualarem. Utiliza-se como referência 

aquele modelo com o total de viagens mais adequado, desde que seja considerado confiável, conforme 

proposto a seguir: 

 BDT: será guiado pelas atrações de viagens motivo trabalho, projetadas com base no número de 
empregos, ajustando-se as produções, projetadas com base em população; 

 BDE: será guiado pelas atrações de viagens motivo estudo, projetadas com base no número de 
matrículas escolares (por sua vez, projetado com base em população em idade escolar), ajustando-
se as produções, projetadas com base em população; 

 BDO: será guiado pela produção de viagens, projetada com base no crescimento populacional, uma 
vez que a atração é composta por um misto de variáveis indicativas de proporcionalidade da 
distribuição espacial e não do volume total; 

 BND: uma vez que ambos modelos são complexos e utilizam diversas variáveis explicativas, será 
utilizada a média entre os valores obtidos. 

Na sequência, a utilização do modelo de distribuição permite que sejam obtidas as matrizes diárias segundo 

produção e atração para cada motivo de viagem, as quais serão transformadas em matrizes origem destino 
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a partir da aplicação dos fatores de direcionalidade e subsequentemente transformadas em matrizes 

horárias com a aplicação dos fatores horários. 

O processo de obtenção das matrizes futuras segundo modais é iterativo. Primeiramente aplica-se o modelo 

de divisão modal considerando as impedâncias do ano base, sendo obtidas matrizes por modo preliminares. 

Estas matrizes são alocadas à rede e, por terem volumes superiores às do ano base, geram atrasos maiores 

e, consequentemente, impedâncias ao deslocamento maiores. As impedâncias obtidas no modelo de 

alocação alimentam novamente o modelo de divisão modal, permitindo que seja estimada a escolha modal 

futura e, desta forma, sendo obtida a matriz origem destino de cada modo para os horizontes de análise. 

3.2 Detalhamento espacial das matrizes 

Visando manter a estrutura básica dos modelos do PDTT/DF, optou-se por realizar o detalhamento espacial 

das matrizes após a etapa de divisão modal. Tal estrutura visa preservar os volumes utilizados nas matrizes 

do PDTT/DF caso sejam mantidos os cenários de oferta e demanda. 

A matriz de viagens segundo subzonas será obtida a partir da aplicação de fatores sobre a matriz por zonas 

de tráfego obtidas para cada um dos modais. Tais fatores serão obtidos conforme variáveis explicativas 

obtidas na etapa de geração de viagens, aplicando-se um modelo análogo ao método de Fratar1 para 

proporcionalização das viagens.  

Desta forma, uma subzona com maior urbanização produzirá um número maior de viagens que uma 

subzona pouco densa e, de forma análoga, uma subzona com maior número de empregos do que suas 

subzonas “irmãs” (originadas da mesma zona) poderá atrair uma parcela maior de viagens destinadas à essa 

zona “mãe”. 

Para este detalhamento, há de se considerar a granularidade com que é possível obter informações 

secundárias para as principais variáveis explicativas da realização de viagens, considerando e tratando suas 

particularidades, conforme exposto a seguir: 

 População: o dado está disponível segundo setores censitários, os quais possuem características 

suficientemente uniformes, permitindo sua desagregação por subzonas; 

 Matrículas: o dado está georreferenciado conforme localização das unidades, podendo ser 

subdividido em subzonas. No caso específico da UNB será necessário adotar critérios para sua 

subdivisão, uma vez que todas matriculas estão referenciadas na sede da universidade; 

 Empregos: estão disponíveis por CEPs (que representam uma via, trecho de via, setor ou polo 

gerador, podendo apresentar imprecisão geográfica). Para sua desagregação por subzonas será 

necessário realizar análise exógena, avaliando também a densidade de edificações, área das 

subzonas ou outra característica que se mostre relevante; 

 Indicadores de acessibilidade: podem ser calculados na rede conforme as subzonas ou replicados 

segundo a zona da qual é oriundo, sem prejuízo. 

                                                           
1 O método de Fratar consiste na aplicação iterativa de fatores de crescimento nos pares origem-destino de forma que 
os totais de viagens produzidas e atraídas em uma zona atinjam um valor objetivo. 
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4. Considerações Finais 

O detalhamento do modelo de transportes permitirá obter resultados mais acurados a respeito da demanda 

potencial dos projetos metroferroviários em estudo e também do impacto de sua implantação sobre o 

tráfego geral. 

Do ponto de vista do transporte público, a elaboração de um zoneamento mais detalhado permite que haja 

melhor diferenciação entre alternativas de transporte em eixos concorrentes, como o Metrô e o VLT ao 

longo do Plano Piloto. Desta forma, os tempos de viagem e as distâncias de caminhada passam a ser mais 

fidedignos, permitindo que o modelo de alocação represente qual o trajeto mais adequado para atender os 

diferentes pares origem-destino. 

A estrutura lógico-tarifária do modelo utilizado também permitirá a avaliação de mudanças na tarifa pública 

e na demanda dos diferentes sistemas. 

Já do ponto de vista do transporte privado, o novo zoneamento permitirá a avaliação do impacto da 

implantação de VLTs na capacidade viária, seja pela remoção de faixas de rolamento ou eliminação de 

retornos e conversões. 

A atualização e detalhamento dos modelos de demanda também permitirá uma melhor adequação às 

expectativas atuais de desenvolvimento do Distrito Federal. 

Considerando todos os projetos futuros na malha de oferta de transporte público previstos, a rede de 

simulação pode ser melhor representada para os horizontes futuros e a demanda prevista pode ser melhor 

estimada. Todas as incorporações realizadas em rede desses projetos estão indicados na Figura 47.
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Figura 47: Rede de oferta de projetos metroferroviários nos cenários futuros 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Analogamente, a Figura 48 apresenta a rede de oferta futura indicando a localização dos projetos intervenientes considerados. 

Figura 48: Rede de oferta de projetos viários nos cenários futuros 

 
Fonte: Elaboração própria 


