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1 Introdução 

Este relatório compõe a Frente 4: Carregamento dos Sistemas de Modelagem e Resultados do 

estudo “Macrossimulação de Demanda para Análise de Projetos Metroferroviários de Brasília”, do 

Contrato 018/2017 estabelecido entre Logit e Metrô-DF e organizado conforme a estrutura que se 

segue: 

 Frente 1: Planejamento do Estudo 

o RT1 Plano de Trabalho 

 Frente 2: Avaliação e Preparação das Bases de Dados 

o RT2: Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização da AID e Lançamento dos 

Traçados 

o RT3: Criação da Rede Básica Fundamental 

 Frente 3: Preparação e Execução das Pesquisas de Campo 

o RT4: Relatório das Pesquisas de tráfego 

 Frente 4: Carregamento dos Sistemas de Modelagem e Resultados 

o RT6: Modelagem do horizonte base 

o RT7: Modelagem do horizonte futuro e resultado de carregamento e operacionais 

 Frente 5: Modelagem Financeira dos Empreendimentos 

o RT8: Modelagem financeira 

Seu principal objetivo é apresentar a análise de cenários relativos ao desenho e à operação do 

sistema de transporte público sobre trilhos, mais especificamente as linhas de VLT 1 (Avenida Hélio 

Prates – EPCL – Eixo Monumental) e 2 (Aeroporto – Terminal Asa Sul – Via W3 – Terminal Asa Norte), 

bem como a avaliação dos resultados e indicadores da modelagem da rede proposta nos horizontes 

futuros de 5, 10 e 20 anos. 

Os modelos de demanda e oferta de transportes elaborados no Plano de Desenvolvimento do 

Transporte Público sobre Trilhos do Distrito Federal – PDTT/DF foram utilizados como base, tendo 

sido realizada uma atualização e refinamento de calibração a partir das informações levantadas no 

presente estudo, em especial as pesquisas de fluxo e velocidade obtidas em campo, escopo do RT4, 

e o processamento dos dados da bilhetagem do Metrô-DF, apresentadas no RT6. Uma síntese 

metodológica da modelagem é apresentada no capítulo 2. No capítulo 3, esses modelos são 

utilizados para avaliar o impacto da implantação das linhas de VLT 1 e 2 supracitados no tráfego 

geral do Distrito Federal e, em especial, das áreas de cobertura destas linhas. 

Na sequência, o capítulo 4 aborda cenários de oferta exploratórios de diversos aspectos que 

poderiam ser considerados e avaliados de forma a contribuir para a definição da rede que será 

objeto das análises. 

A apresentação dessa rede, definida em função da análise dos cenários exploratórios, é 

apresentada no capítulo 5, enquanto os carregamentos relativos aos horizontes considerados, 

resultantes do modelo de alocação, são indicados no capítulo 6. Por fim, o capítulo 7 apresenta as 

conclusões do relatório. 
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2 Síntese metodológica 

 Modelagem da demanda 

A modelagem de demanda desse estudo foi realizada com base em um zoneamento mais 

desagregado do que aquele apresentado no PDTT/DF. Como explicado no produto RT6, a 

desagregação de zonas, com enfoque nas regiões que serão potencialmente atendidas pela área 

de cobertura dos corredores de VLT 1 (Avenida Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental) e 2 

(Aeroporto – Terminal Asa Sul – Via W3 – Terminal Asa Norte) traz vantagens para uma análise 

tática. Dessa maneira, as matrizes de viagens podem ser desagregadas, possibilitando a obtenção 

das demandas por trecho e estação, o que resulta numa maior confiabilidade, a nível operacional, 

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

No total, foram modelados nove horizontes temporais: três para o cenário 1, de prognóstico, e seis 

para o cenário 2, propositivo, conforme detalhado no capítulo 6. 

 Modelagem da oferta 

A rede de simulação utilizada na modelagem desse estudo foi baseada no banco de dados 

georreferenciado do PDTT/DF, e ajustada à configuração atual da malha viária em questão, como 

já descrito no RT3. Essa rede, construída no software de modelagem de transportes TransCAD 6.0 

R2 Full 64-bit, abrange a malha viária do Distrito Federal com todas suas características físicas, como 

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. 

A partir da rede descrita, foram criados modelos de alocação para o transporte público e para o 

privado, de maneira a possibilitar que áreas passíveis de impacto entre os dois sistemas fossem 

observadas e detalhadas. Nesse contexto, a utilização do zoneamento desagregado permitiu uma 

modelagem com maior resolução de viagens por zonas de tráfego fragmentadas, aumentando a 

precisão tanto da distribuição de percursos diante das alternativas de rota disponíveis, quanto dos 

carregamentos resultantes. 

Para o transporte privado, foi empregado um modelo de alocação de viagens segundo o método 

User Equilibrium, implementado de forma nativa no TransCAD, no qual a escolha dos melhores 

caminhos por parte dos usuários é feita através de um processo iterativo que considera efeitos da 

restrição de capacidade nos links a rede viária e tempos de viagem dependentes da magnitude dos 

fluxos. Neste método, os usuários trocam de rota a cada iteração de maneira a reduzir seu tempo 

de viagem até que este seja minimizado. Dessa forma, ao se atingir o equilíbrio, nenhum viajante 

consegue melhoria adicional. 

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

A VDF utilizada no modelo de alocação é a função Bureau of Public Roads (BPR)1, expressa por: 

𝑡 =  𝑡𝑜 [1 + 𝛼 (
𝑉

𝐶
)

𝛽

] 

Em que: 

 t Tempo de viagem efetivo ao longo do segmento viário (demora) (minutos) 

 to Tempo de viagem no segmento de acordo com a velocidade de fluxo livre (minutos) 

 V Volume ou fluxo de veículos no segmento (veículos/hora) 

 C Capacidade total do segmento (veículos/hora) 

 α, β Parâmetros de ajuste adimensionais 

A calibração dos parâmetros de ajuste é realizada em um processo de “tentativa e erro”, por meio 

da comparação dos resultados do modelo com as informações conhecidas a partir de dados do 

comportamento real levantados. 

Adicionalmente à desagregação de zonas anteriormente citada, foi realizada uma pesquisa de 

velocidade, apresentada no produto RT4. Essa pesquisa gerou uma revisão de velocidades e 

capacidades relativas ao tráfego geral (ao qual, considerando também a influência na modelagem 

do transporte público, os ônibus estão quase que completamente submetidos). 

Consequentemente, foi necessário reavaliar a representatividade do modelo em relação às 

condições atuais de oferta. 

Como apresentado no RT6, para atingir a calibração da rede, foram ajustadas a quantidade de faixas 

de rolamento por sentido e a velocidade de fluxo livre. As quantidades de faixas foram ajustadas 

de forma pontual, com seus fluxos redistribuídos por outras vias, essencialmente nos principais 

corredores de tráfego geral. Em relação as velocidades de fluxo livre, foram aplicados fatores de 

redução de velocidade, de maneira a representar melhor o comportamento observado. 

Após o processo de calibração, que, conforme indicado acima, leva em conta outros atributos 

viários representados na rede de simulação, os parâmetros da VDF utilizados para o transporte 

privado foram α=0,43 e β=5,00. Mais detalhes sobre esse processo podem ser consultados no 

produto RT6. 

No escopo do presente estudo, a modelagem do transporte privado foi realizada com o objetivo 

principal de obter parâmetros do tráfego geral que constituem dados de entrada para a modelagem 

do transporte público. Foi também utilizada como ferramenta para análises específicas da interface 

de alguns projetos de VLT considerados com o restante da rede viária. 

Para a modelagem da rede de transporte público, além da rede viária com todos seus atributos, 

também foi necessária a elaboração de um sistema de rotas que representasse os itinerários e as 

                                                           
1 Bureau of Public Roads (1964). Traffic Assignment Manual. U.S. Dept. of Commerce, Urban Planning Division, 
Washington D.C. 
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características operacionais dos serviços, informações que foram retiradas de rede de transporte 

público coletivo já desenvolvida no PDTT/DF, como descrito no produto RT3 deste estudo. 

O modelo utilizado para a alocação de viagens de transporte público seguiu o método Equilibrium 

Pathfinder, que, assim como o método utilizado para o transporte privado, é implementado de 

forma nativa no TransCAD. Os usuários escolhem as melhores rotas e caminhos de acordo com 

parâmetros como tarifa e frequência das linhas e o tempo de viagem, composto por parcelas 

específicas: caminhada, espera e percurso do usuário embarcado (que considera o deslocamento 

na rede viária e as paradas em pontos ou estações). 

Os tempos de viagem são dependentes dos fluxos pois o método, que é iterativo, permite 

considerar restrições de capacidade ao levar em conta a quantidade máxima de passageiros que 

pode ser transportada pelos veículos e também a capacidade de caminhada nos links da rede. Em 

cada iteração, são calculadas penalidades baseadas nas relações entre volumes resultantes e 

capacidades. Na iteração seguinte, essas penalidades são adicionadas aos tempos de viagem da 

iteração anterior, e o processo se repete até que seja atingida a convergência de fluxos na rede. 

Posteriormente à supracitada calibração do modelo do tráfego geral, foi realizada uma revisão dos 

atributos dos serviços de ônibus, sendo propostas alterações de traçados e frequências que 

proporcionassem a diminuição do tempo de viagem e a redução do custo operacional desse 

sistema, sem negligenciar o impacto nos transbordos ou no custo de viagem. Esta revisão dos 

serviços de ônibus tem por objetivo estabelecer um sistema estruturante, tronco-alimentado, com 

os ônibus locais alimentando os sistemas de maior capacidade, nomeadamente: metrô, VLT e BRT. 

Os impactos da racionalização dos serviços de ônibus, detalhada mais à frente, foram considerados 

na modelagem de oferta deste estudo. 

Do mesmo modo, foi realizado um estudo de políticas tarifárias, sendo analisado o impacto no 

modelo gerado pelo uso de diferentes zonas tarifárias, em contraposição a proposta de uma tarifa 

única do PDTT/DF. Foram, ainda, testadas diferentes composições de traçados e cronologias de 

implantação, como será descrito adiante. 

Por fim, destaca-se que todos os detalhes a respeito da elaboração dos modelos de demanda e de 

oferta do presente estudo encontram-se no produto RT3, ao passo que as considerações a respeito 

do processo de calibração podem ser consultadas no relatório RT6. 
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3 Impacto na circulação de veículos 

O objetivo da análise apresentada neste capítulo consiste em avaliar os possíveis impactos das 

implantações das linhas de VLT 1 e 2 no tráfego geral do Distrito Federal e, em especial, das áreas 

de cobertura destas linhas, indicando medidas para suas mitigações. A análise visa, ainda, ratificar 

as decisões sobre as formas de implantação tomadas no produto RT2, mediante comparativo com 

um cenário de implantação alternativo, conforme será apresentado adiante. 

No caso do VLT 1 (Avenida Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios), 

originalmente, decidiu-se pela sua implantação sobre o canteiro central da Avenida Hélio Prates 

(exceto no trecho situado entre a Avenida Comercial e a EPCT, que não possui espaço suficiente no 

canteiro), sem alteração no número de faixas para o tráfego geral. Nessa avenida, em que não existe 

atualmente faixa exclusiva ou preferencial para as linhas de ônibus, a reorganização de linhas desse 

modal manterá fluxo significativo de veículos de transporte coletivo. Como alternativa, será 

avaliada a implantação sobre o leito carroçável, com retirada de uma faixa para o tráfego geral. 

Para o VLT 2 (Aeroporto – Terminal Asa Sul – Via W3 – Terminal Asa Norte), por sua vez, decidiu-se 

inicialmente pela sua implantação sobre o leito carroçável da Via W3, visando preservar o canteiro 

central, sua arborização e o caráter histórico do Plano Piloto, sem a retirada de faixas de circulação 

para os automóveis, pois a faixa de ônibus seria convertida para tráfego geral, em virtude da 

reorganização proposta para esse sistema. Neste caso, a implantação sobre o canteiro central, com 

o aumento do número de faixas para tráfego geral, constituirá a alternativa de implantação a ser 

avaliada. Vale destacar que o cenário principal, com duas faixas para tráfego geral, também 

representará a possibilidade de implantação sobre o canteiro central, com transformação da atual 

faixa de ônibus em calçada. 

Essas avaliações comparativas serão realizadas a partir da comparação dos volumes e velocidades 

veiculares das alternativas de implantação em análise, considerando a via diretamente afetada e 

também o restante da malha, uma vez que poderão haver impactos indiretos significativos. 

Outros impactos, ainda, objeto de análise, serão aqueles relacionados às conversões de fluxo, seja 

por conta da remoção dos diversos retornos do canteiro central da Via W3, exigindo que estes 

passem a ser realizados através de looping de quadra transversal ao VLT, e pelas reconfigurações 

das conversões na Avenida Hélio Prates, em função do traçado do VLT. Com os resultados da 

modelagem, será possível compreender o aumento de fluxo nessas vias e avaliar a necessidade de 

medidas mitigatórias. 

O escopo desta análise contempla somente os trechos da Via W3 e da Avenida Hélio Prates, que, 

em comparação com os demais trechos onde o VLT deverá ser implantado, situam-se em áreas 

mais adensadas, apresentando, portanto, menor disponibilidade de espaço e maior ocorrência de 

interseções viárias e de interferências com o tráfego geral. Devido a esses aspectos, essas vias se 

mostram mais suscetíveis a impactos negativos decorrentes da implantação do VLT. Vale lembrar 

que outras vias farão parte dos trajetos do VLT, como a EPCL e o Eixo Monumental, porém estas 

não foram consideradas nesta análise pelo fato de apresentarem características mais propícias à 
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inserção dos trilhos, como disponibilidade de terreno (permitindo comportar o VLT sem reduzir a 

quantidade de faixas do tráfego geral) ou mesmo a possibilidade de construção de trechos 

totalmente segregados do tráfego geral (como na EPCL), conforme indicado anteriormente no 

relatório RT2. 

 Efeitos das modificações na capacidade viária 

Os eixos de transporte analisados, que futuramente contarão com corredores de VLT, possuem 

atualmente as seguintes características: 

 Via W3: 3 faixas por sentido, sendo a da direita reservada para ônibus (adjacente à calçada) 

e as outras 2 disponíveis para o tráfego geral; 

 Avenida Hélio Prates: 3 faixas por sentido, todas para tráfego geral, ou seja, sem faixa 

reservada para os ônibus. 

Em toda a extensão da Via W3, o canteiro central é suficientemente largo a ponto de permitir que 

esse espaço seja destinado ao VLT. Na Avenida Hélio Prates, que tem ao todo cerca de 9,1 km de 

extensão, o trecho situado entre Avenida Comercial e EPCT, com 1,3 km (14% da extensão total) 

tem canteiro estreito, insuficiente para o VLT, mas os outros 7,8 km (86% do total) possuem 

canteiro largo que pode ser utilizado para a implantação da infraestrutura desse modal. 

A seguir são indicados os cenários modelados com o objetivo de avaliar os efeitos das modificações 

na capacidade viária desses eixos em função das possibilidades de implantação do VLT: 

 Via W3: 

o A) Implantação do VLT sobre o leito carroçável, ocupando, em cada sentido, a faixa 

da esquerda (adjacente ao canteiro central), com a faixa da direita deixando de ser 

reservada ao fluxo de ônibus, mantendo, dessa forma, duas faixas disponíveis para 

o tráfego geral e uma reservada ao transporte coletivo; 

o B) Implantação do VLT sobre o canteiro central, liberando 3 faixas por sentido para 

o tráfego geral, uma vez que não serão mais necessárias faixas exclusivas ou 

preferenciais para ônibus por conta da reorganização de linhas desse modal. 

 Avenida Hélio Prates: 

o A) Implantação do VLT sobre o leito carroçável, na faixa da esquerda de cada 

sentido (adjacente ao canteiro central), reduzindo de 3 para 2 por sentido as faixas 

disponíveis para o tráfego geral, sem faixa reservada para os ônibus; 

o B) Implantação do VLT sobre o canteiro central, mantendo as 3 faixas por sentido 

atualmente disponíveis para o tráfego geral (exceto entre a Avenida Comercial e a 

EPCT, em que o canteiro central é mais estreito, reduzindo, neste trecho de 3 para 

2 por sentido as faixas para o tráfego geral de forma a ceder espaço para o VLT), 

sem faixa reservada para ônibus. 

A Tabela 1 sintetiza a situação atual e os cenários considerados para a análise de cada eixo. Destaca-

se que foram modelados somente os cenários A e B de cada eixo a fim de elaborar uma análise 

comparativa, estando a situação atual indicada apenas como referência para entendimento. 
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Tabela 1: Situação atual e cenários de análise dos efeitos do VLT na capacidade de tráfego geral 

Eixo Situação 
Tipo de implantação 

do VLT 

Faixas por sentido 

VLT Ônibus Tráfego geral 

Via W3 

Atual - - 1 2 

Cenário A Leito carroçável 1 0 2 

Cenário B Canteiro central 1 0 3 

Avenida 
Hélio 

Prates 

Atual - - 0 3 

Cenário A Leito carroçável 1 0 2 

Cenário B Canteiro central 1 0 3 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme já apontado acima, os dois cenários com VLT no eixo da Via W3 não consideram faixa 

reservada para as linhas de ônibus. Essa decisão é baseada na reorganização do subsistema de 

transporte coletivo sobre pneus proposta com a finalidade de evitar uma possível concorrência com 

o VLT, a qual tornaria o sistema como um todo menos eficiente operacionalmente. Com esta 

reorganização, a quantidade de linhas circulando pela Via W3 será significativamente menor, 

tornando bastante reduzido o fluxo de ônibus nesse eixo em comparação com a situação atual. 

Em ambos os eixos, o cenário B representa um aumento de capacidade do tráfego geral em relação 

ao cenário A. No caso da Via W3, o cenário A é o cenário base por conta da diretriz de minimização 

de modificações na seção viária, visando preservar o canteiro central, sua arborização e o caráter 

histórico do Plano Piloto. Já na Avenida Hélio Prates, o cenário B é o cenário base, uma vez que 

existe espaço disponível para o VLT no canteiro central e que, neste eixo, esta opção de implantação 

se mostra mais viável devido à menor dimensão das questões urbanísticas envolvidas em 

comparação com as da Via W3. Além disso, conforme observado no ano base, as velocidades de 

tráfego geral praticadas na hora pico nessa avenida são significativamente baixas em função de 

congestionamentos resultantes da saturação da via (ou seja, do alto volume de veículos em 

comparação com a capacidade ofertada, o que compromete a fluidez e gera atrasos nos 

deslocamentos), pois este é um dos poucos eixos de concentração de fluxos da região, que conta 

com poucas opções estruturantes para o escoamento de veículos. 

A análise dos cenários foi feita com o uso do modelo de transportes desenvolvido. As matrizes de 

viagens de transporte privado do Distrito Federal, referentes à hora pico da manhã (HPM), foram 

alocadas à rede georreferenciada de simulação com o uso do software TransCAD 6.0 R2 Full, 

desenvolvido pela empresa Caliper. Todos os cenários foram simulados modificando-se apenas as 

características específicas que estão sendo avaliadas em cada um deles, a fim de que os efeitos 

dessas características sejam identificados isoladamente em relação ao restante da rede viária. 

A partir dos resultados da modelagem, foram calculados os seguintes indicadores para a avaliação 

dos cenários considerados: 

1. Economia de tempo no eixo (item 3.1.1) 

2. Quilometragem total percorrida no eixo (item 3.1.2) 

3. Tempo total gasto na rede (item 3.1.3) 
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3.1.1 Economia de tempo no eixo 

O primeiro indicador avalia a economia no tempo de deslocamento de um veículo proporcionada 

ao longo de todo o eixo, resultante da melhoria na velocidade praticada em função do aumento da 

capacidade disponível para o tráfego geral. O gráfico da Figura 1 apresenta os resultados desse 

indicador, mostrando quantos minutos serão potencialmente reduzidos no deslocamento de um 

dado veículo que percorre por completo o trecho avaliado em questão no cenário B, de maior 

capacidade para o tráfego geral, em relação ao cenário A, de menor capacidade. Os rótulos acima 

das barras indicam as porcentagens de redução de tempo, ou seja, o quanto o valor de redução em 

minutos representa em relação ao tempo total de percurso do trecho no cenário A. 

Figura 1: Tempo economizado no percurso de um veículo ao longo do eixo no cenário de maior 
capacidade para o tráfego geral (cenário B) na hora pico da manhã 

 
Fonte: Elaboração própria 

Com o aumento da capacidade no trecho, apesar do consequente aumento da demanda que passa 

a utilizá-lo (conforme se verá adiante), há um menor grau de congestionamento, levando a uma 

economia no tempo de percurso. No sentido mais carregado da Avenida Hélio Prates, essa 

economia total no eixo é de cerca de 6,4 minutos por veículo no cenário B (que representam 22% 

do tempo total de percurso no cenário A), indicando um bom potencial de melhoria para os 

usuários. No cenário de análise da Via W3, no entanto, esse potencial de melhoria se mostrou mais 

modesto, ficando em 2,6 minutos na Via W3 Sul no sentido centro e em menos de 2 minutos nos 

demais trechos. 

O gráfico acima mostra os resultados de forma absoluta, totalizando o tempo economizado de todo 

o eixo. Partindo para um ponto de vista relativo, a Figura 2 mostra o tempo médio economizado 

por quilômetro de deslocamento (com a extensão total de cada trecho indicada ao lado do 

respectivo nome), trazendo todos os eixos analisados para a mesma base de comparação. 
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Figura 2: Tempo médio economizado por quilômetro no percurso de um veículo ao longo do eixo no 
cenário de maior capacidade para o tráfego geral (cenário B) na hora pico da manhã 

 
Fonte: Elaboração própria 

A amplitude observada entre cenários é semelhante tanto nos indicadores absolutos quanto nos 

relativos por quilômetro. Na Via W3, novamente, a economia é modesta. Por sua vez, na Avenida 

Hélio Prates, no sentido Bairro-Centro, o mais carregado na hora pico da manhã, a economia média 

de tempo de um veículo ao se deslocar por todo o eixo é de aproximadamente 0,9 minuto por 

quilômetro percorrido, indicando a importância de se manter, nos trechos em que houver espaço 

para a implantação do VLT no canteiro central, as 3 faixas atualmente disponíveis para o tráfego 

geral. 

3.1.2 Quilometragem total percorrida no eixo 

O segundo indicador avaliado consiste na quilometragem total percorrida no eixo por todos os 

veículos que por ele se deslocam (veículo x quilômetro), calculada pela soma dos produtos entre 

extensão e fluxo alocado de cada link da rede de simulação. Esse indicador representa a demanda 

que utiliza o eixo, sendo mostrado na Tabela 2, que também aponta a variação entre cenários. 

Tabela 2: Soma das distâncias percorridas pelos veículos ao longo dos eixos analisados nos cenários de 
análise de capacidade (hora pico da manhã) 

Eixo 
Veículo x quilômetro no eixo 

Cenário A Cenário B Variação 

Via W3 30.859,2 39.518,5 +28,1% 

Avenida Hélio Prates 14.069,0 19.847,3 +41,1% 

Fonte: Elaboração própria 
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O acréscimo da demanda observado nos eixos analisados ocorre por conta do aumento na 

capacidade por eles ofertada, o que ocasiona uma redistribuição de fluxos no modelo de alocação, 

atraindo para esses eixos veículos que, no respectivo cenário de menor capacidade, utilizavam 

outros caminhos que se mostravam mais vantajosos. 

Os resultados desse indicador mostram um efeito na distribuição dos fluxos. Sabe-se que isso 

ocorre por conta de melhorias na capacidade e de consequente redução no tempo de viagem, mas, 

por si só, esse indicador não permite afirmar se há melhoras substanciais nas condições de 

deslocamento na rede como um todo, uma vez que as mudanças são localizadas. 

Já se mostrou que o tempo de percurso nos eixos analisados melhora nos cenários B (de maior 

capacidade para o tráfego geral), o que atraiu essa demanda, mas é importante avaliar também a 

magnitude da economia global de tempo de viagem decorrente dessa redistribuição. Esse 

comportamento é avaliado através do terceiro indicador, apresentado no item a seguir. 

3.1.3 Tempo total gasto na rede 

O tempo total gasto por todas as viagens da matriz em toda a rede de simulação é calculado pela 

soma dos produtos entre o fluxo alocado e o tempo de deslocamento, resultante dos 

congestionamentos gerados no modelo, de cada link da rede de simulação. A Tabela 3 apresenta 

os valores resultantes e a variação entre cenários. 

Tabela 3: Soma dos tempos totais de viagem de todos os veículos em toda a rede viária nos cenários de 
análise de capacidade (hora pico da manhã) 

Eixo analisado 
Veículo x minuto em toda a rede viária 

Cenário A Cenário B Variação 

Via W3 9.606.409,1 9.583.733,1 -0,24% 

Avenida Hélio Prates 9.659.206,2 9.606.910,8 -0,54% 

Fonte: Elaboração própria 

Nota-se, ao considerar o total de viagens realizadas em toda a rede, que as modificações nas 

capacidades de trechos específicos levam também a uma redução global no tempo de viagem. 

Entretanto, essa redução é muito pequena, menor que 1% no cenário com maior capacidade de 

ambos os eixos analisados. Mesmo assim, de maneira comparativa entre eixos, o aumento da 

capacidade na Avenida Hélio Prates tem potencial de melhoria global superior ao do aumento de 

capacidade na Via W3. 
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3.1.4 Conclusões da análise 

Diante dos resultados obtidos para os indicadores dos cenários avaliados, ratifica-se as escolhas 

efetuadas, apresentadas na introdução deste capítulo. Tanto do ponto de vista localizado quanto 

global em toda a rede, o tempo de viagem economizado na Via W3 é relativamente pequeno, o que 

não se mostra suficiente a ponto de tornar-se necessária a ampliação de capacidade viária em 

detrimento da manutenção do layout urbano histórico da porção central do DF. 

Além disso, a capacidade do tráfego geral não será reduzida, uma vez que será mantida a 

configuração atualmente existente, de 1 faixa para transporte coletivo e 2 faixas para tráfego geral, 

dado que a faixa preferencial para os ônibus cederá espaço ao VLT e que a reorganização de linhas 

reduzirá significativamente a frequência de ônibus remanescentes, que não deverão oferecer 

grandes impactos ao passarem a se deslocar de maneira conjunta com o tráfego geral. 

Já no caso da Avenida Hélio Prates, o potencial de economia de tempo é mais significativo, 

subtraindo cerca de 6,4 minutos do tempo para percorrer todo trecho no sentido mais carregado, 

o que representa, em média, 0,9 minuto a menos por quilômetro percorrido. Como, na maior parte 

da extensão dessa avenida, há espaço disponível no canteiro central para a implantação do VLT e 

são menores as restrições a essa configuração, o cenário B, de maior capacidade para o tráfego 

geral, é o mais recomendado para este eixo. 

 Efeitos das modificações nas conversões de fluxo 

Neste item são apresentados os impactos locais da implantação das linhas 1 e 2 do VLT, indicando 

as principais conversões afetadas. Para isso, as figuras a seguir apresentam os pares de trajetos 

realizados do ponto A para o ponto B correspondentes às duas situações em análise: antes e depois 

da implantação do VLT. 
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3.2.1 Conversão W3 1 

Na Figura 3 está representado um retorno atualmente possível, que permite aos motoristas vindos 

da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) acessarem, pela Via W3 Sul, as quadras próximas ao Setor 

Hospitalar Sul (SHLS). 

Figura 3: Conversão W3 1 – Retorno permitido atualmente na Via W3 Sul 

 
Fonte: Elaboração própria 

Com a implantação do VLT no canteiro central da Via W3 Sul, essa conversão não será mais 

permitida. Assim, será preciso um novo percurso para acessar essas quadras, ilustrado na Figura 4. 

Com a mudança, o segmento mais carregado se dará na ESPM, indicado em vermelho, e o 

acréscimo de fluxo entre os dois cenários será de cerca de 520 veículos/hora, que será acomodado 

pelas três faixas existentes, não sobrecarregando a via. O aumento no tempo de percurso em 

relação à situação atual deverá ser de cerca de 3 minutos. 

Figura 4: Conversão W3 1 – Novo percurso com a implantação do VLT 

 
Fonte: Elaboração própria  
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3.2.2 Conversão W3 2 

Na Figura 5, ilustra-se um retorno atualmente permitido na Via W3 Sul. 

Figura 5: Conversão W3 2 – Retorno permitido atualmente na Via W3 Sul 

 
Fonte: Elaboração própria 

Com a implantação do VLT no canteiro central dessa via, tal conversão não será mais permitida. 

Assim, para realizar o retorno na via, deverá ser feito o percurso indicado na Figura 6, no qual o 

segmento mais carregado será entre as quadras SQS 305 e SQS 304, conforme indicado em 

vermelho. O acréscimo de fluxo entre os dois cenários é de cerca de 235 veículos/hora, que serão 

acomodados pelas duas faixas existentes, com reprogramação semafórica, não sobrecarregando a 

via. O aumento no tempo de percurso em relação à situação atual deverá ser de 1 a 2 minutos. 

Figura 6: Conversão W3 2 – Possibilidade de retorno depois da implantação do VLT 

 
Fonte: Elaboração própria  
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3.2.3 Conversão W3 3 

Na Figura 7 está representado um retorno possível atualmente, que permite que os motoristas 

acessem as quadras do lado oposto da Via W3 Sul. 

Figura 7: Conversão W3 3 – Retorno permitido atualmente na Via W3 Sul 

 
Fonte: Elaboração própria 

Com a implantação do VLT no canteiro central da Via W3 Sul, tal conversão não será mais permitida. 

Assim, será preciso fazer um novo percurso para acessar essas quadras, conforme ilustrado na 

Figura 8. O segmento mais carregado desse novo trajeto se dará na Via S2, indicado em vermelho 

na figura, e o acréscimo de fluxo deverá ser de aproximadamente 150 veículos por hora. Esse fluxo 

será acomodado pelas duas faixas existentes, não sobrecarregando a via. O aumento no tempo de 

percurso em relação à situação atual deverá ser de cerca de 3 minutos. 

Figura 8: Conversão W3 3 – Novo percurso com a implantação do VLT 

 
Fonte: Elaboração própria 
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3.2.4 Conversão W3 4 

Na Figura 9 está representado um retorno atualmente permitido na Via W3 Norte.  

Figura 9: Conversão W3 4 – Retorno permitido atualmente na Via W3 Norte 

 
Fonte: Elaboração própria 

Com o VLT no canteiro central da Via W3 Norte, deverá ser feito um novo percurso, ilustrado na 

Figura 10, cujo segmento mais carregado está indicado em vermelho. O acréscimo de fluxo será da 

ordem de 105 veículos/hora, o que será acomodado pelas duas faixas disponíveis, não 

sobrecarregando a via. O aumento no tempo de percurso em relação à situação atual deverá ser 

de cerca de 1 minuto. 

Figura 10: Conversão W3 4 – Novo retorno permitido 

 
Fonte: Elaboração própria 
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3.2.5 Conversão W3 5 

Na Figura 11 está representado um retorno possível atualmente, permitindo que os motoristas 

acessem as quadras do outro lado da Via W3 Norte. 

Figura 11: Conversão W3 5 – Retorno permitido atualmente na Via W3 Norte 

 
Fonte: Elaboração própria 

Com a implantação do VLT no canteiro central, essa conversão não será mais permitida, devendo 

ser feito um novo percurso, ilustrado na Figura 12, cujo segmento mais carregado é indicado em 

vermelho. O acréscimo de fluxo entre os dois cenários será da ordem de 330 veículos por hora, que 

serão acomodados pelas três faixas existentes, não sobrecarregando a via, mas carecendo de 

reprogramação semafórica. O aumento no tempo de percurso em relação à situação atual deverá 

ser de cerca de 2 minutos. 

Figura 12: Conversão W3 5 – Novo retorno permitido 

 
Fonte: Elaboração própria 
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3.2.6 Conversão HP 1 

Na Figura 13 está representado um retorno atualmente possível na Avenida Hélio Prates. 

Figura 13: Conversão HP 1 – Retorno permitido atualmente na Avenida Hélio Prates 

 
Fonte: Elaboração própria 

Com a implantação do VLT no canteiro central, essa conversão não será mais necessária, pois será 

permitida uma nova conversão, ilustrada na Figura 14, cujo segmento mais carregado, indicado em 

vermelho, se dará na Via N3, com acréscimo de cerca de 370 veículos por hora. Esse fluxo será 

acomodado pelas duas faixas existentes, não sobrecarregando a via, mas havendo necessidade de 

reprogramação semafórica, como em todos os outros cruzamentos dessa via, já que foram criados 

movimentos atualmente não permitidos. O novo trajeto mostra-se mais rápido do que o trajeto 

atual e a diferença de tempo entre os dois percursos deverá ser de cerca de 1 minuto. 

Figura 14: Conversão HP 1 – Novo percurso permitido com a implantação do VLT 

 
Fonte: Elaboração própria 

Nesse tipo de cruzamento, é possível criar uma terceira faixa, somente para conversão à esquerda, 

permitindo sinalização exclusiva, que poderia ser combinada com a conversão à esquerda dos 

veículos provenientes do sentido oposto, configurando giros tangenciais simultâneos. Esses giros 

tangenciais do tráfego geral também poderão ser concomitantes com a conversão do VLT entre a 

Via N3 e a Av. Hélio Prates (ocupando o espaço do canteiro central nas duas vias), conforme 

indicado no relatório RT2.  

N 
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3.2.7 Conversão HP 2 

Na Figura 15 está representado um retorno atualmente possível na Avenida Hélio Prates. 

Figura 15: Conversão HP 2 – Retorno permitido atualmente na Avenida Hélio Prates 

 
Fonte: Elaboração própria 

Com a implantação do VLT no canteiro central, essa conversão não será mais necessária, uma vez 

que o percurso direto de cruzamento da Avenida Hélio Prates, ilustrado na Figura 16, será 

permitido. O fluxo previsto é da ordem de 500 veículos por hora, que serão acomodados pelas duas 

faixas existentes, não sobrecarregando a via. O novo trajeto mostra-se mais rápido do que o trajeto 

atual e a diferença de tempo entre os dois percursos deverá ser de cerca de 1 minuto. 

Figura 16: Conversão HP 2 – Novo percurso permitido com a implantação do VLT 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Conforme mencionado no RT2, em um segundo momento, com a implantação da linha de VLT de 

Taguatinga, serão implantadas conversões entre a linha da Avenida Hélio Prates com a Avenida 

Comercial. Nesse momento poderão ser consideradas outras soluções de tráfego, inclusive 

podendo ser estudada a mudança de mão de via, tornando a Avenida Comercial uma via de mão 

dupla (solução adequada no caso de implantação de trilhos centrais). 

3.2.8 Indicadores 

De forma semelhante à análise apresentada na seção anterior, a partir de resultados do modelo de 

alocação foram calculados indicadores para avaliação dos efeitos das modificações nas conversões 

de fluxo. Avaliou-se o tempo de viagem na rede antes e depois dos ajustes nas conversões, a partir 

do indicador calculado pela soma dos produtos entre o fluxo alocado e o tempo de deslocamento 

nos links da rede de simulação, resultantes dos congestionamentos gerados no modelo de 

alocação. Desta forma, a análise foi feita considerando-se os seguintes aspectos: 

 Cenário 

o A) sem ajuste de conversões em função do VLT 

o B) com ajuste de conversões em função do VLT 

 Escala 

o Local: valores relativos somente aos fluxos das vias localizadas dentro de um buffer 

de 1 km ao redor do eixo analisado 

o Global: valores relativos aos fluxos de toda a rede viária de simulação 

A Tabela 4 apresenta os valores resultantes e a variação entre cenários. 

Tabela 4: Soma dos tempos de percurso nos cenários de análise de conversões (HPM) 

Eixo Escala 
Veículo x minuto 

Cenário A Cenário B Variação 

Via W3 
Local 781.406,5 793.877,4 1,60% 

Global 9.589.584,7 9.606.409,1 0,18% 

Avenida Hélio Prates 
Local 285.410,0 287.597,9 0,77% 

Global 9.655.207,4 9.659.206,2 0,04% 

Fonte: Elaboração própria 

Nota-se que, em geral, a proibição de algumas conversões em função do VLT gera um aumento no 

tempo de viagem. Tal efeito se dá devido à necessidade de realização de novos caminhos percebida 

pelos usuários, sendo esses novos trajetos geralmente mais longos e mais demorados. Também há 

a ocorrência de segmentos na rede viária que sofrem um acréscimo de saturação por conta desses 

novos caminhos que precisam ser feitos para substituir as conversões que não serão mais 

permitidas. Naturalmente, o efeito é maior na escala local, ou seja, nas vias no entorno dos eixos 

que sofreram as mudanças, conforme indicam os resultados apresentados. Ao analisar a rede como 

um todo, o efeito é mais diluído, mas, ainda assim, perceptível. 

Por fim, pode-se dizer que o aumento no tempo de viagem em função das mudanças em conversões 

se mostrou maior na Via W3 que na Avenida Hélio Prates, entretanto a variação percentual entre 

cenários de um mesmo eixo é pequena nos dois casos considerados e nas duas escalas de análise. 

Contudo, os benefícios ao transporte público são muito superiores ao atraso gerado ao transporte 

privado, o que justifica a implantação do projeto na forma proposta. 
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4 Cenários de estudo e análise de alternativas de oferta 

Neste capítulo será apresentada a lógica de construção das duas redes que compõem os cenários 

de simulação: 

 O Cenário 1 se refere ao prognóstico da mobilidade no Distrito Federal, sendo um resultado 

da rede de calibração com inclusão de obras rodoviárias e corredores de transporte já 

previstos para o Distrito Federal, sem o VLT. 

 O Cenário 2 se refere à avaliação da infraestrutura proposta, considerando a expansão do 

metrô e a implantação do VLT proposto no produto RT2 – Avaliação dos Estudos Existentes, 

Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados. Sua construção exigiu uma análise 

exploratória prévia de algumas alternativas de implantação da infraestrutura, para avaliar 

o melhor desenho e diretrizes na configuração de oferta deste sistema sobre trilhos. 

Para os dois cenários foram consideradas as informações a respeito dos novos projetos viários que 

poderão ser incorporados à rede de oferta, sendo selecionados aqueles com maior probabilidade 

de implantação, com o objetivo de analisar o comportamento das viagens correspondentes aos 

horizontes futuros. 

Com a definição do Cenário 2, é elaborada uma racionalização dos serviços de ônibus, conforme 

detalhado no item 5.3, para que o sistema de transporte como um todo possa operar de maneira 

otimizada e o VLT possa majorar sua captação de demanda como sistema tronco-alimentador que 

sua concepção exige. 

 Cenário 1 – Rede Básica Fundamental 

O Cenário 1 consiste na Rede Básica Fundamental de calibração do modelo para o horizonte base, 

com implantações pontuais de projetos intervenientes e metroferroviários já previstos para a 

infraestrutura do Distrito Federal como um todo. Pela ótica de implantação do sistema de VLT, pode 

ser considerado o cenário de prognóstico. 

A partir da lista de projetos intervenientes apresentados no RT2, foram selecionados aqueles que 

já estão em construção ou possuem alta probabilidade de serem implementados. São eles o Trevo 

de Triagem Norte, o Viaduto EPIG, o Túnel Taguatinga, a Ligação Torto-Colorado e os BRTs 

Sudoeste, Oeste e Norte e complemento do BRT Sul (seguindo pela EPIA e por trecho entre o Setor 

Hípico e o Setor Policial para acesso direto ao Terminal Asa Sul). 

Também foram consideradas as expansões previstas na malha metroferroviária, referentes à fase 

1 do PDTT/DF. Essas expansões correspondem aos prolongamentos dos ramais em Ceilândia e 

Samambaia, à construção de uma estação na Asa Norte (SCN/Galeria do Trabalhador) e à 

implantação de novas estações intermediárias ao longo dos trechos já existentes (104 Sul, 106 Sul, 

110 Sul, Estrada Parque e Onoyama). 

A Figura 17 apresenta a localização dos projetos viários previstos para o Distrito Federal que foram 

considerados para o Cenário 1. 
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Figura 17: Projetos viários considerados para o Cenário 1 

 
Fonte: Elaboração própria  
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A Figura 18 apresenta a localização dos projetos metroferroviários previstos na expansão do Metrô-DF considerados para o Cenário 1. 

Figura 18: Projetos de expansão do Metrô-DF considerados para o Cenário 1 

 
Fonte: Adaptado do PDTT/DF, 2018 (PET-3B) 
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 Elaboração do Cenário 2 – Rede Proposta 

A definição das melhores alternativas de infraestrutura para composição do Cenário 2 envolveu a 

avaliação individual de diversas situações de oferta. Essas situações foram progressivamente 

comparadas com a situação anterior, tendo sido incorporadas à versão final do cenário as que 

mostraram benefícios significativos para o desempenho do sistema. 

A Figura 19 apresenta a configuração do VLT inicialmente considerado nos produtos anteriores. As 

subsequentes variações de oferta para definição da rede proposta foram de diversos tipos: 

modificações no desenho de traçado, na extensão de oferta, nas políticas tarifárias, no 

reposicionamento de estações, entre outros. 

Na sequência, serão apresentadas as principais modificações no transporte público avaliadas, com 

um breve resumo de seu impacto na movimentação de passageiros no Distrito Federal. Os 

resultados das alternativas de infraestrutura simuladas podem ser verificados no Apêndice 8.1.
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Figura 19: VLTs 1 e 2 inicialmente propostos 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.2.1 Postergação de implantação de estações do VLT 

Com o objetivo de aumentar a velocidade operacional do VLT, foi verificada a possibilidade de 

postergação da implantação de estações com baixa demanda, reduzindo o número de paradas do 

VLT ao longo do trajeto. Essa análise foi realizada com base nos resultados da simulação do cenário 

inicial (mencionado na introdução do item 4.2 e ilustrado na Figura 19), que considera todas as 

estações inicialmente propostas, permitindo, dessa forma, identificar as estações de menor 

demanda, conforme indicado na Tabela 5, em que as estações com menos de 250 movimentos na 

hora pico são destacadas em cor vermelha. 

Tabela 5: Movimentação (embarques + desembarques) por estação no cenário preliminar 

Estação VLT 1 Movimentação  Estação VLT 2 Movimentação 

HP-14 3.130  AN-01 (TAN) 1.414 

HP-13 1.524  AN-02 860 

HP-12 321  AN-03 274 

HP-11 1.481  AN-04 884 

HP-10 557  AN-05 813 

HP-09 707  AN-06 722 

HP-08 694  AN-07 586 

HP-07 1.287  AN-08 753 

HP-06 763  AN-09 601 

HP-05 2.537  AN-10 709 

HP-04 959  AN-11 642 

HP-03 246  AN-12 4.117 

HP-02 568  AS-01 1.025 

HP-01 1.805  AS-02 703 

EPCL-00 3.115  AS-03 1.444 

EPCL-01 230  AS-04 920 

EPCL-02 194  AS-05 721 

EPCL-03 247  AS-06 758 

EPCL-04 802  AS-07 1.284 

EPCL-05 2.690  AS-08 371 

EPCL-06 1.884  AS-09 889 

EPCL-07 870  AS-10 (TAS) 4.160 

EPCL-08 661  AR-01 645 

EPCL-09 260  AR-02 19 

EPCL-10 592  AR-03 3 

EM-01 205  AR-04 167 

EM-02 232  AR-05 (BSB) 417 

EM-03 344    

EM-04 120    

EM-05 1.627    

EM-06 138    

EM-07 608    

EM-08 3.933    

EM-09 5.844    
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Os critérios para postergação ou não da implantação das estações são elencados a seguir: 

 Estação HP-03 mantida para garantir o espaçamento mínimo e cobertura do sistema, em 

área urbana com alto adensamento. 

 Estação EM-01 foi mantida, pois trata-se da estação rodoferroviária que pode ter sua 

demanda alavancada na reorganização de linhas de ônibus; 

 Estação EM-06 foi mantida, pois, sua demanda decorre de eventos especiais, não captados 

na modelagem do pico manhã. Porém, é recomendado que esta estação opere apenas em 

dias de eventos, aumentando a velocidade comercial do VLT. 

 Estações com baixa movimentação frente ao fluxo de passagem, elencadas para 

postergação: EPCL-01, EPCL-02, EPCL-03, EM-02, EM-04, AR-02, AR-03 e AR-04.  

A Figura 20 apresenta as estações de VLT definidas para terem sua implantação postergada. 

Figura 20: Estações de VLT postergadas 

 
Fonte: Elaboração própria 

O aumento no número de embarques do cenário simulado, após serem desativadas no modelo as 

estações selecionadas para implantação postergada, chega a quase 12%. Isso ocorre 

principalmente em função do tempo de viagem médio do sistema, que cai em aproximadamente 

8%, confirmando o benefício de tempo de viagem aos demais usuários e o aumento na captação 

de demanda causado por esse ajuste. 

Apesar de suprimidas no cenário base, recomenda-se prever espaço suficiente e configuração de 

trilhos apropriada para a implantação das estações EPCL-01, EPCL-02 e EPCL-03 em um momento 

futuro, quando o loteamento Cana do Reino for edificado. Inclusive, recomenda-se que o 

desenvolvimento seja orientado pelo transporte, com maior densidade de empregos e residências 
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no entorno das estações. O mesmo vale para a estação AR-04, pois a previsão de ampliação do 

complexo aeroportuário poderá alavancar a demanda desta estação. 

4.2.2 Extensão do VLT até Esplanada dos Ministérios 

Com relação à ampliação de abrangência dos serviços do VLT, foi estudada a possibilidade de 

extensão deste no Eixo Monumental até a Esplanada dos Ministérios, conforme apresentado na 

Figura 21.  

Figura 21: Extensão do VLT até a Esplanada dos Ministérios 

 
Fonte: Elaboração própria 

Esta extensão objetiva evitar o transbordo na Rodoviário do Plano Piloto no último trecho de 

viagem para os usuários do sistema que tenham como destino final a Esplanada, e o prolongamento 

teria aproximadamente 2,5km de extensão. O pequeno trecho adicional se mostrou bastante 

benéfico, visto que o incremento de embarques no serviço de VLT atingiu quase 9%, passando a 

atender também a parcela de demanda com destino na Esplanada. 

Um ponto de atenção se refere à carga crítica do serviço VLT 1. O aumento de embarques no 

sistema nesta configuração também faz crescer a carga crítica na EPCL em torno de 13%, mas o 

benefício do total de embarques, neste momento, supera a restrição de aumento da carga crítica. 

Portanto, embora não tenha sido contemplada na rede de 20 anos do PDTT/DF, sugere-se que sua 

implantação seja antecipada.  

4.2.3 Extensão do VLT até a BR-070 

Ao observar a forte alimentação por ônibus à montante do VLT da Avenida Hélio Prates, julgou-se 

interessante avaliar a possibilidade de extensão do VLT até a BR-070, interconectando as 
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extremidades do VLT e do metrô, para captar essa demanda e reduzir a necessidade de transbordo. 

A Figura 22 apresenta a configuração da extensão proposta. 

Figura 22: Extensão do VLT até a BR-070 

 
Fonte: Elaboração própria 

Na simulação deste cenário, assim como na extensão do VLT até a Esplanada, houve um aumento 

significativo da carga crítica, uma vez que mais uma parcela da demanda pendular de acesso ao 

Plano Piloto foi captada. Com esse aumento de demanda pendular também houve uma maior 

saturação do serviço, afastando os passageiros que se deslocam localmente e colaboram para o 

aumento na renovação de demanda desta linha. 

Em virtude do aumento da carga crítica, a frequência necessária para operação do VLT pode ser 

demasiada, o que não é indicado em trechos urbanos como o da Avenida Hélio Prates. Isto porque 

o VLT deverá ter prioridade sobre o tráfego geral nos semáforos e, com uma frequência muito 

elevada, a necessidade de interrupção de ciclo pode gerar impactos nessa circulação. Tal demanda 

pendular tem mais aderência a um modo de transporte como um serviço tram-train, o qual tem 

maior capacidade e opera sempre segregado do tráfego geral. 

Apesar do aumento de carga crítica, o total de embarques no sistema nesta configuração de 

extensão da BR-070 não aumentou significativamente, estando em torno de 5%. Além disso, a 

extensão do prolongamento até a BR-070 seria mais que o dobro da extensão na Esplanada, com 

aproximadamente 5,5km, aumentando bastante seu custo de implantação sem que houvesse um 

acréscimo de demanda que justificasse sua construção. 

Pelos motivos supracitados, optou-se por não antecipar esta implantação para o horizonte de 20 

anos. 
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4.2.4 Extensão do VLT até Planaltina 

A extensão do VLT 2 desde o TAN até Planaltina é um projeto alternativo à implantação do BRT Eixo 

Norte na BR-020, estudado pelo DER-DF, e que se encontra em momento de maior maturação, já 

possuindo projeto executivo. A Figura 23 ilustra essa extensão. 

Figura 23: Extensão do VLT até Planaltina 

 
Fonte: Elaboração própria 

Ambos os cenários avaliados (implantação de BRT ou VLT) possuem grande adesão de demanda. A 

principal diferença de desempenho observada concerne ao fato de o BRT possuir um serviço direto 

para a Rodoviária do Plano Piloto, reduzindo o tempo necessário para travessia da Asa Norte e 

acesso à região da Esplanada. Embora o VLT apresente uma velocidade operacional maior ao longo 

da rodovia BR-020, compensando parte desse ganho, seu trajeto exige que toda a demanda atraída 

pela região central do Plano Piloto atravesse a Via W3, em um trajeto com diversos pontos de 

parada. 

No que se refere à necessidade de transferências, enquanto o BRT é mais capilar nas RAs de 

Planaltina e Sobradinho, o VLT elimina a necessidade de transferência no TAN. No balanço geral, o 

VLT exige uma quantidade ligeiramente maior de transferências, uma média de 0,55 por viagem 

contra 0,53 do BRT.  

Desta forma, a implantação do BRT por si só já levará a uma redução significativa dos tempos entre 

as RAs de Planaltina e Sobradinho e o Plano Piloto (da ordem de 10%), de modo que a colaboração 

dessa redução por parte do VLT seria marginal. Por outro lado, o VLT na Via W3 tem papel 

fundamental no complemento do projeto do BRT Eixo Norte, uma vez que ele demanda um serviço 

para atendimento da Via W3. 
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A vista das características expostas e em virtude dos custos envolvidos e capacidade anual de 

implantação da malha, recomenda-se que a implantação desse trecho seja postergada, priorizando 

aqueles com melhor relação custo-benefício. Caso o projeto BRT da BR-020 não se concretize, o 

VLT segue sendo uma opção atrativa, sendo recomendado implanta-lo em uma quinta fase. 

4.2.5 VLT da Fase 4 do PDTT/DF (Recanto das Emas – Taguatinga) 

O VLT entre Recanto das Emas e Taguatinga possui papel importante na estruturação urbana da 

Região Oeste, aumentando a conectividade entre essas duas RAs e também possibilitando ao 

serviço do VLT de Ceilândia oferecer acesso à região de Taguatinga. A Figura 24 apresenta o traçado 

dessa extensão. 

Figura 24: Extensão do VLT Fase 4 (Recanto das Emas-Taguatinga) 

 
Fonte: Elaboração própria 

Por não ser escopo do presente estudo, este VLT foi estudado de forma preliminar, sem considerar 

o recorte de linhas de ônibus em função dele – o que conduz à um resultado conservador de 

demanda, abaixo do seu real potencial. Por outro lado, nessa simulação foi possível identificar parte 

desse potencial e as sinergias com as demais obras estudadas, bem como avaliar seu faseamento e 

a possibilidade de antecipar sua implantação. O incremento de demanda com essa extensão do VLT 

ficou da ordem de 20%, mostrando o potencial benéfico que sua implantação pode trazer ao novo 

sistema. 

A implantação desta linha foi estudada em duas situações distintas: (i) sendo construído após as 

linhas de VLT 1 e 2 previstas no RT2 (eixos Via W3/Aeroporto e HP-EPCL-EM), conforme Figura 24 

e (ii) como fase complementar à implantação do VLT no trecho da Avenida Hélio Prates, permitindo 

a conexão com Ceilândia antes mesmo da conclusão do VLT 1 (eixo HP-EPCL-EM), conforme 

apresentado na Figura 25. 
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Figura 25: Extensão do VLT Fase 4 (Recanto das Emas-Taguatinga) 

 
Fonte: Elaboração própria 

De fato, foi possível notar a capacidade desta linha de complementar o serviço do VLT da Avenida 

Hélio Prates, integrando as regiões de Ceilândia e Recanto das Emas ao atender viagens atraídas 

em Taguatinga. Apesar de a carga crítica observada não ser elevada, o trecho de Taguatinga possui 

renovação de demanda e fluxo bidirecional – ao contrário do VLT 1 (eixo HP-EPCL-EM) que é 

majoritariamente pendular –, o que pode proporcionar a viabilidade do serviço. 

Embora a implantação do VLT entre Recanto das Emas e Taguatinga após o VLT do trecho da 

Avenida Hélio Prates seja proveitosa, julgou-se que ainda não se justifica sua antecipação em 

relação ao faseamento proposto no PDTT/DF. No entanto, preconiza-se que esta alternativa seja 

estudada em maior profundidade à posteriori, considerando a reorganização de linhas de ônibus 

da região e avaliando seu resultado financeiro. 

4.2.6 Metrô da fase 4 do PDTT/DF (extensão até o TAN) 

O metrô da fase 4 é um projeto bastante consolidado, estudado tanto no PDTU/DF quanto no 

PDTT/DF, atendendo a um anseio antigo dos habitantes da porção norte do Plano Piloto (e do DF 

como um todo). Possui traçado paralelo ao VLT da Via W3, podendo ser considerado mais como 

concorrente do que como complementar. Esse trecho possui uma velocidade operacional maior e, 

embora esteja localizado no centro da Asa Norte e mais próximo à produção de viagens, está mais 

afastado dos locais de atração de viagens. 
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Figura 26: Extensão do metrô até o TAN 

 
Fonte: Elaboração própria 

As simulações de demanda realizadas indicaram um aumento de demanda no metrô de 

aproximadamente 2%, (sendo que as estações concentram 0,5% dos embarques e 4% dos 

desembarques no pico manhã), considerado baixo para essa extensão. Essa baixa adesão pode ser 

justificada comparando-o com a situação atual na Asa Sul, observada tanto na análise da pesquisa 

origem destino do PDTT/DF quanto nos dados de bilhetagem estudados no RT6: 

 A demanda na Asa Sul é majoritariamente vespertina, indicando pouca produção de 

viagens na região; 

 O elevado fluxo observado na linha é de passagem, com principais pontos de desembarque 

nas estações da Rodoviária do Plano Piloto e Galeria; 

 Conforme dados da matriz origem destino do PDTT/DF, a produção de viagens metroviárias 

na Asa Sul é reduzida, uma vez que o principal modal utilizado por seus habitantes é o 

privado. 

Foi possível notar com a modelagem que a extensão do metrô por uma estação (fase 1), para o 

Setor Comercial Norte, é capaz de captar a maior parte da demanda atraída na Asa Norte. Em 

virtude da configuração da malha, o metrô da Asa Norte não teria a mesma movimentação do 

trecho da Asa Sul no sentido Centro, já que precisaria ser alimentado no TAN e que a mancha 

urbana a seu montante (noroeste do DF) é menos ampla do que a mancha à montante do TAS 

(oeste do DF). 

Portanto, com base na avaliação supracitada, recomenda-se a postergação desse projeto para uma 

fase após a implantação dos demais trechos estudados, pois trata-se de um empreendimento de 

elevada monta, porém com diminuto incremento na captação de demanda. 
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4.2.7 Tarifa pública 

A sensibilidade tarifária é um tema de grande relevância para os usuários do transporte coletivo, 

em especial em regiões com população de baixa renda. Ao contrário do PDTT/DF, em que se 

propunha uma tarifa única equivalente à do metrô, serão analisadas tarifas que favoreçam os 

deslocamentos internos às RAs, fortalecendo as centralidades locais. 

Desta forma, a primeira alternativa de cenário a ser avaliada se refere à política tarifária adotada 

para o sistema de VLT, sendo estudada a possiblidade de cobrança em função da região de origem 

e destino do usuário. 

Inicialmente foram testados três sistemas tarifários: (i) a tarifa única proposta pelo PDTT/DF, (ii) a 

utilização de dois patamares tarifários, um para longa distância e outro para curta distância, e (iii) 

a utilização de três patamares tarifários, análogos ao subsistema de ônibus. Uma vez elegido um 

sistema, procedeu-se com seu refinamento, ajustando as estações pertencentes a cada grupo 

tarifário. 

Em todos os cenários, a política de integração permanece similar à regra atual, em que o usuário 

pode utilizar até dois transbordos, no mesmo sentido, pagando apenas a tarifa integrada no valor 

de R$5,00. 

4.2.7.1 Tarifa única 

O sistema de tarifa única, no qual o usuário paga um valor fixo ao entrar no sistema de VLT, 

independentemente do local de origem e destino, pode ser injusto em regiões periféricas, incitando 

a concorrência com linhas de ônibus de trajetos locais, cujo valor praticado é mais baixo. Essa 

configuração de tarifação não propicia o recorte das linhas de menor valor, mantendo parte da 

concorrência entre sistemas. 

Portanto, trata-se de um formato de tarifação em que apenas a demanda pendular de longa 

distância é atendida, o que desfavorece a renovação de demanda. Frente a uma carga crítica 

considerável, isso torna o sistema menos atrativo do ponto de vista financeiro, uma vez que há 

pouca renovação de demanda. 

4.2.7.2 Duas tarifas 

Esta configuração de tarifação apresenta um potencial de incremento de demanda, incentivando 

deslocamentos dentro de uma RA ou entre RAs vizinhas (exceção do Plano Piloto/Aeroporto), com 

a cobrança de uma tarifa de R$ 3,50. Em relação à linhas locais do transporte sobre pneus, essa 

tarifa só é competitiva dentro do Plano Piloto, pois nas demais RAs a tarifa praticada é de R$ 2,50. 

Com isso, a maior velocidade do VLT pode não ser suficiente para captação de todo o potencial de 

demanda local. Uma tentativa de mitigar esse efeito de captação insuficiente seria a inclusão de 

mais um patamar tarifário. Esse sistema com apenas duas tarifas pode facilitar a operação e 
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compreensão inicial por parte dos usuários, visto que políticas com mais de dois patamares não são 

usuais no transporte público brasileiro.  

4.2.7.3 Três patamares tarifários 

A configuração de três patamares tarifários (R$3,00, R$4,00 e R$5,00) possui o maior potencial de 

incremento de demanda, principalmente em regiões periféricas, levando a um aumento da 

renovação. Nesta alternativa, a tarifa do VLT é competitiva em relação ao sistema sobre pneus em 

qualquer tipo de deslocamento no sistema. 

Por outro lado, a existência de diferentes patamares gera algumas discrepâncias de tarifa em 

regiões conurbadas, como Ceilândia e Taguatinga, em que o local de mudança de tarifa pode não 

ser claro para o usuário, ou até mesmo incentivar que alguns passageiros desembarquem uma 

estação antes para caminhar até seu destino final. 

4.2.7.4 Zoneamento tarifário adotado 

Comparativamente à implementação da tarifa fixa de R$5,00, a adoção tanto de dois quanto de 

três patamares de tarifação é muito positiva em termos de captação de demanda, chegando, em 

ambos os casos, a mais de 100% de aumento no número de passageiros transportados. 

De acordo com os resultados observados, ainda que a política de dois patamares não tenha o 

melhor resultado de demanda, sendo aproximadamente 12% abaixo do cenário de três patamares, 

optou-se por adotá-la, visando facilitar a operação e compreensão por parte dos usuários. 

A adoção de dois patamares tarifários, de R$ 3,50 e R$ 5,00, também facilita que, em um momento 

posterior, seja criado um novo patamar tarifário de R$ 2,50 (o caminho inverso, de aumento da 

tarifa, seria mais difícil, pois pode enfrentar rejeição popular). Esse eventual ajuste pode ocorrer 

após a familiarização dos usuários com o sistema tarifário, alinhando a tarifa com os valores 

praticados no sistema de ônibus. Essa fase da maturação também permitiria melhor compreensão 

da real demanda do sistema, e identificação dos trechos com excedente de capacidade, nos quais 

a tarifação poderia ser alterada. 

Ainda com base na modelagem, identificou-se a necessidade de pequenas adequações no 

zoneamento tarifário, uma vez que a política incialmente testada permitia que fossem realizadas 

viagens de longa distância pagando um valor total de apenas R$ 3,50. Isto poderia ocorrer pois o 

VLT partindo da estação EPCL-00 ou EPCL-04 até o centro teria o valor de R$ 3,50, enquanto as 

linhas de ônibus municipais que partem da região de Vicente Pires ao Plano Piloto têm o valor de 

R$5,00.  

Com isso, para que as tarifas sejam adequadas às praticadas atualmente e cubram quaisquer 

deslocamentos, optou-se por considerar as estações EPCL-00 até EPCL-04 como integrantes do 

mesmo grupo tarifário da Avenida Hélio Prates, conforme apresentado na Figura 27, de forma que 

as viagens dessas estações até o centro passem a custar R$ 5,00. Este valor é condizente com a 

tarifa dos ônibus que atualmente circulam entre Vicente Pires e o Plano Piloto. 
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Figura 27: Zoneamento tarifário proposto 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 6 apresenta o valor de cobrança selecionado para o modelo de simulação por zona de 

origem e destino. Viagens internas às zonas e viagens entre zonas próximas são cobradas com o 

menor valor (R$3,50), enquanto viagens mais distantes e de acesso/egresso ao Plano Piloto são 

cobradas pela tarifa mais alta (R$5,00). 

Tabela 6: Tarifação selecionada (R$3,5 e R$5) 

Valor de tarifa (R$) Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

Zona 1 
Via W3 / Eixo Monumental 

3.50 5.00 5.00 3.50 5.00 5.00 

Zona 2 
Zoológico / Aeroporto 

5.00 3.50 5.00 5.00 5.00 5.00 

Zona 3 
Avenida Hélio Prates 

5.00 5.00 3.50 3.50 3.50 3.50 

Zona 4 
EPCL 

3.50 5.00 3.50 3.50 3.50 3.50 

Zona 5 
Avenida Comercial / EPCT 

5.00 5.00 3.50 3.50 3.50 3.50 

Zona 6 
Recanto das Emas 

5.00 5.00 3.50 3.50 3.50 3.50 

Fonte: Elaboração própria 
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5 Rede proposta 

Este capítulo contém a descrição completa da rede proposta para o Cenário 2, após sua definição 

na análise exploratória de alternativas de implementação de oferta apresentada no capítulo 

anterior. Também serão apresentados o faseamento deste cenário no horizonte previsto de 20 

anos, a racionalização proposta para os serviços de ônibus e o impacto que a implantação do VLT 

acarreta na circulação do tráfego privado em geral. 

 Definição dos corredores sobre trilhos 

Conforme definido no capítulo 3, a rede proposta para o Cenário 2 é composta pelas linhas de 

metrô com expansões previstas em suas extremidades em Ceilândia, Samambaia e Asa Norte, além 

da implantação de diversos serviços de VLT complementares à infraestrutura de metrô, 

promovendo a conexão entre diferentes regiões do Distrito Federal. 

Atualmente, a infraestrutura do Metrô-DF é composta por 24 estações e 42 quilômetros de 

extensão. O Cenário 2, em sua configuração final com todas as implantações concluídas, inclui mais 

5 estações e estende a rede em 7,6 quilômetros, totalizando para o sistema 29 estações e 

aproximadamente 50 quilômetros de extensão. A expansão do metrô prevista para o Cenário 2 

contempla: 

 Extensão do Ramal de Ceilândia, com 2,4 quilômetros e 2 estações adicionais; 

 Extensão do Ramal de Samambaia, com 3,7 quilômetros e 2 estações adicionais; 

 Construção da estação Galeria do Trabalhador, estendendo o metrô até o início da Asa 

Norte. 

Além do metrô, também está previsto para o Cenário 2 a implantação de aproximadamente 77 

quilômetros de VLT, contendo 90 estações. Os eixos de VLT previstos no Cenário 2 contemplam: 

 Corredor Avenida Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios, 

conectando Ceilândia ao Plano Piloto (área primária do VLT); 

 Corredor TAN – TAS – Aeroporto, conectando o Aeroporto Internacional de Brasília ao 

Plano Piloto (área primária do VLT); 

 Corredor Avenida Comercial – EPCT – Riacho Fundo II – Recanto das Emas, conectando 

internamente as regiões de Ceilândia, Taguatinga e Recanto das Emas (área secundária do 

VLT). 

Vale ressaltar que a área primária do VLT é escopo deste estudo e será abordada com maior riqueza 

de detalhes, enquanto a área secundária é contemplada na avaliação dos cenários, mas não é 

escopo deste estudo e não será detalhada. A Figura 28 apresenta toda a infraestrutura 

metroferroviária prevista para o Cenário 2. 
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Figura 28: Infraestrutura de metrô e VLT prevista para o Cenário 2 

 
Fonte: Elaboração própria 
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 Faseamento dos empreendimentos 

A infraestrutura metroferroviária proposta para o Cenário 2 foi subdividida em 4 fases, compostas 

por 6 empreendimentos. O faseamento é definido de tal forma que cada fase pode ser operada 

como um serviço completo independente das outras fases, justificando sua implantação e operação 

individual. A Figura 29 apresenta os sistemas existentes de metrô e BRT que atualmente estão em 

operação no Distrito Federal. 

Figura 29: Infraestrutura atual de metrô e BRT 

 
Fonte: Elaboração própria 

5.2.1 Fase I 

A Fase I consiste no sistema do metrô em sua configuração atual, com a finalização da construção 

das estações intermediárias previstas ao longo de seu percurso, além da sua extensão em Ceilândia 

(com 2,4 quilômetros e 2 estações adicionais), Samambaia (com 3,7 quilômetros e 2 estações 

adicionais) e da construção da estação Galeria do Trabalhador na Asa Norte (com 0,7 quilômetros). 

Nessa configuração, o Metrô-DF passa de suas atuais 24 estações para 34 estações, considerando 

também as estações da rede atual que ainda não foram finalizadas (104 Sul, 106 Sul, 110 Sul, 

Estrada Parque e Onoyama). 

Nenhum sistema de VLT é introduzido nessa primeira fase, e a Figura 30 apresenta a configuração 

do metrô para a Fase I. 
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Figura 30: Mapa do Cenário 2 – Fase I 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 7 apresenta a extensão e a quantidade de estações de cada modal de transporte público 

sobre trilhos na Fase I.  

Tabela 7: Extensão e quantidade de estações – Fase I 

Modal Extensão aproximada (km) Quantidade de estações 

Metrô 48,8 34 

VLT 0 0 

Total 48,8 34 

Fonte: Elaboração própria 

5.2.2 Fase II 

5.2.2.1 Pré-Fase II 

A Pré-Fase II consiste na implantação do primeiro trecho do VLT da rede, entre a Via P2 Norte e a 

EPCT, atendendo à região interna de Ceilândia e a porção norte de Taguatinga. Há também 

integração com o metrô na estação Ceilândia Centro.  

A implantação deste curto trecho do VLT não é considerada uma fase independente dentro do 

contexto do estudo. Em função da baixa captação de demanda nessa configuração, este trecho 

poderá servir como operação de teste, já que a implementação desta nova tecnologia no Sistema 

de Transporte Público do Distrito Federal demandará uma curva de aprendizagem por parte de 

gestores, operadores e população. 

Esse processo de inovação tecnológica e organizacional requer atenção concentrada dos 

envolvidos, e incluir uma fase de testes prévia pode garantir o sucesso na implantação e no início 
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da fase completa de prestação de serviços. A Figura 31 apresenta a configuração do metrô e do VLT 

para a Pré-Fase II. 

Figura 31: Mapa do Cenário 2 – Pré-Fase II 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 8 apresenta a extensão e a quantidade de estações de cada modal de transporte público 

sobre trilhos na Pré-Fase II. 

Tabela 8: Extensão e quantidade de estações – Pré-Fase II 

Modal Extensão aproximada (km) Quantidade de estações 

Metrô 48,8 34 

VLT 9,5 15 

Total 58,3 49 

Fonte: Elaboração própria 

5.2.2.2 Fase II 

A Fase II completa consiste na ligação entre a Pré-Fase II na Avenida Hélio Prates, seguindo pela 

EPCL, Eixo Monumental e finalizando seu traçado na Esplanada dos Ministérios, consolidando o 

atendimento aos fluxos de Ceilândia, Taguatinga e Vicente Pires ao Plano Piloto. 

Vale ressaltar que os trechos da Avenida Hélio Prates, Eixo Monumental e Esplanada são 

implementados como VLT Urbano2, com características mais adequadas à operação no interior de 

núcleos urbanos, que é o caso dessas regiões, com maior densidade de ocupação e atividades. 

                                                           
2 Com base no modelo operacional apresentado no PDTT/DF, em que os trechos da rede de VLT são 
classificados em duas configurações distintas de acordo com a sua integração ao entorno urbano e à 
infraestrutura viária: (i) VLT Urbano e (ii) VLT Totalmente Segregado 
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Já para o trecho da EPCL é considerado o VLT totalmente segregado, com característica de realizar 

ligações mais longas e estruturantes, atravessando regiões com menor densidade de ocupação e 

atividades e possuindo maior velocidade operacional. As especificações do VLT urbano e 

totalmente segregado são apresentadas no RT2 – Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização 

da AID e Lançamento dos Traçados.  

Nessa fase também são implementados os BRTs Oeste e Sudoeste, além da complementação do 

BRT Sul. A Figura 32 apresenta a configuração dos sistemas de metrô e VLT para a Fase II. 

Figura 32: Mapa do Cenário 2 – Fase II 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 9 apresenta a extensão e a quantidade de estações de cada modal de transporte público 

sobre trilhos na Fase II.  

Tabela 9: Extensão e quantidade de estações – Fase II 

Modal Extensão aproximada (km) Quantidade de estações 

Metrô 48,8 34 

VLT 32,5 36 

Total 81,3 70 

Fonte: Elaboração própria 

5.2.3 Fase III 

A Fase III consiste na implantação do VLT na Via W3, conectando o Terminal Asa Sul – TAS com o 

Eixo Monumental e o Terminal Asa Norte – TAN. Há integração com o serviço de VLT implantado 

na Fase II (Avenida Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios) no 

cruzamento entre a Via W3 e o Eixo Monumental, e integração com o metrô no Terminal Asa Sul – 

TAS. 
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A implantação deste novo eixo cria um serviço sobre trilhos na Asa Norte, além de conectar as Asas 

Norte e Sul com o VLT 2. A Figura 33 apresenta a configuração da Fase III. 

O VLT urbano é o tipo de sistema considerado neste trecho. Em função da alta concentração de 

produção e atração de viagens no eixo da Via W3, em que este corredor do VLT está inserido, o 

espaçamento entre estações foi considerado para garantir boa acessibilidade na área coberta. 

Figura 33: Mapa do Cenário 2 – Fase III 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 10 apresenta a extensão e a quantidade de estações de cada modal de transporte público 

sobre trilhos na Fase III.  

Tabela 10: Extensão e quantidade de estações – Fase III 

Modal Extensão aproximada (km) Quantidade de estações 

Metrô 48,8 34 

VLT 47,3 58 

Total 96,1 92 

Fonte: Elaboração própria 

5.2.4 Fase IV 

5.2.4.1 Fase IV-A 

A Fase IV-A compreende a extensão do eixo do VLT na Via W3 ao Sul, conectando o Aeroporto 

Internacional de Brasília, o Terminal Asa Sul - TAS, o VLT 1 no Eixo Monumental e o Terminal Asa 

Norte - TAN. 
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Também nesta fase, é implantado o serviço de conexão entre Ceilândia/Taguatinga Norte e 

Taguatinga Sul. O serviço utiliza o trecho comum na Avenida Hélio Prates, implantado previamente, 

sendo compartilhado entre ambas as rotas. Vale ressaltar que este último trecho do VLT (que segue 

para Taguatinga Sul) já não faz parte do escopo deste estudo. 

Nesta fase também é implantado o BRT Eixo Norte, fazendo a conexão de Planaltina com o TAN e 

com a Rodoviária do Plano Piloto. A Figura 34 apresenta a configuração dos trilhos na Fase IV-A. 

Figura 34: Mapa do Cenário 2 – Fase IV-A 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 11 apresenta a extensão e a quantidade de estações de cada modal de transporte público 

sobre trilhos na Fase IV-A.  

Tabela 11: Extensão e quantidade de estações – Fase IV-A 

Modal Extensão aproximada (km) Quantidade de estações 

Metrô 48,8 34 

VLT 64,7 75 

Total 113,5 109 

Fonte: Elaboração própria 

5.2.4.2 Fase IV-B 

A última fase a ser implementada, Fase IV-B, é uma continuação da fase anterior, com a extensão 

do VLT de Taguatinga até Recanto das Emas, conectando esta região e Riacho Fundo II com 

Taguatinga e Ceilândia. Essa extensão do VLT também não é escopo deste estudo, e a Figura 35 

apresenta a configuração final do sistema de metrô e VLT considerado para o Cenário 2. Esta fase 

representa todo o sistema de metrô, VLT e BRT considerado para o estudo. 



    Relatório 7 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    52    

Figura 35: Mapa do Cenário 2 – Fase IV-B 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 12 apresenta a extensão e a quantidade de estações de cada modal de transporte público 

sobre trilhos na Fase IV-B.  

Tabela 12: Extensão e quantidade de estações – Fase IV-B 

Modal Extensão aproximada (km) Quantidade de estações 

Metrô 48,8 34 

VLT 77,3 90 

Total 126,1 124 

Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 13 apresenta as características de cada empreendimento implantado em suas respectivas 

fases, com informações de extensão, quantidade de estações e tempo de construção. 

Tabela 13: Características das fases de implantação do Cenário 2 

Fase Empreendimento 
Extensão 

(km) 
Quantidade 
de estações 

Ano de Implantação 
do Empreendimento 
em relação ao Ano 

Base 

I Expansão do metrô 6,8 10 5 

II 
VLT Avenida Hélio Prates  9,5 15 9 

VLT EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios 23 21 10 

III VLT TAN – TAS 14,8 22 13 

IV-A VLT Aeroporto – TAS + VLT Taguatinga Norte – Taguatinga Sul 17,4 17 15 

IV-B VLT Taguatinga Sul – Recanto das Emas 12,6 15 20 

Fonte: Elaboração própria 
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Com relação ao faseamento do Cenário 1, tem-se apenas a implantação da expansão do metrô 

(Fase I) e dos BRTs Oeste e Sudoeste (Fase II) e BRT Norte (Fase IV-A). Esses empreendimentos são 

incluídos nos mesmos horizontes considerados para o Cenário 2. 

 Racionalização dos serviços de ônibus 

Importante para a captação de demanda dos serviços metroferroviários propostos e para a 

eficiência geral do transporte público, a racionalização dos serviços de ônibus é ainda mais crucial 

para a sua própria operação. Atualmente, o sistema de ônibus do Distrito Federal conta com linhas 

longas e com trajetos semelhantes entre si, principalmente devido à amplitude do território, à 

característica de atendimento direto entre locais de origem e destino (quando uma única linha 

atende viagens “de porta a porta”) e à existência de linhas com diferentes tarifas, resultando em 

um sistema com muita sobreposição de oferta e, consequentemente, pouco eficiente. 

Os custos operacionais de um sistema com essa configuração tendem a ser elevados, pois suas 

características estão associadas a uma frota numerosa (necessária para operar serviços com grande 

tempo de ciclo), alta quilometragem total percorrida, baixo índice de renovação de passageiros ao 

longo das rotas e ociosidade da capacidade ofertada, dado que, nesse formato, as linhas tendem a 

ter baixa ocupação durante boa parte de seu percurso. Do ponto de vista do atendimento à 

demanda, costumam ser altos os tempos de espera dos usuários, pois esse desenho do sistema de 

ônibus tende a ter linhas com frequência mais baixa. 

Portanto, a implantação dos novos projetos no âmbito do transporte público torna-se uma ótima 

oportunidade para reorganização do sistema de ônibus, visando maior eficiência, com melhoria do 

atendimento e redução de custos operacionais. Pode-se dizer que a reorganização é mandatória 

para as linhas de ônibus de longa distância que atendem regiões cobertas pelo subsistema sobre 

trilhos proposto, mas, por outro lado, é prescindível (ou mesmo inadequado) para as linhas locais 

de curta distância, pois obrigaria o usuário a realizar um transbordo adicional. 

Ao propor um redesenho das linhas de ônibus cujos itinerários contemplam os corredores do VLT, 

representando sobreposição de oferta e provável concorrência por demanda, é possível dar início 

a uma transformação do transporte público do DF em direção a um sistema tronco-alimentado. 

Nesse tipo de sistema, eixos concentradores de fluxos são operados por modais de média a alta 

capacidade, em trajetos com pouca ou nenhuma ramificação (no caso do DF, representados pelo 

metrô, VLT e BRT), configurando um subsistema troncal. A cobertura aos usuários é, então, 

complementada por serviços alimentadores, integrados ao troncal e operados por modais com 

maior flexibilidade de trajetos (como os ônibus), em um subsistema ramificado e com linhas mais 

curtas, que permitem, em uma das pontas, a captação das viagens nos diversos locais de origem e, 

na outra, a distribuição delas aos seus destinos, quando estes não estiverem cobertos pelo próprio 

subsistema troncal. 

Para contextualização da racionalização proposta, as linhas analisadas foram divididas em grupos 

representativos, permitindo descrever as diretrizes e decisões tomadas para a modificação 

proposta. A seguir serão descritos os oito diferentes grupos, cada qual com sua devida sugestão de 
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recorte ou desvio. Nos mapas apresentados, quanto mais forte a tonalidade com a qual as linhas 

são representadas, maior a quantidade de linhas sobrepostas na mesma via. 

5.3.1 Linhas EPCL – Eixo Monumental – Via W3 Norte 

O primeiro caso consiste no grupo de linhas que percorrem a EPCL, o Eixo Monumental e a Via W3 

Norte, representadas no mapa da Figura 36. 

Figura 36: Linhas EPCL – Eixo Monumental – Via W3 Norte 

 
Fonte: Elaboração própria 

As linhas vindas de Águas Claras, Taguatinga e Brazlândia serão cortadas no início da EPCL (trevo 

com EPCT), onde os passageiros farão o transbordo para o VLT, seguindo pelo mesmo trajeto que 

atualmente é feito sob pneus. Para algumas das linhas de Ceilândia, o recorte poderá ser feito 

antes, uma vez que essas concorrem com o VLT desde o início da Avenida Hélio Prates. 

5.3.2 Linhas Esplanada dos Ministérios – Eixo Monumental – EPCL 

No caso das linhas que passam pela EPCL e seguem para destinos diferentes daqueles atendidos 

pelo VLT, o recorte vai depender da extensão do trecho concorrente. No caso das linhas que 

atendem ao SIA, optou-se por sua manutenção, reduzindo a carga crítica no trecho da EPCL. Já no 

caso das linhas que prestam serviço na L2 Norte, como são concorrentes ao longo de todo o resto 

do trecho, optou-se por seu recorte já no acesso da EPCL. Entende-se que esse segundo transbordo 

adicional poderá ser compensado pelo ganho de tempo ao longo de todo o trajeto. A Figura 37 

monstra as linhas em questão. 
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Figura 37: Linhas Esplanada dos Ministérios – Eixo Monumental – EPCL 

 
Fonte: Elaboração própria 

5.3.3 Linhas Eixo Monumental – Via W3 Norte 

Para as linhas que passam por pequena parte do Eixo Monumental e pela Via W3 Norte, como visto 

na Figura 67, o recorte foi feito de maneira diferente. Como as linhas não atravessam a EPCL e não 

se estendem pelo Eixo Monumental inteiro, optou-se por recortar as linhas na rodoviária do Plano 

Piloto, retirando-as apenas da Via W3 Norte. A partir dessa via, os passageiros que optarem por 

prosseguir nessas rotas deverão fazer o transbordo para o VLT. 

Figura 38: Linhas Eixo Monumental – Via W3 Norte 

 
Fonte: Elaboração própria 
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5.3.4 Linhas com retorno na Via W3 Sul 

No caso das linhas que chegam à Via W3 Sul, da maneira circular representada na Figura 39, não se 

viu necessário um recorte, e sim um desvio (indicado em azul). Isto porque a via é utilizada apenas 

como uma rota de retorno e o recorte das linhas poderia afetar a cobertura atual. 

Figura 39: Linhas com retorno na Via W3 Sul  

 
Fonte: Elaboração própria 

5.3.5 Linhas concorrentes ao VLT na Via W3 Sul 

Diferentemente das linhas anteriores, algumas linhas usam a Via W3 Sul como principal via de sua 

rota no Centro, concorrendo com o VLT, como mostra a Figura 40. Nesse caso, todas serão 

recortadas no TAS, sendo a locomoção pela Via W3 Sul consolidada no VLT. 
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Figura 40: Linhas concorrentes ao VLT na Via W3 Sul 

 
Fonte: Elaboração própria 

5.3.6 Linhas concorrentes ao VLT na Via W3 Norte 

Similarmente, existem as linhas que concorrerão com o VLT na Via W3 Norte, como mostrado na 

Figura 41. Neste caso, também foi decidido pela consolidação do modal sobre trilhos, de forma que 

as linhas serão limitadas até o TAN. 

Figura 41: Linhas concorrentes ao VLT na Via W3 Norte 

 
Fonte: Elaboração própria 
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5.3.7 Linhas concorrentes ao VLT na Via W3 Norte e na Via W3 Sul 

Além dos dois casos anteriores, existem linhas que cruzam toda a Via W3, tanto Norte quanto Sul, 

como representado na Figura 42. Nesse caso, a decisão foi a mesma que aquela descrita para as 

linhas que cruzavam a via parcialmente: o recorte será feito em toda a Via W3. Dessa forma, os 

ônibus serão utilizados para alcançar essa via, e a rota adiante será feita pelo VLT. 

Figura 42: Linhas concorrentes ao VLT na Via W3 Norte e Via W3 Sul 

 
Fonte: Elaboração própria 

5.3.8 Linhas Centro – Aeroporto 

Finalmente, foram analisadas as linhas que faziam o trajeto do Centro até o Aeroporto Internacional 

de Brasília. Foram selecionadas apenas aquelas que passassem pela Via W3, obtendo-se, então, 

três linhas, as quais são vistas na Figura 43. As linhas que percorrem somente a Via W3 serão 

eliminadas, visto que serão concorrentes diretas do trecho do VLT que chegará ao Aeroporto, 

enquanto a que também utiliza a L2 será recortada antes de acessar a Via W3. 
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Figura 43: Linhas Centro – Aeroporto 

 
Fonte: Elaboração própria 

Também se propõe eliminar as linhas que acessam o centro pelo Eixo Rodoviário Sul, uma vez que 

a função de conexão do centro com o Aeroporto será exclusiva do VLT. 

5.3.9 Proposta de novas linhas 

Além dos ajustes descritos, relacionados a linhas existentes, foram propostas novas linhas 

alimentadoras em Vicente Pires e linhas com função de distribuição no Plano Piloto, conforme 

indicado na Figura 44. 
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Figura 44: Proposta de novas linhas (Plano Piloto e Vicente Pires) 

 
Fonte: Elaboração própria 

No caso de Vicente Pires, identificou-se que os serviços atuais possuem percurso demasiadamente 

sinuoso, sem alimentação direta entre as vias coletoras e as estações propostas do VLT, e também 

com o corredor da EPTG, sendo necessário propor novas linhas para realizar essa função. 

No Plano Piloto é notória a carência de linhas transversais ao Eixo Rodoviário e à Via W3. A criação 

desses serviços poderá melhorar a cobertura do transporte público, aumentando sua utilização. 

Com esse intuito, foram propostas linhas que realizam a ligação entre o metrô e os locais de 

empregos localizados próximos à Via L2 e entre o metrô, VLT da Via W3 e locais de empregos, 

escolas e hospitais localizados junto à Via W4 e à Via W5. 
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6 Carregamentos dos cenários de simulação 

Nesta seção serão apresentados os resultados de carregamento do modelo de alocação de viagens 

de transporte público coletivo para as fases do Cenário 1 – Rede Básica Fundamental – e do Cenário 

2 – Rede Proposta, todos no ano base de simulação (2016). 

A opção pela avaliação dos carregamentos das fases no ano base se dá para que a comparação 

entre fases seja apenas consequência das modificações de oferta que cada fase contempla, e não 

fruto da alteração de demanda nos diferentes horizontes a serem estudados. Os valores para cada 

horizonte também serão contemplados posteriormente, mas não para efeito de análise de 

carregamentos. 

O software para alocação de viagens utilizado neste estudo foi o TransCAD Full 6.0 R2, desenvolvido 

pela empresa Caliper. Os critérios e parâmetros de modelagem estão detalhados no RT2 – Avaliação 

dos Estudos Existentes, Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados e RT6 – Macrossimulação 

de Demanda para Análise de Projetos Metroferroviários de Brasília. 

Para a simulação de calibração da rede, a configuração de oferta tanto para o Cenário 1 quanto 

para o Cenário 2 é a mesma, e o carregamento geral da hora-pico manhã é apresentado na Figura 

45. Pode-se observar o grande fluxo de passageiros no metrô, sentido Plano Piloto, com uma carga 

crítica na região de Guará com aproximadamente 18.300 passageiros por hora-sentido. 

Figura 45: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Ano Base 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A Figura 46 apresenta os mesmos resultados com enfoque na região Oeste do Distrito Federal, 

principalmente Ceilândia e Taguatinga. Percebe-se o maior carregamento de usuários no ramal de 

Ceilândia, atingindo uma carga crítica de aproximadamente 11.500 passageiros por hora-sentido 

entre as estações Concessionárias e Águas Claras no sentido bairro-centro, anteriormente ao 

compartilhamento da linha com o serviço de Samambaia. 

Já o ramal de Samambaia tem um fluxo de passageiros mais discreto comparativamente ao de 

Ceilândia, com uma carga crítica atingindo quase 5.000 passageiros por hora-sentido entre as 

estações Taguatinga Sul e Águas Claras, no sentido Plano Piloto. 

É possível observar também grandes eixos estruturantes no sistema de ônibus, como a Estrada 

Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) e a Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Em menor escala, tem-

se o eixo BR-070 e Estrada Parque Ceilândia (EPCL). Como eixos importantes atendendo à fluxos de 

baixa e média distância, tem-se a Avenida Hélio Prates como eixo Leste-Oeste, além da Avenida 

Comercial/Avenida Samdu Norte / EPCT Sul (Pistão) e a Via de Ligação Taguatinga-Samambaia como 

eixos Norte-Sul. 

Figura 46: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Ano Base – Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 

Já a Figura 47 apresenta os carregamentos com enfoque no Plano Piloto. Pode-se observar que a 

carga crítica é atingida nas proximidades de Guará, entre as estações de Arniqueiras e Guará. Após 

a estação de Guará, os desembarques passam a superar os embarques e a carga de passageiros 

decresce.  
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Após o TAS, ao longo do Eixo Rodoviário, o volume de passageiros embarcados vai 

progressivamente diminuindo, em função da alta concentração de atividades na Asa Sul, com 

consequente alta atração de viagens. Destaca-se em número de desembarques as estações 102 Sul, 

Galeria e Central. 

Pode-se perceber também a Via W3 como importante eixo Norte-Sul de ônibus, além da ligação 

Estrada Parque Taguatinga (EPTG) com a Estrada Parque Polícia Militar (ESPM) de acesso à Asa Sul. 

A Esplanada dos Ministérios também se destaca como eixo de conexão entre o Leste do Distrito 

Federal com o Plano Piloto, através da Ponte Juscelino Kubitschek. 

Figura 47: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Ano Base – Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 
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 Simulação do tráfego geral 

A simulação do tráfego geral teve o objetivo de obter parâmetros de entrada para a modelagem 

dos cenários de transporte público, que consistem no tema principal do presente estudo. 

O modelo do tráfego geral, que considera as matrizes de transporte privado, foi elaborado a partir 

das informações do PDTT/DF, tendo passado, neste estudo, por um processo de refinamento da 

calibração baseado nos resultados das pesquisas de velocidade, conforme detalhado no produto 

RT6. As matrizes de demanda correspondem ao ano base de simulação (2016) e aos horizontes de 

10 e 20 anos, tendo sido a projeção realizada de acordo com metodologia apresentada também 

naquele relatório. 

A partir dos carregamentos da rede nos horizontes analisados, gerados pelo modelo de alocação 

com restrição de capacidade, são obtidas as velocidades de percurso considerando os diversos 

níveis resultantes de saturação viária. Na modelagem do transporte público, essas velocidades são 

utilizadas para a determinação do tempo de percurso das linhas de ônibus nos links da rede de 

simulação, atributo que compõe os custos generalizados, influenciando, consequentemente, na 

distribuição da demanda entre as rotas, rodoviárias ou metroferroviárias, disponíveis na rede da 

área de estudo. As viagens de transporte público são alocadas nas rotas mais vantajosas de acordo 

com os custos generalizados, que também consideram as frequências (tempos de espera), tarifas, 

capacidades veiculares, tempos de parada e caminhadas. 

A partir da Figura 48 até a Figura 56, são apresentados os carregamentos de transporte privado na 

hora-pico da manhã do ano base e dos horizontes de 10 e 20 anos, em que as espessuras dos links 

são proporcionais aos fluxos de veículos alocados. Para cada ano, são mostrados três mapas: um 

geral contemplando todo o DF e dois com destaque para áreas específicas (um para o Plano Piloto 

e outro com enfoque na porção oeste do território), sendo que estes dois indicam os valores dos 

fluxos nas vias mais carregadas. Os mapas a partir da Figura 57 até a Figura 59 mostram as 

velocidades de percurso considerando os níveis de saturação viária resultantes do carregamento 

da rede nos horizontes simulados. 

Na sequência, os mapas da Figura 60 à Figura 63 apresentam a evolução dos tempos médios de 

deslocamento, resultantes das simulações, das viagens originadas em cada Região Administrativa 

(RA). O valor de uma determinada RA é calculado pela média dos tempos de viagem a partir dela 

até todas as RAs, ponderada pelo total de viagens destinadas nessas RAs, independentemente do 

local de origem. O primeiro mapa se refere às condições de fluxo livre da rede, e os demais 

correspondem às redes carregadas do ano base e dos horizontes de 10 e 20 anos, respectivamente. 
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Figura 48: Carregamento de transporte privado na hora-pico da manhã do ano base 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 49: Carregamento de transporte privado na hora-pico da manhã do horizonte de 10 anos 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 50: Carregamento de transporte privado na hora-pico da manhã do horizonte de 20 anos 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 51: Carregamento de transporte privado na hora-pico da manhã do ano base (fluxos relacionados ao Plano Piloto) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 52: Carregamento de transporte privado na hora-pico da manhã do horizonte de 10 anos (fluxos relacionados ao Plao Piloto) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 53: Carregamento de transporte privado na hora-pico da manhã do horizonte de 20 anos (fluxos relacionados ao Plao Piloto) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 54: Carregamento de transporte privado na hora-pico da manhã do ano base (fluxos relacionados à porção oeste do território do DF) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 55: Carregamento de transporte privado na hora-pico da manhã do horizonte de 10 anos (fluxos relacionados à porção oeste do território do DF) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 56: Carregamento de transporte privado na hora-pico da manhã do horizonte de 20 anos (fluxos relacionados à porção oeste do território do DF) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 57: Velocidade de transporte privado na hora-pico da manhã resultante do carregamento da rede no ano base 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 58: Velocidade de transporte privado na hora-pico da manhã resultante do carregamento da rede no horizonte de 10 anos 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 59: Velocidade de transporte privado na hora-pico da manhã resultante do carregamento da rede no horizonte de 20 anos 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 60: Tempo médio de viagem de transporte privado por origem, ponderado pelos destinos totais – Hora-pico manhã – Fluxo livre 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 61: Tempo médio de viagem de transporte privado por origem, ponderado pelos destinos totais – Hora-pico manhã – Rede carregada do ano base 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 62: Tempo médio de viagem de transporte privado por origem, ponderado pelos destinos totais – Hora-pico manhã – Rede carregada do horizonte de 10 anos 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 63: Tempo médio de viagem de transporte privado por origem, ponderado pelos destinos totais – Hora-pico manhã – Rede carregada do horizonte de 20 anos 

 
Fonte: Elaboração própria 
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6.1.1 Parâmetros de desempenho gerais da rede de simulação 

Neste item, são apresentados os parâmetros gerais de desempenho da rede de simulação, 

resultantes do modelo de alocação de viagens da hora-pico manhã (HPM) desenvolvido para o ano 

base e para os horizontes de análise do estudo. 

Os resultados a seguir se referem à saturação viária, medida pela relação entre o volume de veículos 

alocados na via e a respectiva capacidade ofertada (volume/capacidade, ou simplesmente V/C). 

Valores de V/C próximos de 1 (que equivale a 100% de uso da capacidade) indicam que o fluxo de 

veículos é próximo à capacidade ofertada. Quando V/C é maior do que 1, significa que há mais 

veículos do que a via poderia comportar com um nível de serviço aceitável de acordo com suas 

características de projeto, resultando em congestionamentos e atrasos. 

É importante mencionar que modelos de macrossimulação, como o que compõe o escopo do 

presente estudo, possuem algumas limitações na análise de saturação da capacidade viária, pois 

não são capazes de considerar a propagação de filas. No entanto, permitem identificar 

pontualmente os gargalos da rede e sua magnitude. Assim, com os resultados da macrossimulação 

é possível avaliar as relações entre demanda e capacidade, tendo em vista que os efeitos dos 

congestionamentos poderão ter amplitudes maiores que as que podem ser aqui mensuradas. 

A Figura 64 apresenta a saturação viária média por tipo de via da rede de simulação (ponderada 

pelas extensões dos links). Para esta análise, as vias foram classificadas em principais (expressas e 

arteriais, contemplando as rodovias, as Estradas Parque, o Eixo Rodoviário, o Eixo Monumental, a 

Via W3, a Av. Hélio Prates e as principais vias de escoamento de veículos das Regiões 

Administrativas), secundárias (coletoras), locais e não pavimentadas. O trio de barras mais à direita 

representa toda a rede, ou seja, indica a saturação média global sem distinção por tipo de via. 

Figura 64: Saturação viária média (relação volume/capacidade) na hora-pico manhã por tipo de via e 
horizonte de simulação 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A partir da Figura 64, nota-se que a saturação é maior para as vias principais e que, em todos os 

tipos de via, aumenta com o passar dos anos em decorrência do acréscimo de viagens. 

Considerando toda a rede, a saturação média é de 0,25 no ano base, 0,32 no horizonte de 10 anos 

e 0,37 no horizonte de 20 anos. 

Na sequência, com o intuito de compreender os intervalos de variação de valores de saturação que 

compõem as médias acima apresentadas, são mostrados histogramas com as porcentagens de 

extensão da rede viária por classe de V/C, fazendo uma associação com faixas de nível de serviço3: 

 Nível A: V/C ≤ 0,35 

 Nível B: 0,35 < V/C ≤ 0,50 

 Nível C: 0,50 < V/C ≤ 0,75 

 Nível D: 0,75 < V/C ≤ 0,90 

 Nível E: 0,90 < V/C ≤ 1,00 

 Nível F: V/C > 1,00 

Nesta classificação, considera-se que do nível A ao nível C as condições de fluxo são estáveis. A 

influência do próprio tráfego na velocidade e na manobrabilidade é inexistente no nível A e 

aumenta nos níveis B e C. No nível D, as condições ainda são consideradas aceitáveis, mas começam 

a ser instáveis, com trocas bruscas de velocidade e manobrabilidade muito restringida pelo restante 

do tráfego. A partir do nível E, as velocidades são baixas, com paradas frequentes. Por fim, o nível 

F representa uma condução muito forçada, com velocidades muito baixas, filas e detenções 

prolongadas, e o limite máximo desse nível consiste no absoluto congestionamento. 

A Figura 65 mostra o histograma considerando todos os links, sem distinção de tipo. 

                                                           
3 Classificação simplificada baseada em informações do Highway Capacity Manual 2010 
(http://pet.ecv.ufsc.br/arquivos/apoio-didatico/APOSTILA_HCM_2010.pdf), feita a nível de estimativa, uma 
vez que os procedimentos desse manual não foram estritamente empregados na definição dos parâmetros 
da rede de macrossimulação, que foi calibrada em função de dados de campo e secundários obtidos no 
PDTT/DF e no presente estudo. 
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Figura 65: Porcentagem da extensão viária por classe de saturação (volume/capacidade) na hora-pico 
manhã e horizonte de simulação – Considerando todos os tipos de via 

 
Fonte: Elaboração própria 

Observa-se, com base na Figura 65, que a maior parcela da extensão da rede (74% no ano base) 

pertence ao nível A, com V/C menor ou igual 0,35. Com o passar dos anos, em função do aumento 

de viagens, o tamanho dessa classe diminui, ao passo que o das demais aumenta. No ano base, 5% 

da rede apresentam nível F, com V/C maior que 1, parcela que aumenta para 8% no horizonte de 

10 anos, e para 11% no horizonte de 20 anos. 

A Figura 66, por sua vez, consiste no mesmo tipo de histograma da figura anterior, no entanto, 

refere-se somente às vias principais (expressas e arteriais), visando compreender de maneira 

separada a situação do sistema viário de alta capacidade. 

Figura 66: Porcentagem da extensão viária por classe de saturação (volume/capacidade) na hora-pico 
manhã e horizonte de simulação – Considerando somente as vias principais 

 
Fonte: Elaboração própria 
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As vias com nível A, conforme apontado na Figura 66, correspondem à parcela de maior extensão 

total dentro do conjunto de vias principais. No entanto, sua porcentagem, de 60% no ano base, é 

menor em comparação com o respectivo valor da Figura 65, que considera todas as vias. Com o 

passar dos anos, a proporção do nível A diminui, ao passo que a dos demais aumenta. No ano base, 

10% da extensão total das vias principais possuem V/C maior que 1 (nível F), parcela que aumenta 

para 14% no horizonte de 10 anos, e para 18% no horizonte de 20 anos. Ou seja, no horizonte final 

do estudo, pode-se dizer que aproximadamente 20% da extensão total do sistema viário principal 

apresenta potencial de congestionamentos na hora-pico da demanda de veículos. 

A Tabela 14 mostra outros indicadores globais do modelo da HPM no ano base e nos horizontes 

simulados. O indicador “Veículo x km”, obtido por meio do produto entre fluxo e extensão de cada 

link, representa a quilometragem total percorrida por todos os veículos na rede. Analogamente, o 

indicador “Veículo x hora” corresponde ao acumulado de todo o tempo gasto com deslocamentos 

por todas as viagens. A partir destes valores e dos totais de veículos das matrizes Origem-Destino, 

é possível calcular a distância média de viagem e o tempo médio de viagem, gerais para toda a rede, 

que também constam na tabela abaixo. 

Tabela 14: Indicadores globais de desempenho do modelo de simulação de transporte privado na hora-
pico manhã do ano base e dos horizontes de análise 

Indicador Ano Base Horizonte de 
10 anos 

Horizonte de 
20 anos 

Viagens na matriz OD HPM (veículos) 210.381 246.815 276.150 

Veículo x km 3.257.630,46 3.902.026,97 4.455.396,00 

Distância média de viagem (km) 15,48 15,81 16,13 

Veículo x hora 130.061,70 185.764,07 248.409,81 

Tempo médio de viagem (minutos) 37,09 45,16 53,97 

Fonte: Elaboração própria 

Nota-se, a partir da Tabela 14, que a distância média de viagem, de cerca de 15,5 km no ano base, 

não varia muito nos outros horizontes. Aliás, apesar de um valor relativamente alto, condiz com a 

amplitude do território do DF, onde qualquer viagem com destino ao Plano Piloto, partindo das 

Regiões Administrativas mais afastadas, pode facilmente superar 30 km de percurso. O tempo 

médio de viagem, no entanto, apresenta crescimento mais significativo. 

Na Tabela 15, são apresentados os crescimentos acumulados (variação em relação ao ano base) 

dos indicadores globais dos horizontes de 10 e 20 anos. Vale destacar que parte da variação na 

distância média e no tempo médio de viagem não tem relação com o aumento dos 

congestionamentos, mas sim com mudanças no perfil das matrizes de viagem ao longo dos anos. 

Logo, esses efeitos foram considerados de forma separada, sendo também apresentados na tabela. 



    Relatório 7 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    85    

Tabela 15: Evolução, em relação ao ano base, dos indicadores globais de desempenho do modelo de 
simulação de transporte privado na hora-pico manhã dos horizontes de análise 

Indicador Horizonte de 
10 anos 

Horizonte de 
20 anos 

Viagens na matriz OD HPM (veículos) +17,3% +31,3% 

Veículo x km +19,8% +36,8% 

Distância média de viagem +2,1% +4,2% 

Parcela relativa às mudanças na matriz +1,5% +2,0% 

Parcela relativa aos efeitos na rede +0,6% +2,2% 

Veículo x hora +42,8% +91,0% 

Tempo médio de viagem +21,8% +45,5% 

Parcela relativa às mudanças na matriz +2,0% +2,7% 

Parcela relativa aos efeitos na rede +19,8% +42,8% 

Fonte: Elaboração própria 

Em relação ao ano base (AB), o horizonte de 10 anos (H10) possui 17,3% mais viagens, e o de 20 

anos (H20), um acréscimo de 31,3%. No H20, a distância média de viagem é 4,2% maior, dos quais 

2,0% decorrem das mudanças no perfil da matriz, indicando que o aumento de viagens mais longas 

é maior em comparação com o de viagens mais curtas, o que é condizente com as tendências de 

espraiamento da ocupação e de concentração de atividades no território do DF. Os outros 2,2% de 

aumento na distância média, por sua vez, resultam dos efeitos na rede viária relacionados ao 

aumento de fluxos. 

No caso do tempo médio de viagem, no H20 o aumento é de 45,5%, dos quais apenas 2,7% 

decorrem das mudanças de perfil da matriz. A grande parcela, de 42,8%, resulta de atrasos relativos 

ao aumento da saturação viária. O efeito da rede no tempo de viagem é mais relevante que na 

distância de viagem, pois a saturação aumenta de uma forma geral na rede, ou seja, os atrasos 

ocorrem em toda a malha viária. Logo, o aumento no tempo médio de viagem está muito mais 

relacionado aos congestionamentos que à distância dos percursos. 

Por fim, enquanto o crescimento do número de viagens entre os horizontes H10 e H20 (segunda 

década) é menor que entre o AB e o H10 (primeira década), ocorre o oposto com o aumento dos 

tempos de viagem, que é maior na segunda década que na primeira, indicando que, com o passar 

do tempo, a importância dos efeitos dos congestionamentos na piora dos indicadores aumenta em 

relação ao aumento de viagens. Com isso, no horizonte de 20 anos, em relação ao ano base e 

considerando todos os viajantes, há um potencial de acréscimo de 91% no total de horas gastas 

com deslocamentos em toda a rede do Distrito Federal. 
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 Cenário 1 – Rede Básica Fundamental 

Conforme apresentado no capítulo 3, o Cenário 1 consiste na Rede Básica Fundamental de 

calibração do modelo para o horizonte base, com a extensão do metrô fase 1 e implantação de 

alguns projetos intervenientes já previstos para a infraestrutura do Distrito Federal. 

A definição dos nomes das fases para o Cenário 1 – Fase I, Fase II e Fase IV-A – segue a mesma 

estruturação dada ao faseamento do Cenário 2. No Cenário 1, como já apresentado, não há 

implantação de sistema de VLT. Portanto, não há Pré-Fase II, Fase III ou Fase IV-B para o Cenário 1, 

já que as únicas alterações nestas fases se referem ao VLT. 

6.2.1 Fase I – Metrô Fase 1 

A Fase I do Cenário 1 consiste na implantação da Fase 1 de extensão do metrô nas extremidades de 

Ceilândia e Samambaia, a inclusão da estação Galeria do Trabalhador, na Asa Norte, e a construção 

das estações intermediárias ao longo do eixo do metrô. 

A Figura 67 apresenta os carregamentos da Fase I na rede como um todo. Percebe-se que as novas 

estações do metrô auxiliam na maior acessibilidade do sistema sobre trilhos e, consequentemente, 

na maior captação de demanda. A carga crítica com a implantação do metrô Fase 1 aumenta quase 

9%, se mantendo entre as estações de Arniqueiras e Guará. 

Figura 67: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Fase I 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Analisando a região Oeste do Distrito Federal, conforme apresentado na Figura 68, percebe-se que 

a extensão das duas extremidades de Ceilândia e Samambaia se reflete na captação de demanda 

das áreas onde as novas estações foram implantadas.  

A carga crítica do ramal de Ceilândia cresce cerca de 6%, para mais de 12.500 passageiros por hora-

sentido, enquanto o ramal de Samambaia tem um salto percentual de 26%, para aproximadamente 

6.000 passageiros por hora-sentido. 

Figura 68: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Fase I – Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 

Já focando a análise na região do Plano Piloto do Distrito Federal, conforme apresentado na Figura 

69, percebe-se que o aumento de capilaridade proporcionado pela construção das novas estações 

reflete na maior demanda do metrô, mas com a mesma dinâmica de deslocamentos.  

A Asa Sul segue sendo grande atrator de viagens e a estação Central sendo ponto de desembarque 

principalmente para transbordo para o ônibus para acessar destinos na Asa Norte ou no Eixo 

Monumental/Esplanada. 
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Figura 69: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Fase I – Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 70 apresenta os principais carregamentos de transporte coletivo com enfoque na região 

da Rodoviária do Plano Piloto (RPP), próxima às estações 102 Sul, Galeria, Central e Galeria do 

Trabalhador. 

Figura 70: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Fase I – Enfoque Rodoviária do Plano 
Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 
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6.2.2 Fase II – Metrô Fase 1 + BRT Oeste + BRT Sudoeste 

A Fase II do Cenário 1 consiste na implantação na Fase I (extensão do metrô) com a inclusão em 

rede do BRT Oeste, localizado no eixo da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), e do BRT Sudoeste, 

localizado no eixo da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). 

A Figura 71 apresenta os carregamentos da Fase II na rede como um todo. A implantação dos BRTs 

em eixos estruturantes paralelos ao metrô cria novas alternativas de caminhos para usuários do 

metrô que tenham como trajeto a ligação Leste-Oeste. Como consequência, esses corredores 

concorrentes atraem parte da demanda que anteriormente escolhia o metrô como eixo tronco-

alimentador, o qual perde cerca de 10% da demanda observada na Fase I, sem BRTs concorrentes. 

Figura 71: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Fase II 

 
Fonte: Elaboração própria 

Essa perda de passageiros pode ser observada também na região de Ceilândia e Samambaia, 

conforme apresentado na Figura 72.  

O ramal de Ceilândia, em função de sua proximidade com a Estrada Parque Taguatinga EPTG 

(traçado do BRT Oeste), é o mais prejudicado. Sua redução na carga crítica chega a quase 14%.  

O BRT Oeste, em sua configuração implantada em rede, possui um serviço que acessa a Estrada 

Parque Indústrias Gráficas (EPIG) até o Eixo Monumental, semelhante ao traçado do metrô. Além 

desse, há outro serviço que utiliza a Estrada Parque Polícia Militar (ESPM) e se conecta ao BRT Sul 

e ao TAS. Esses traçados se mostram concorrentes diretos à demanda que hoje utiliza o metrô e faz 

esse deslocamento Leste-Oeste. 
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No ramal de Samambaia, a perda é mais discreta, atingindo cerca de 6%. Esse ramal está entre os 

dois BRTs considerados, mas a uma distância que restringe a concorrência direta. 

Figura 72: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Fase II – Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 

Na análise da região do Plano Piloto, a redução segue a tendência das análises anteriores. A carga 

crítica do sistema, ainda entre as estações de Arniqueiras e Guará, reduz cerca de 9% em relação à 

Fase I. A Figura 73 apresenta os carregamentos para esta Fase. 
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Figura 73: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Fase II – Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 

6.2.3 Fase IV-A – Metrô Fase 1 + BRT Oeste + BRT Sudoeste + BRT Norte 

Partindo das modificações previstas na Fase II, a última fase do Cenário 1 consiste na inclusão do 

BRT Norte. A Figura 74 mostra os carregamentos da rede como um todo. 

Percebe-se que o BRT Norte produz efeito positivo para a demanda do metrô, com o total de 

embarques crescendo 3.5%. Esse efeito se dá principalmente em função do serviço de BRT que 

percorre a Asa Norte pelo Eixo Rodoviário Norte de maneira expressa, isto é, sem paradas, 

terminando sua operação na Rodoviária do Plano Piloto e viabilizando sua integração com o metrô. 

Ainda assim, o sistema de metrô não consegue recuperar a demanda perdida pelas implantações 

dos BRTs Oeste e Sudoeste na Fase II. 
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Figura 74: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Fase IV-A 

 
Fonte: Elaboração própria 

Analisando a região Oeste do Distrito Federal, percebe-se que os efeitos positivos da implantação 

do BRT Norte são mais sentidos no ramal de Ceilândia, com cerca de 6% de aumento na carga crítica 

do trecho em comparação com a Fase II. No ramal de Samambaia quase não há efeitos percebido 

em relação à fase anterior. 
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Figura 75: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Fase IV-A – Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 

A proximidade do trecho do metrô na Asa Sul com o BRT Norte faz com que a alteração de demanda 

seja mais sentida nessas estações. Há aumento de aproximadamente 5% no carregamento mais 

próximo à Rodoviária do Plano Piloto, enquanto a carga crítica do sistema cresce cerca de 4%, para 

próximo de 19.000 passageiros por hora-sentido.  

Figura 76: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Fase IV-A – Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A Figura 77 apresenta os principais carregamentos de transporte coletivo na Fase IV-A do Cenário 

1, com enfoque na região da Rodoviária do Plano Piloto (RPP), próxima às estações 102 Sul, Galeria, 

Central e Galeria do Trabalhador. 

Figura 77: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Fase IV-A – Enfoque Rodoviária do 
Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 

6.2.4 Embarques por faseamento – Cenário 1 

A Tabela 16 apresenta o número total de embarques por modal de transporte público no cenário 

de calibração e nas Fases I, II e IV-A do Cenário 1.  

Pode-se observar no Cenário 1 que, entre a simulação de calibração e a Fase I, o número de 

embarques no metrô aumenta em função da construção das estações intermediárias ao longo do 

eixo do metrô e da extensão do metrô nas extremidades de Ceilândia, Samambaia e inclusão da 

estação Galeria do Trabalhador, ampliando a acessibilidade do sistema. Essa demanda adicional no 

metrô se reflete em perda de embarques nos ônibus. O número de embarques total do sistema de 

transporte coletivo sofre ligeira queda, indicando redução no número de transbordos com a 

implantação da nova infraestrutura do metrô. 

Na Fase II, o fenômeno de número de embarques global é semelhante à Fase I. O número total de 

embarques também reduz discretamente em relação à simulação de calibração e à Fase I, indicando 

redução de transbordos total da rede. O metrô, por sua vez, sofre redução em relação à Fase I em 
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função da implantação dos BRTs Oeste e Sudoeste, que captam demanda do metrô. O número de 

embarques dos ônibus sobe também em função da implantação desses BRTs. 

Já na Fase IV-A, o metrô consegue recuperar parte da demanda perdida na Fase II com a conexão 

com o BRT Norte, mas ainda segue abaixo da Fase I (sem implantação de outros eixos de BRT). Já o 

sistema de ônibus sobe em número de embarques, evidenciando a função tronco-alimentadora do 

BRT Norte, aumentando o número de transbordos do sistema. 

Tabela 16: Total de embarques de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 

Faseamento Metrô VLT Ônibus Total 

Calibração 21.953 - 199.635 221.588 

Fase I 24.244 - 196.388 220.632 

Fase II 21.905 - 197.875 219.780 

Fase IV-A 22.604 - 202.493 225.097 

Fonte: Elaboração própria 

 Cenário 2 – Rede Proposta 

Após a avaliação de alternativas de configuração apresentada no capítulo 3 e o faseamento definido 

no capítulo 4, a seguir são apresentados os resultados de fluxo de passageiros para o Cenário 2. 

6.3.1 Fase I – Metrô Fase 1 

A Fase I do Cenário 2 consiste na mesma configuração de oferta apresentada para a Fase I do 

Cenário 1, já que ainda não é considerada a implantação de serviços de VLT. Portanto, todos os 

resultados e análises são iguais à Fase I do Cenário 1. A Figura 78 apresenta o carregamento na rede 

como um todo. 

Conforme apresentado no Cenário 1 – Fase I e agora no Cenário 2 – Fase I, percebe-se que as novas 

estações do metrô auxiliam na maior acessibilidade do sistema sobre trilhos e, consequentemente, 

na maior captação de demanda. A carga crítica com a implantação do metrô Fase 1 aumenta quase 

9%, se mantendo entre as estações de Arniqueiras e Guará. 
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Figura 78: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase I 

 
Fonte: Elaboração própria 

Analisando a região Oeste do Distrito Federal, conforme apresentado na Figura 79 e anteriormente 

na Fase I do Cenário 1, percebe-se que a extensão das duas extremidades de Ceilândia e Samambaia 

se reflete na captação de demanda das áreas onde as novas estações foram implantadas.  

A carga crítica do ramal de Ceilândia cresce cerca de 6%, para mais de 12.500 passageiros por hora-

sentido, enquanto o ramal de Samambaia tem um salto percentual de 26%, para aproximadamente 

6.000 passageiros por hora-sentido. 
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Figura 79: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase I – Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 80 foca a análise na região do Plano Piloto. Percebe-se que o aumento de capilaridade que 

a construção das novas estações reflete na maior demanda do metrô, mas com a mesma dinâmica 

de deslocamentos. A Asa Sul segue sendo grande atrator de viagens e a estação Central sendo 

ponto de desembarque principalmente para transbordo para o ônibus para acessar atividades na 

Asa Norte ou no Eixo Monumental/Esplanada.  

Figura 80: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase I – Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 
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6.3.2 Pré-Fase II – VLT Hélio Prates 

A Pré-Fase II do Cenário 2 consiste na primeira implantação do sistema de VLT na rede, 

compreendendo um trecho entre a Via P2 Norte e o Pistão Norte e integrando com o metrô na 

estação Ceilândia Centro. 

A Figura 81 apresenta o carregamento da hora-pico manhã na rede do Distrito Federal. Conforme 

já destacado anteriormente, o trecho da Avenida Hélio Prates, individualmente, não atrai demanda 

suficiente para sua implantação como fase separada, sendo uma etapa de operação de teste 

anterior ao início da operação completa da Fase II. 

Essa baixa adesão de demanda pode ser justificada também pelo valor da tarifa aplicado. A 

cobrança de R$3,50 para o trecho em questão é mais elevada do que o sistema de ônibus municipal 

cobra para trechos internos à Ceilândia, no valor de R$2,50.  

Foi discutida a possibilidade de que, nessa fase de testes, a tarifa cobrada fosse também de R$2,50, 

para posterior aumento para a tarifação zonal de R$3,50 e R$5,00 explanada no item 1.1.1 deste 

relatório. Porém, é consenso a dificuldade de implantação de um aumento da tarifa pela rejeição 

popular que esta pode sofrer, ainda mais em um período curto de tempo. Portanto, optou-se pela 

manutenção do valor de R$3,50 também na Pré-Fase II, seguindo a lógica de tarifação do sistema 

de VLT a ser implantado. 

Figura 81: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Pré-Fase II 

 
Fonte: Elaboração própria 
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O carregamento do VLT na Pré-Fase II pode ser observado com maior detalhe na Figura 82. Pode-

se perceber que, além das viagens internas realizadas em Ceilândia, o trecho implantado serve 

também como alimentador do metrô na estação Ceilândia Centro.  

Esse comportamento dos usuários pode ser verificado na carga crítica do VLT, que atinge 

aproximadamente 900 usuários no sentido Leste, imediatamente antes da Estação Ceilândia Centro 

do metrô e que, após esta, cai para cerca de 300 passageiros, evidenciando a integração VLT-metrô. 

O aumento do total de embarques no metrô é de quase 4% em relação ao Cenário 2 – Fase I. 

No ramal de Ceilândia, aumenta-se a carga crítica em quase 500 passageiros, atingindo 

aproximadamente 13.000 passageiros por hora-sentido entre as estações Concessionárias e Águas 

Claras. O ramal de Samambaia também tem acréscimo de demanda de aproximadamente 250 

passageiros. 

Figura 82: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Pré-Fase II – Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 

Avaliando o detalhe da região do Plano Piloto, tem-se o efeito do crescimento dos embarques no 

metrô com a implantação da Pré-Fase II do VLT, conforme pode ser observado na Figura 83. A carga 

crítica no metrô cresce aproximadamente 3,5% em relação à fase anterior. 
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Figura 83: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Pré-Fase II – Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 

6.3.3 Fase II – VLT Hélio Prates + VLT EPCL-EM-Esplanada + BRT Oeste + BRT Sudoeste 

A Fase II completa consiste na continuidade do VLT da Avenida Hélio Prates, acompanhando a 

Estrada Parque Ceilândia (EPCL), o Eixo Monumental e finalizando seu traçado na Esplanada dos 

Ministérios. Nessa fase também são implantados os BRTs Oeste e Sudoeste. A Figura 84 apresenta 

o carregamento da rede com essa configuração de oferta. 

Pode-se verificar que, ao contrário da Pré-Fase II, a implantação do VLT nesta fase possui grande 

adesão de usuários, já que passa a atuar como eixo estruturante de ligação entre Ceilândia e o 

Plano Piloto no sistema de transporte público. O VLT na Fase II atinge um total de 12.300 

embarques, com uma carga crítica de aproximadamente 9.600 passageiros por hora-sentido na 

EPCL. Vale ressaltar que, na Fase II, já é implantada a racionalização de linhas no eixo do VLT 

Avenida Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios, abordado no item 5.3. 

O efeito combinado da implantação do VLT com os BRTs Oeste e Sudeste tem efeito significativo 

na demanda do metrô, reduzindo o total de embarques para aproximadamente 16.500 passageiros. 

A carga crítica do metrô também reduz em 37%, para 12.947 passageiros por hora-sentido entre as 

estações de Arniqueiras e Guará. A Fase II é a que mais afeta o metrô em termos de demanda. 
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Figura 84: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase II 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 85 apresenta os carregamentos na região Oeste do Distrito Federal. Percebe-se 

progressivamente um incremento de demanda ao longo do eixo da Avenida Hélio Prates, com 

embarques sentido Leste com destino no Plano Piloto. A carga crítica deste primeiro trecho do VLT 

atinge cerca de 8.700 passageiros por hora-sentido, necessitando de um intervalo entre trens um 

pouco inferior a 3 minutos caso a linha seja operada com composições simples. 

Pode-se observar que esta queda na demanda do metrô se dá majoritariamente no ramal de 

Ceilândia, com redução de mais de 50% no trecho, onde tanto o VLT quanto o BRT Oeste possuem 

maior influência. O ramal de Samambaia sofre uma queda mais discreta, de aproximadamente 12%, 

principalmente pela concorrência com o BRT Sudoeste. Com isso, os dois ramais passam a 

necessitar de frequências de partida similares, ao invés da operação atual baseada em duas partidas 

do ramal de Ceilândia para uma partida do ramal de Samambaia. 
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Figura 85: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase II – Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 

Quando se avalia os carregamentos da Fase II na região do Plano Piloto, verifica-se a grande atração 

de viagens no Eixo Monumental, em que o carregamento do VLT decresce progressivamente. A 

carga crítica no trecho final da EPCL atinge próximo a 9.800 passageiros por hora-sentido, enquanto 

a carga mais intensa do Eixo Monumental chega a 8.700 passageiros por hora-sentido logo em seu 

primeiro trecho, entre as estações EM-01 e EM-02. 

O maior número de desembarques ocorre na Rodoviária do Plano Piloto, onde pode-se realizar o 

transbordo para linhas de ônibus. Porém, parte significativa da demanda – aproximadamente 4.600 

passageiros – segue no sistema para desembarque na Esplanada, mostrando a importância deste 

segmento final do VLT. 
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Figura 86: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase II – Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 

6.3.4 Fase III – VLT Hélio Prates + VLT EPCL-EM-Esplanada + VLT TAN-TAS + BRT Oeste + 

BRT Sudoeste 

A Fase III consiste na implantação do VLT na Via W3, entre o Terminal Asa Sul – TAS e o Terminal 

Asa Norte – TAN. Também há integração com o serviço de VLT implantado na Fase II (HP-EPCL-EM-

ESPL) no cruzamento entre o Eixo Monumental e a Via W3 (entre os Setores Hoteleiros Norte e Sul), 

e integração com o metrô no Terminal Asa Sul – TAS. A Figura 87 mostra o carregamento desta fase 

na rede. 

A inserção do trecho do VLT na Via W3 tem efeitos positivos para ambos os sistemas 

metroferroviários implantados: metrô e VLT. A integração no TAS gera um aumento de embarques 

nos serviços do metrô como um todo para usuários com destino na Via W3, diminuindo seu tempo 

de viagem para este trajeto. O total de embarques no metrô em relação à fase anterior aumenta 

em 10%. A partir da Fase III, a racionalização de linhas municipais de ônibus nos trechos 

concorrentes aos VLTs 1 e 2 já é completa, atingindo tanto o eixo do VLT HP-EPCL-EM-ESPL quanto 

o eixo da Via W3. 

No caso do VLT, a integração entre as estações EM-08 e AN-12 favorece o aumento de demanda no 

eixo Leste-Oeste, com usuários originários da região Oeste do Distrito Federal podendo acessar as 

Asas Sul e Norte pelo mesmo modal de transporte. 



    Relatório 7 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    104    

Figura 87: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase III 

 
Fonte: Elaboração própria 

O aumento de demanda no metrô pode ser verificado na Figura 88, onde a carga crítica do ramal 

de Ceilândia cresce quase 8% em relação à Fase II e do ramal de Samambaia, 17%. Ainda assim, 

segue abaixo da situação na Pré-Fase II, situação em que o metrô atinge sua demanda máxima. 

Com relação ao VLT, a carga crítica do trecho da Avenida Hélio Prates aumenta discretamente, em 

torno de 2%. Já a carga crítica do trecho da EPCL aumenta quase 12%, atingindo 11.200 passageiros 

por hora-sentido. 
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Figura 88: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase III – Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 

O trecho do Eixo Monumental também tem sua carga crítica aumentada, em 14%, enquanto que a 

Esplanada não tem sua carga crítica afetada, já que a integração com a Via W3 se dá antes do acesso 

a este trecho, e os usuários que, vindo da Via W3 Sul, desejam acessar a Esplanada já integram na 

estação Central (evitando assim dois transbordos: no TAS e no entroncamento entre os VLTs). 

O carregamento dos trechos no Plano Piloto na Fase III pode ser verificado na Figura 89. 
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Figura 89: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase III – Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 90 apresenta os principais carregamentos de transporte coletivo na Fase III do Cenário 2, 

com enfoque na região da Rodoviária do Plano Piloto (RPP), próxima às estações 102 Sul, Galeria e 

Central e Galeria do Trabalhador. 

Figura 90: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase III – Enfoque Rodoviária do 
Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 
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6.3.5 Fase IV-A – VLT Hélio Prates/Pistão + VLT EPCL-EM-Esplanada + VLT TAN-TAS-

Aeroporto + VLT Ceilândia-Taguatinga + BRT Oeste + BRT Sudoeste + BRT Norte 

A Fase IV-A compreende a extensão do eixo do VLT na Via W3 ao Sul, conectando o Aeroporto 

Internacional de Brasília ao eixo da Via W3 proposto na Fase III. Também nesta fase, é implantado 

o serviço de VLT conectando Ceilândia e Taguatinga Norte com Taguatinga Sul, bem como o BRT 

Norte, por sua vez promovendo a conexão de Planaltina com o TAN e com a Rodoviária do Plano 

Piloto. 

Vale ressaltar que tanto o serviço de Ceilândia/Taguatinga Norte – Taguatinga Sul (previsto na Fase 

IV-A) quanto o serviço de Taguatinga-Recanto das Emas (previsto na Fase IV-B) não consideram a 

racionalização de linhas de ônibus existentes, o que induz a uma demanda conservadora prevista 

para esses serviços. Uma posterior racionalização nessas áreas poderia majorar a captação de 

demanda, tornando o sistema ainda mais atrativo. 

A Figura 91 apresenta o carregamento na hora-pico manhã para a Fase IV-A. Pode-se afirmar que a 

implantação do serviço de Ceilândia/Taguatinga Norte – Taguatinga Sul, da forma como foi 

simulada (sem racionalização de linhas) funciona quase que como um sistema independente de 

VLT, sem afetar significativamente nenhum dos outros serviços em operação, tanto do VLT quanto 

do metrô.  

A extensão do VLT na Via W3 até o Aeroporto e a implantação do serviço Ceilândia/Taguatinga 

Norte – Taguatinga Sul aumentam o total de embarques em cerca de 10%. 



    Relatório 7 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    108    

Figura 91: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase IV-A 

 
Fonte: Elaboração própria 

Corroborando com a afirmação supracitada, a Figura 92 apresenta os carregamentos da rede na 

região Oeste do Distrito Federal.  

Pode-se observar que as cargas críticas de todos os trechos da região, tanto para o metrô quanto 

para o VLT, se mantêm estáveis em relação à fase anterior, apenas com a adição do novo serviço 

Ceilândia-Taguatinga, com carga crítica de aproximadamente 900 passageiros por hora-sentido.  

Os usuários do sistema de transporte público seguem realizando suas integrações no sistema 

escolhido na Fase III, e o novo serviço exerce o papel de atendimento a deslocamentos intra e inter-

regionais em Ceilândia e Taguatinga. 
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Figura 92: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase IV-A – Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 93 apresenta os carregamentos da rede na região do Plano Piloto. Ratificando as análises 

feitas anteriormente, os serviços já existentes na Fase III tanto de VLT quanto de metrô seguem 

com suas cargas críticas estáveis.  

Como efeito adicional, tem-se a extensão do trecho de VLT da Via W3 até o Aeroporto Internacional 

de Brasília, com o acréscimo pouco mais de 400 passageiros por hora-sentido no eixo. 
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Figura 93: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase IV-A – Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 

6.3.6 Fase IV-B – VLT Hélio Prates/Pistão + VLT EPCL-EM-Esplanada + VLT TAN-TAS-

Aeroporto + VLT Ceilândia-Taguatinga-Recanto das Emas + BRT Oeste + BRT 

Sudoeste + BRT Norte 

A Fase IV-B é a última a ser implantada e consiste em uma continuação da fase anterior, com a 

extensão do VLT de Taguatinga até Recanto das Emas. A Figura 94 mostra o carregamento desta 

fase na rede de simulação. 

Nesta fase, já é possível verificar uma conexão maior do novo serviço que chega até Recanto das 

Emas com os outros sistemas sobre trilhos do Distrito Federal. O total de embarques no metrô 

cresce acima de 4%, enquanto o total de embarques no VLT cresce mais de 20%. 
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Figura 94: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase IV-B 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 95 apresenta os carregamentos da Fase IV-B na região Oeste. Pode-se observar que 

usuários de Recanto das Emas passam a utilizar o serviço do VLT e integrar no metrô nos ramais de 

Samambaia e Ceilândia. O crescimento de carga crítica nesses dois ramais é de 2% e 11%, 

respectivamente, afetando no crescimento da carga crítica geral do sistema em quase 6% em 

comparação à Fase IV-A. 

Outra integração que passa a ser utilizada pelos novos usuários do sistema de VLT é na estação 

EPCL-00 para acessar o serviço até o Plano Piloto, aumentando também a carga crítica do trecho 

da Avenida Hélio Prates em cerca de 6%. A carga crítica do novo trecho do VLT atinge 

aproximadamente 3.700 passageiros por hora-sentido no trecho de saída de Recanto das 

Emas/Riacho Fundo II. 
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Figura 95: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase IV-B – Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 

Quando a região do Plano Piloto é analisada, conforme mapa de carregamentos da Figura 96, 

verifica-se que o eixo Leste-Oeste do VLT segue a tendência de crescimento com a implantação do 

VLT em Recanto das Emas. A integração do serviço na estação EPCL-00 reflete nos aumentos de 

cargas críticas nos trechos de EPCL, Eixo Monumental e Esplanada em cerca de 3, 2 e 5%, 

respectivamente. 

Há um pequeno decréscimo na carga crítica do trecho da Via W3, devido a uma alteração de trajeto 

do usuário que utilizava o ônibus até o TAS e transferia para o VLT, para o trajeto em que o usuário 

utiliza o VLT até a estação EPCL-00 e transborda para o serviço até o Plano Piloto, também de VLT. 
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Figura 96: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Fase IV-B – Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 

6.3.7 Embarques por faseamento – Cenário 2 

A Tabela 17 apresenta o número total de embarques por modal de transporte público no cenário 

de calibração e nas Fases I, II e IV-A do Cenário 2. 

As Fases I do Cenário 1 e do Cenário 2 possuem mesma infraestrutura de transportes e, portanto, 

os mesmos resultados de simulação. Na Pré-Fase II, com implantação do VLT no eixo da Avenida 

Hélio Prates, este funciona como alimentador do metrô, aumentando seu número de embarques. 

Esta demanda captada pelo VLT é oriunda do ônibus, onde é possível verificar queda de embarques. 

O total do sistema nesta fase aumenta discretamente. 

Já na Fase II, com a implantação do VLT 1 (conexão da Avenida Hélio Prates até a Esplanada dos 

Ministérios), o metrô perde quantidade significativa de embarques. Essa demanda é captada pelo 

VLT, que já possui nesta fase um número mais expressivo de embarques. Nesta fase o número total 

de embarques do sistema sofre ligeira queda, indicando menos transbordos no sistema. 

Já na Fase III, com o VLT 2 parcialmente implantado (do TAN até o TAS), o número de embarques 

total do sistema aumenta de maneira mais significativa, com a racionalização das linhas na Via W3 

produzindo o efeito de tornar o VLT um sistema tronco-alimentado. Nesta fase o metrô recupera 

parte da perda verificada na fase anterior. 
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Na Fase IV-A, o sistema de VLT aumenta o número de embarques com a implantação da extensão 

do eixo na Via W3 ao Sul, se conectando ao Aeroporto Internacional de Brasília. O serviço de VLT 

de conexão conectando Ceilândia e Taguatinga Norte com Taguatinga Sul também aumenta o 

número de embarques deste sistema, e a implantação do BRT Norte promove um aumento do 

número de embarques no sistema de ônibus.  

Por fim, a implantação do último trecho do VLT até Recanto das Emas faz com que o número de 

embarques deste sistema aumente. A alimentação do metrô em Taguatinga Sul aumenta o número 

de embarques no metrô, e a concorrência com o novo trecho de VLT faz com que o sistema de 

ônibus perca demanda. 

Tabela 17: Total de embarques de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 

Faseamento Metrô VLT Ônibus Total 

Calibração 21.953 - 199.635 221.588 

Fase I 24.244 - 196.388 220.632 

Pré-Fase II 25.166 1.160 195.796 222.122 

Fase II 16.532 12.315 191.287 220.134 

Fase III 18.276 22.378 187.295 227.949 

Fase IV-A 18.027 24.820 189.791 232.638 

Fase IV-B 18.821 29.648 184.897 233.366 

Fonte: Elaboração própria 

 Projeção de demanda para os horizontes de 5, 10 e 20 anos 

Após a apresentação dos carregamentos em rede dos faseamentos propostos no ano base, apenas 

com modificação de oferta, esta seção apresenta os mapas de carregamento para as projeções de 

demanda nos horizontes de 5, 10 e 20 anos para os Cenários 1 e 2.  

A metodologia de projeção de demanda utilizada neste estudo é baseada na elaboração 

desenvolvida no âmbito do PDTT/DF e pode ser verificada no produto RT6 – Modelagem do 

horizonte base. 

6.4.1 Horizonte de 5 anos 

Para o horizonte de 5 anos (Fase I) está prevista a implantação do metrô Fase 1, conforme já 

apresentado. Neste horizonte, as modificações de oferta nos cenários 1 e 2 são as mesmas. A Figura 

97 apresenta os carregamentos na rede como um todo. Nos primeiros cinco anos do faseamento 

percebe-se um crescimento discreto na demanda do metrô, em relação à Fase I simulada no ano 

base. O total de embarques no metrô tem um aumento de menos de 1%, atingindo 

aproximadamente 24.400 passageiros na hora-pico manhã. 
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Figura 97: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Horizonte 5 anos (Fase I) 

 
Fonte: Elaboração própria 

Analisando a região Oeste do Distrito Federal, conforme apresentado na Figura 68, também não se 

pode verificar diferenças significativas de demanda nos ramais de Ceilândia e Samambaia, com 

crescimentos de carga crítica menores que 1%.  

A carga crítica do ramal de Samambaia é próxima de 6.000 passageiros por hora-sentido, enquanto 

no Ramal de Ceilândia esse valor alcança quase 12.600 passageiros por hora-sentido. 
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Figura 98: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Horizonte 5 anos (Fase I) – Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 

Na região do Plano Piloto também se verifica um aumento discreto de demanda. A Figura 99 ilustra 

esse carregamento no horizonte de 5 anos. 

Figura 99: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Horizonte 5 anos (Fase I) – Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 
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6.4.2 Horizonte de 10 anos 

6.4.2.1 Cenário 1 

No horizonte de 10 anos, o Cenário 1 tem em sua composição a implantação da Fase I (extensão do 

metrô) com a inclusão em rede do BRT Oeste e do BRT Sudoeste, além da complementação do BRT 

Sul. 

A Figura 100 apresenta os carregamentos do Cenário 1 no horizonte de 10 anos na rede como um 

todo. Como pode ser observado, a implantação dos BRTs em eixos estruturantes paralelos e 

concorrentes ao metrô atraem parte da demanda que anteriormente escolhia o metrô como eixo 

tronco-alimentador. 

Assim, o crescimento de usuários do metrô em função da projeção de demanda no horizonte de 10 

anos é menor que a perda de demanda em função dos novos eixos estruturantes, perdendo cerca 

de 9% da demanda observada no Cenário 1 para o horizonte de 5 anos, sem BRTs concorrentes. 

Figura 100: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Horizonte 10 anos (Fase II) 

 
Fonte: Elaboração própria 

Essa perda pode ser verificada também ao analisar os carregamentos com enfoque em Ceilândia, 

conforme Figura 101, onde as cargas críticas dos ramais de Ceilândia e Samambaia caem 16% e 5% 

respectivamente, em relação ao Cenário 1 no horizonte de 5 anos. 
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Figura 101: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Horizonte 10 anos (Fase II) – 
Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 

Observando os carregamentos na região do Plano Piloto, conforme Figura 102, também se verifica 

queda de demanda em relação ao Cenário 1 no horizonte de 5 anos em função da implantação dos 

BRTs concorrentes. 

Figura 102: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Horizonte 10 anos (Fase II) – 
Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 
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6.4.2.2 Cenário 2 

No horizonte de 10 anos para o Cenário 2, está prevista a implantação da Fase II completa, com o 

VLT da Avenida Hélio Prates, percorrendo a Estrada Parque Ceilândia (EPCL), o Eixo Monumental e 

finalizando seu traçado na Esplanada dos Ministérios. Nessa fase também são implantados os BRTs 

Oeste e Sudoeste. 

A Figura 71 apresenta os carregamentos da Fase II com demanda do horizonte de 10 anos na rede 

como um todo. Se no horizonte de 5 anos o incremento de demanda não é significativo no sistema 

sobre trilhos, no horizonte de 10 anos esse impacto já pode ser notado com mais clareza. O total 

de embarques no VLT aumenta 5% em relação à mesma Fase II no ano base, para 13.000 embarques 

na hora-pico.  

Ainda que o aumento da matriz de demanda afete positivamente o metrô, as perdas acumuladas 

em função da implantação dos BRTs em eixos estruturantes paralelos e a própria inserção do 

sistema de VLT na rede superam os efeitos do incremento de demanda. Assim, o total de 

embarques no metrô segue com um número menor do que o previsto no ano base com a 

implantação da Fase I, com aproximadamente 17.000 embarques. Porém, o desempenho do metrô 

melhora comparativamente à Fase II no ano base. 

Figura 103: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Horizonte 10 anos (Fase II) 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 72 apresenta os carregamentos na região Oeste do Distrito Federa. Percebe-se que carga 

crítica tanto do metrô quanto do VLT aumentam comparativamente à Fase II no ano base. A carga 
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crítica do ramal de Ceilândia e de Samambaia crescem em torno de 3%, mas o maior aumento 

observado é no eixo do VLT, com mais de 5% de aumento de carga crítica.  

Esse aumento indica um crescimento no número de viagens mais acentuado na região de Ceilândia, 

especialmente no eixo da Avenida Hélio Prates. 

Figura 104: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Horizonte 10 anos (Fase II) – 
Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 

Na análise da região do Plano Piloto e EPCL, a carga crítica do VLT também aumenta, em torno de 

11%, conforme apresentado na Figura 73. 
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Figura 105: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Horizonte 10 anos (Fase II) – 
Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 

6.4.3 Horizonte de 20 anos 

6.4.3.1 Cenário 1  

O Cenário 1 no horizonte de 20 anos consiste nas modificações previstas na Fase II com a inclusão 

do BRT Norte. A Figura 106 mostra os carregamentos da rede como um todo. 

Além do efeito positivo que o BRT Norte produz para a demanda do metrô (já explanado no item 

6.2.3), os embarques no metrô também crescem em função da própria projeção de demanda no 

horizonte de 20 anos. Essa combinação de efeitos faz com que o número de embarques cresça 

quase 9% em relação ao Cenário 1 no horizonte de 10 anos. Esse número quase se iguala ao previsto 

para o horizonte de 5 anos, em que não havia implantação de BRTs além do já existente. 
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Figura 106: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Horizonte 20 anos (Fase IV-A) 

 
Fonte: Elaboração própria 

A análise dos carregamentos próximos à região de Ceilândia, conforme pode ser observado na 

Figura 107, mostra que o aumento da carga crítica nos ramais de Ceilândia e Samambaia em relação 

ao Cenário 1 no horizonte de 10 anos é de 13% e 5%, respectivamente. 

Figura 107: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Horizonte 20 anos (Fase IV-A) – 
Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Ao analisar os carregamentos na região do Plano Piloto, apresentados na Figura 108, também pode 

ser confirmado o aumento da demanda do Cenário 1 no horizonte de 20 anos em relação ao mesmo 

cenário no horizonte de 10 anos. 

Figura 108: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 1 – Horizonte 20 anos (Fase IV-A) – 
Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 

6.4.3.2 Cenário 2  

Para o horizonte de 20 anos, ano em que todas as implantações de rede já estão previstas de 

estarem concluídas, as modificações em função da matriz de viagens já são mais significativas. A 

Figura 109 mostra o carregamento desta fase na rede de simulação. 

Nesta fase, é possível verificar um incremento de demanda como um todo nos sistemas sobre 

trilhos do Distrito Federal. O total de embarques no metrô aumenta aproximadamente 10%, 

enquanto o total de embarques no VLT 1 aumenta cerca de 40%, principalmente devido à 

integração com demais serviços. 
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Figura 109: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Horizonte 20 anos (Fase IV-B) 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 110 apresenta os carregamentos do horizonte de 20 anos na região Oeste. Pode-se 

observar que o maior incremento percentual de carga crítica se dá na região de Recanto das Emas, 

com mais de 30% de aumento.  

A carga crítica no trecho da Avenida Hélio Prates, assim como a carga crítica do sistema de VLT (na 

EPCL) aumentam com percentuais em torno de 12 e 17%, atingindo aproximadamente 10.600 e 

12.400 passageiros por hora-sentido, respectivamente. 
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Figura 110: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Horizonte 20 anos (Fase IV-B) – 
Enfoque Ceilândia 

 
Fonte: Elaboração própria 

Outro trecho com crescimento de demanda acentuado é na região da Asa Sul, com um acréscimo 

de carga crítica em comparação a 2016 de aproximadamente 21%. A carga crítica do Eixo 

Monumental cresce mais moderadamente, atingindo 11.700 passageiros por hora-sentido.  

O metrô também cresce de maneira mais suave, com sua carga crítica chegando a 16.700 

passageiros por hora-sentido, um aumento de aproximadamente 10%. O mapa de carregamento 

na região do Plano Piloto pode ser verificada na Figura 111. 



    Relatório 7 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    126    

Figura 111: Carregamento de transporte coletivo – HPM – Cenário 2 – Horizonte 20 anos (Fase IV-B) – 
Enfoque Plano Piloto 

 
Fonte: Elaboração própria 

6.4.4 Embarques por faseamento – Horizontes de 5, 10 e 20 anos 

A Tabela 18 apresenta o número total de embarques por modal de transporte público nos cenários 

1 e 2 para os horizontes de 5, 10 e 20 anos.  

O crescimento da matriz na projeção de demanda ao longo dos anos supera os efeitos individuais 

de implantação de oferta em cada horizonte, e o número total de embarques se mostra sempre 

crescente para os modais. A exceção se dá do horizonte de 5 para 10 anos, em que o metrô sofre 

queda de demanda em função da implantação do VLT 2 e dos BRTs Oeste e Sudoeste. 

Tabela 18: Total de embarques de transporte coletivo – HPM – Horizontes de 5, 10 e 20 anos 

Horizonte 
Cenário 1 Cenário 2 

Metrô VLT Ônibus Total Metrô VLT Ônibus Total 

Ano Base 21.953 - 199.635 221.588 21.953 - 199.635 221.588 

Ano 5 24.375 - 214.098 238.473 24.375 - 214.098 238.473 

Ano 10 22.141 - 233.563 255.704 16.961 12.955 225.821 255.737 

Ano 20 24.045 - 265.152 289.197 20.658 36.171 243.167 299.996 

Fonte: Elaboração própria 
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 Indicadores 

Esta seção apresenta os principais indicadores obtidos a partir dos resultados do modelo de 

alocação de viagens para os horizontes de estudo de 5, 10 e 20 anos. 

6.5.1 Embarques por linha e por estação 

Um indicador importante na avaliação de adequação do traçado do VLT quanto aos seus pontos de 

acesso e capilaridade é o número total de embarques do sistema, avaliado para cada estação ao 

longo dos horizontes de estudo. Os embarques e desembarques apresentados são oriundos dos 

resultados das simulações do Cenário 2 (com implantação do VLT) nestes horizontes. 

6.5.1.1 Metrô 

A Tabela 19, a seguir, apresenta a movimentação total em embarques e desembarques prevista 

para as estações do metrô, destacando em vermelho as novas estações. O fator de expansão da 

hora-pico para o dia do metrô foi calculado a partir das pesquisas de origem e destino realizadas 

no âmbito do PDTT/DF. 
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Tabela 19: Embarques e desembarques de passageiros por estação do metrô no horizonte de 20 anos 

Estação 

Movimentação na hora-pico manhã (HPM) Movimentação 
total diária 

(embarques + 
desembarques) 

Embarques Desembarques 

Sentido 
Centro 

Sentido 
Bairro 

Total 
Sentido 
Centro 

Sentido 
Bairro 

Total 

GAL. DO TRABALHADOR 0 3 3 1.054 0 1.054 8.614 

CENTRAL 0 388 388 2.679 0 2.679 24.994 

GALERIA 0 43 43 3.420 0 3.420 28.224 

102 SUL 0 16 16 1.489 0 1.489 12.269 

104 SUL 0 0 0 300 0 300 2.447 

106 SUL 12 14 26 271 0 271 2.421 

108 SUL 0 71 71 703 0 703 6.308 

110 SUL 0 20 20 393 0 393 3.367 

112 SUL 0 25 25 731 0 731 6.162 

114 SUL 0 258 258 1.368 0 1.368 13.250 

TERMINAL ASA SUL 0 55 55 3.212 0 3.212 26.626 

SHOPPING 34 329 363 705 29 734 8.941 

FEIRA 165 121 285 416 46 462 6.093 

GUARÁ 138 229 367 323 35 358 5.910 

ARNIQUEIRAS 2.275 31 2.306 423 371 793 25.257 

ÁGUAS CLARAS 955 127 1.082 1.023 358 1.381 20.071 

CONCESSIONÁRIAS 470 1 471 200 89 289 6.190 

ESTRADA PARQUE 61 0 61 123 31 154 1.755 

PRAÇA DO RELÓGIO 950 2 953 11 83 94 8.532 

ONOYAMA 444 23 468 0 1 1 3.821 

CENTRO METROPOLITANO 953 0 953 0 30 30 8.015 

CEILÂNDIA SUL 832 0 832 0 84 84 7.467 

GUARIROBA 534 17 551 0 66 66 5.028 

CEILÂNDIA CENTRO 1.419 0 1.419 9 51 60 12.056 

CEILÂNDIA NORTE 338 0 338 0 68 68 3.306 

CEILÂNDIA 640 0 640 0 46 46 5.590 

EST28 CEI 608 0 608 0 22 22 5.139 

EST29 CEI 78 0 78 0 2 2 654 

TAGUATINGA SUL 2.242 1 2.243 31 135 167 19.637 

FURNAS 671 0 671 0 2 2 5.485 

SAMAMBAIA SUL 1.346 0 1.346 0 138 138 12.097 

SAMAMBAIA 1.542 0 1.542 0 57 57 13.030 

EST35 SAM 857 0 857 0 18 18 7.130 

EST36 SAM 1.321 0 1.321 0 9 9 10.836 

Fonte: Elaboração própria 

As duas novas estações de Samambaia (Estação 35 e Estação 36) têm bom potencial de captação 

de viagens produzidas na região, enquanto a estação Galeria do Trabalhador é, dentre as novas 

estações implantadas, aquela com maior número de viagens atraídas (desembarques) no pico 

manhã. 
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A Figura 112 apresenta os embarques e desembarques por estação do metrô. 

Figura 112: Mapa de embarques e desembarques por estação – HPM – Metrô  

 
Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela 20 mostra o fluxo horário de passageiros entre estações do metrô na hora-pico manhã 

(HPM) do horizonte de 20 anos. O fluxo é apresentado por sentido – Centro (de Ceilândia ou 

Samambaia para o Plano Piloto) ou Bairro (do Plano Piloto para Ceilândia ou Samambaia) – e por 

segmento entre duas estações vizinhas – da estação A para a estação B (no sentido Centro a estação 

A é a da esquerda, no sentido Bairro, a da direita). O Apêndice 8.3 apresenta uma estimativa de 

“carregamento diário” obtida através da expansão dos resultados da HPM. 

Tabela 20: Fluxo de passageiros entre estações do metrô na hora-pico manhã do horizonte de 20 anos 

Trecho 

Segmento 
Fluxo de passageiros HPM 

(passageiros/hora) 

Estação A no Sentido Centro 

Ou 

Estação B no Sentido Bairro 

Estação B no Sentido Centro 

Ou 

Estação A no Sentido Bairro 

Sentido 
Centro 

Sentido 
Bairro 

COMUM CENTRAL GAL. DO TRABALHADOR 1.054 3 

COMUM GALERIA CENTRAL 3.733 391 

COMUM 102 SUL GALERIA 7.152 435 

COMUM 104 SUL 102 SUL 8.641 451 

COMUM 106 SUL 104 SUL 8.941 450 

COMUM 108 SUL 106 SUL 9.201 464 

COMUM 110 SUL 108 SUL 9.904 535 

COMUM 112 SUL 110 SUL 10.297 555 

COMUM 114 SUL 112 SUL 11.028 579 

COMUM TERMINAL ASA SUL 114 SUL 12.396 837 

COMUM SHOPPING TERMINAL ASA SUL 15.608 892 

COMUM FEIRA SHOPPING 16.279 1.192 

COMUM GUARÁ FEIRA 16.531 1.266 

COMUM ARNIQUEIRAS GUARÁ 16.715 1.460 

COMUM ÁGUAS CLARAS ARNIQUEIRAS 14.863 1.120 

CEILÂNDIA CONCESSIONÁRIAS ÁGUAS CLARAS 6.985 530 

CEILÂNDIA ESTRADA PARQUE CONCESSIONÁRIAS 6.715 442 

CEILÂNDIA PRAÇA DO RELÓGIO ESTRADA PARQUE 6.776 411 

CEILÂNDIA ONOYAMA PRAÇA DO RELÓGIO 5.837 330 

CEILÂNDIA CENTRO METROPOLITANO ONOYAMA 5.393 352 

CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL CENTRO METROPOLITANO 4.440 322 

CEILÂNDIA GUARIROBA CEILÂNDIA SUL 3.608 238 

CEILÂNDIA CEILÂNDIA CENTRO GUARIROBA 3.074 189 

CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE CEILÂNDIA CENTRO 1.664 138 

CEILÂNDIA CEILÂNDIA CEILÂNDIA NORTE 1.327 70 

CEILÂNDIA EST28 CEI CEILÂNDIA 686 25 

CEILÂNDIA EST29 CEI EST28 CEI 78 2 

SAMAMBAIA TAGUATINGA SUL ÁGUAS CLARAS 7.947 359 

SAMAMBAIA FURNAS TAGUATINGA SUL 5.736 225 

SAMAMBAIA SAMAMBAIA SUL FURNAS 5.065 222 

SAMAMBAIA SAMAMBAIA SAMAMBAIA SUL 3.719 84 

SAMAMBAIA EST35 SAM SAMAMBAIA 2.178 27 

SAMAMBAIA EST36 SAM EST35 SAM 1.321 9 

Fonte: Elaboração própria 
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6.5.1.2 VLT 1 (Av. Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios) 

No VLT 1, há diversas estações com elevada movimentação, com destaque para as estações HP-14 

e EPCL-00, que recebem alimentação significativa por ônibus, conforme Tabela 21. Essa demanda 

vem majoritariamente de Brazlândia, Águas Lindas de Goiás, Setor O, Setor Q e Setor P Norte. 

As estações EM-08 e EM-09 também possuem movimentação significativa, por serem estações de 

integração com o VLT 2 (Via W3) e com metrô/ônibus (Rodoviária do Plano Piloto), 

respectivamente. O elevado número de desembarques na EM-08 (Via W3) se dá pela integração 

dos usuários para acessar ao serviço do VLT 2. Na EM-09, a movimentação também se dá pela 

integração da estação, desta vez com o metrô e com ônibus. Praticamente a totalidade dos 

embarques na EM-09 são oriundas de transferências. 

O fator de expansão da hora-pico para o dia do VLT foi calculado a partir da análise dos dados de 

bilhetagem do metrô recebidos no âmbito deste estudo. 

Os resultados apresentados a seguir (Tabela 21, Tabela 22, Tabela 23 e Figura 113) referem-se 

somente à linha que faz o percurso Av. Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos 

Ministérios. 

  



    Relatório 7 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    132    

A Tabela 21 apresenta os embarques e desembarques de passageiros por sentido nas estações do 

VLT 1 na hora-pico manhã do horizonte de 20 anos, considerando somente o serviço Av. Hélio 

Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios. Mostra, também, a movimentação 

total de um dia útil nessas estações, somando embarques e desembarques. 

Tabela 21: Embarques e desembarques de passageiros por estação do VLT 1 – horizonte de 20 anos 
(considerando somente o serviço Av. Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios) 

Estação 

Movimentação na hora-pico manhã (HPM) Movimentação 
total diária 

(embarques + 
desembarques) 

Embarques Desembarques 

Sentido 
Centro 

Sentido 
Bairro 

Total 
Sentido 
Centro 

Sentido 
Bairro 

Total 

ESP-05 0 8 8 647 0 647 7.131 

ESP-04 0 8 8 805 0 805 8.846 

ESP-03 0 23 23 1.788 0 1.788 19.726 

ESP-02 0 31 31 608 0 608 6.953 

ESP-01 0 0 0 1.490 0 1.490 16.230 

EM-09 (RPP) 299 831 1.130 957 1 958 22.740 

EM-08 (Via W3) 44 86 130 3.470 55 3.525 39.799 

EM-07 1 6 7 743 5 748 8.214 

EM-05 54 5 59 560 43 602 7.206 

EM-03 76 3 79 475 81 555 6.911 

EM-01 115 990 1.105 740 39 779 20.514 

EPCL-10 79 2 81 182 31 213 3.199 

EPCL-09 0 0 0 117 20 137 1.499 

EPCL-08 0 11 11 362 70 432 4.832 

EPCL-07 0 10 10 164 42 206 2.359 

EPCL-06 518 45 563 252 121 373 10.198 

EPCL-05 998 185 1.182 70 6 77 13.711 

EPCL-04 316 19 335 70 81 152 5.304 

EPCL-00 1.581 0 1.581 23 124 147 18.818 

HP-01 680 1 681 24 162 186 9.441 

HP-02 329 0 329 3 15 18 3.782 

HP-03 124 0 124 16 81 97 2.405 

HP-04 144 0 144 13 400 412 6.061 

HP-05 1.550 5 1.555 30 28 58 17.564 

HP-06 703 3 706 2 19 21 7.915 

HP-07 610 1 611 4 88 92 7.654 

HP-08 442 0 442 28 56 84 5.730 

HP-09 342 0 342 0 94 94 4.746 

HP-10 599 0 599 1 147 148 8.137 

HP-11 904 0 904 162 97 259 12.671 

HP-12 296 0 296 0 19 19 3.430 

HP-13 687 0 687 0 199 199 9.645 

HP-14 2.316 0 2.316 0 148 148 26.836 

Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela 22 apresenta os percentuais de transferências em relação aos embarques e desembarques 

por estação do VLT 1 na hora-pico manhã do horizonte de 20 anos, considerando somente o serviço 

Av. Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios. 

Tabela 22: Percentual de transferências por estação do VLT 1 na hora-pico manhã – horizonte de 20 anos 
(considerando somente o serviço Av. Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios) 

Estação 

Total de 
embarques 

(HPM) 

Total de 
desembarques 

(HPM) 

Percentual de 
transferências no 
embarque (HPM) 

Percentual de 
transferências no 

desembarque (HPM) 

ESP-05 8 647 0% 0% 

ESP-04 8 805 0% 0% 

ESP-03 23 1.788 24% 40% 

ESP-02 31 608 81% 5% 

ESP-01 0 1.490 0% 79% 

EM-09 (RPP) 1.130 958 97% 36% 

EM-08 (Via W3) 130 3.525 87% 61% 

EM-07 7 748 0% 0% 

EM-05 59 602 68% 28% 

EM-03 79 555 0% 14% 

EM-01 1.105 779 94% 87% 

EPCL-10 81 213 0% 0% 

EPCL-09 0 137 0% 0% 

EPCL-08 11 432 0% 6% 

EPCL-07 10 206 99% 6% 

EPCL-06 563 373 0% 0% 

EPCL-05 1.182 77 65% 0% 

EPCL-04 335 152 86% 21% 

EPCL-00 1.581 147 92% 95% 

HP-01 681 186 59% 76% 

HP-02 329 18 40% 84% 

HP-03 124 97 0% 0% 

HP-04 144 412 79% 82% 

HP-05 1.555 58 93% 57% 

HP-06 706 21 9% 1% 

HP-07 611 92 70% 18% 

HP-08 442 84 72% 17% 

HP-09 342 94 19% 4% 

HP-10 599 148 2% 10% 

HP-11 904 259 86% 92% 

HP-12 296 19 20% 0% 

HP-13 687 199 0% 44% 

HP-14 2.316 148 71% 49% 

Fonte: Elaboração própria 
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A Figura 113 apresenta os embarques e desembarques por estação do VLT 1. 

Figura 113: Mapa de embarques e desembarques por estação – HPM – VLT 1 (somente serviço Av. Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela 23 mostra o fluxo horário de passageiros entre estações do VLT 1 na hora-pico manhã 

(HPM) do horizonte de 20 anos. O fluxo é apresentado por sentido – Centro (de Ceilândia para o 

Plano Piloto) ou Bairro (do Plano Piloto para Ceilândia) – e por segmento entre duas estações 

vizinhas – da estação A para a estação B (no sentido Centro a estação A é a da esquerda, no sentido 

Bairro, a da direita). O Apêndice 8.3 apresenta uma estimativa de “carregamento diário” obtida 

através da expansão dos resultados da HPM. 

Tabela 23: Fluxo de passageiros entre estações do VLT 1 na hora-pico manhã do horizonte de 20 anos 
(considerando somente o serviço Av. Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios) 

Segmento 
Fluxo de passageiros HPM 

(passageiros/hora) 

Estação A no Sentido Centro 

Ou 

Estação B no Sentido Bairro 

Estação B no Sentido Centro 

Ou 

Estação A no Sentido Bairro 

Sentido Centro Sentido Bairro 

ESP-04 ESP-05 647 8 

ESP-03 ESP-04 1.451 16 

ESP-02 ESP-03 3.239 39 

ESP-01 ESP-02 3.847 70 

EM-09 (RPP) ESP-01 5.338 70 

EM-08 (Via W3) EM-09 (RPP) 5.995 899 

EM-07 EM-08 (Via W3) 9.422 930 

EM-05 EM-07 10.163 931 

EM-03 EM-05 10.669 894 

EM-01 EM-03 11.067 816 

EPCL-10 EM-01 11.693 1.768 

EPCL-09 EPCL-10 11.796 1.739 

EPCL-08 EPCL-09 11.914 1.719 

EPCL-07 EPCL-08 12.276 1.660 

EPCL-06 EPCL-07 12.440 1.628 

EPCL-05 EPCL-06 12.174 1.552 

EPCL-04 EPCL-05 11.247 1.731 

EPCL-00 EPCL-04 11.001 1.668 

HP-01 EPCL-00 9.443 1.544 

HP-02 HP-01 8.788 1.383 

HP-03 HP-02 8.461 1.367 

HP-04 HP-03 8.354 1.286 

HP-05 HP-04 8.222 887 

HP-06 HP-05 6.702 863 

HP-07 HP-06 6.001 847 

HP-08 HP-07 5.395 761 

HP-09 HP-08 4.980 704 

HP-10 HP-09 4.638 610 

HP-11 HP-10 4.041 463 

HP-12 HP-11 3.299 366 

HP-13 HP-12 3.003 347 

HP-14 HP-13 2.316 148 

Fonte: Elaboração própria 
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Na sequência, a tabela de embarques e desembarques e a tabela de carregamento são 

reapresentadas (Tabela 24 e Tabela 25, respectivamente), desta vez incluindo a movimentação de 

passageiros relativa ao VLT Ceilândia – Taguatinga – Riacho Fundo II – Recanto das Emas, que 

compartilha o traçado na Av. Hélio Prates e na estação EPCL-00. 

Tabela 24: Embarques e desembarques de passageiros por estação do VLT 1 – horizonte de 20 anos 
(considerando também o serviço Ceilândia – Taguatinga – Riacho Fundo II – Recanto das Emas) 

Estação 

Movimentação na hora-pico manhã (HPM) Movimentação 
total diária 

(embarques + 
desembarques) 

Embarques Desembarques 

Sentido 
Centro 

Sentido 
Bairro 

Total 
Sentido 
Centro 

Sentido 
Bairro 

Total 

ESP-05 0 8 8 647 0 647 7.131 

ESP-04 0 8 8 805 0 805 8.846 

ESP-03 0 23 23 1.788 0 1.788 19.726 

ESP-02 0 31 31 608 0 608 6.953 

ESP-01 0 0 0 1.490 0 1.490 16.230 

EM-09 (RPP) 299 831 1.130 957 1 958 22.740 

EM-08 (Via W3) 44 86 130 3.470 55 3.525 39.799 

EM-07 1 6 7 743 5 748 8.214 

EM-05 54 5 59 560 43 602 7.206 

EM-03 76 3 79 475 81 555 6.911 

EM-01 115 990 1.105 740 39 779 20.514 

EPCL-10 79 2 81 182 31 213 3.199 

EPCL-09 0 0 0 117 20 137 1.499 

EPCL-08 0 11 11 362 70 432 4.832 

EPCL-07 0 10 10 164 42 206 2.359 

EPCL-06 518 45 563 252 121 373 10.198 

EPCL-05 998 185 1.182 70 6 77 13.711 

EPCL-04 316 19 335 70 81 152 5.304 

EPCL-00 1.581 130 1.711 1.349 124 1.473 34.669 

HP-01 680 114 794 186 162 348 12.431 

HP-02 329 0 329 11 168 178 5.529 

HP-03 124 0 124 34 83 116 2.612 

HP-04 144 0 144 27 400 427 6.222 

HP-05 1.550 5 1.555 30 28 59 17.568 

HP-06 779 6 785 5 19 24 8.809 

HP-07 622 1 624 8 88 96 7.836 

HP-08 456 0 456 60 70 130 6.380 

HP-09 379 0 379 0 115 115 5.382 

HP-10 941 0 941 2 147 150 11.882 

HP-11 1.005 0 1.005 176 99 274 13.930 

HP-12 369 0 369 0 19 19 4.229 

HP-13 1.075 0 1.075 0 203 203 13.919 

HP-14 2.524 0 2.524 0 152 152 29.141 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 25: Fluxo de passageiros entre estações do VLT 1 na hora-pico manhã do horizonte de 20 anos 
(considerando também o serviço Ceilândia – Taguatinga – Riacho Fundo II – Recanto das Emas) 

Segmento 
Fluxo de passageiros HPM 

(passageiros/hora) 

Estação A no Sentido Centro 

Ou 

Estação B no Sentido Bairro 

Estação B no Sentido Centro 

Ou 

Estação A no Sentido Bairro 

Sentido Centro Sentido Bairro 

ESP-04 ESP-05 647 8 

ESP-03 ESP-04 1.451 16 

ESP-02 ESP-03 3.239 39 

ESP-01 ESP-02 3.847 70 

EM-09 (RPP) ESP-01 5.338 70 

EM-08 (Via W3) EM-09 (RPP) 5.995 899 

EM-07 EM-08 (Via W3) 9.422 930 

EM-05 EM-07 10.163 931 

EM-03 EM-05 10.669 894 

EM-01 EM-03 11.067 816 

EPCL-10 EM-01 11.693 1.768 

EPCL-09 EPCL-10 11.796 1.739 

EPCL-08 EPCL-09 11.914 1.719 

EPCL-07 EPCL-08 12.276 1.660 

EPCL-06 EPCL-07 12.440 1.628 

EPCL-05 EPCL-06 12.174 1.552 

EPCL-04 EPCL-05 11.247 1.731 

EPCL-00 EPCL-04 11.001 1.668 

HP-01 EPCL-00 10.769 1.674 

HP-02 HP-01 8.788 1.383 

HP-03 HP-02 9.624 1.411 

HP-04 HP-03 9.534 1.329 

HP-05 HP-04 9.417 929 

HP-06 HP-05 7.898 906 

HP-07 HP-06 7.123 893 

HP-08 HP-07 6.509 806 

HP-09 HP-08 6.114 736 

HP-10 HP-09 5.735 621 

HP-11 HP-10 4.796 473 

HP-12 HP-11 3.967 375 

HP-13 HP-12 3.598 356 

HP-14 HP-13 2.524 152 

Fonte: Elaboração própria 
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6.5.1.3 VLT 2 (TAN – TAS – Aeroporto) 

No VLT 2, a maior concentração de movimentação de passageiros está nos terminais TAN e TAS e 

na estação AN-12, que integra com o VLT 1. 

As transferências observadas na estação AS-09 são oriundas de linhas de ônibus provenientes da 

ESPM (no Setor Policial) que seguem para o TAS. No modelo (evitando caminho negativo), os 

usuários preferem desembarcar e transbordar na AS-09 para acessar a Via W3, porém é possível 

que parte dessas transferências se concentre no TAS, onde o passageiro pode embarcar em veículos 

ainda em estágio de menor ocupação, podendo prosseguir sentado em seu percurso. 

A estação AR-01, que permite integração com linhas de ônibus que trafegam pela EPGU, 

apresentou, no modelo, demanda majoritariamente relacionada a transferências. Em fases 

anteriores à implantação dessa estação, os transbordos desses usuários poderão ocorrer no TAS. 

Nas estações da Via W3, predominam os desembarques lindeiros, uma vez que seu entorno 

apresenta concentração de empregos. Apesar da criação de linhas de ônibus transversais, não foi 

observada quantidade significativa de transferências de usuários entre elas e o VLT 2. 

A Tabela 26 apresenta os movimentos do VLT 2. 
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Tabela 26: Embarques e desembarques de passageiros por estação do VLT 2 – horizonte de 20 anos 

Estação 

Movimentação na hora-pico manhã (HPM) Movimentação 
total diária 

(embarques + 
desembarques) 

Embarques Desembarques 

Sentido 
Norte 

Sentido 
Sul 

Total 
Sentido 
Norte 

Sentido 
Sul 

Total 

AN-01 (TAN) 0 2.209 2.209 109 0 109 25.244 

AN-02 0 272 272 474 233 707 10.669 

AN-03 0 82 82 326 105 431 5.588 

AN-04 0 161 161 393 59 451 6.670 

AN-05 23 233 256 446 140 585 9.169 

AN-06 9 168 177 455 125 580 8.241 

AN-07 0 143 144 317 146 462 6.599 

AN-08 21 156 177 853 374 1.226 15.283 

AN-09 19 106 125 323 132 455 6.313 

AN-10 0 36 36 336 126 462 5.430 

AN-11 135 115 250 341 257 598 9.233 

AN-12 (EM) 1.476 1.694 3.170 120 281 400 38.883 

AS-01 4 118 122 880 456 1.336 15.876 

AS-02 51 32 83 85 201 286 4.027 

AS-03 69 12 81 321 904 1.225 14.216 

AS-04 57 14 72 378 72 450 5.679 

AS-05 81 36 117 244 380 624 8.071 

AS-06 73 8 81 295 250 545 6.817 

AS-07 122 22 145 136 933 1.069 13.217 

AS-08 48 3 50 64 154 218 2.925 

AS-09 631 80 711 146 138 284 10.838 

AS-10 (TAS) 2.981 359 3.340 0 40 40 36.811 

AR-01 1.238 69 1.307 0 70 70 14.997 

AR-05 1 0 1 0 555 555 6.057 

Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela 27 apresenta os percentuais de transferências em relação aos embarques e desembarques 

por estação do VLT 2 na hora-pico manhã do horizonte de 20 anos. 

Tabela 27: Percentual de transferências por estação do VLT 2 na hora-pico manhã – horizonte de 20 anos 

Estação 

Total de 
embarques 

(HPM) 

Total de 
desembarques 

(HPM) 

Percentual de 
transferências no 
embarque (HPM) 

Percentual de 
transferências no 

desembarque (HPM) 

AN-01 (TAN) 2.209 109 100% 38% 

AN-02 272 707 91% 2% 

AN-03 82 431 0% 0% 

AN-04 161 451 0% 0% 

AN-05 256 585 0% 0% 

AN-06 177 580 0% 0% 

AN-07 144 462 0% 0% 

AN-08 177 1.226 0% 1% 

AN-09 125 455 0% 0% 

AN-10 36 462 0% 1% 

AN-11 250 598 100% 0% 

AN-12 (EM) 3.170 400 99% 73% 

AS-01 122 1.336 97% 1% 

AS-02 83 286 0% 0% 

AS-03 81 1.225 0% 0% 

AS-04 72 450 0% 0% 

AS-05 117 624 0% 0% 

AS-06 81 545 0% 0% 

AS-07 145 1.069 0% 0% 

AS-08 50 218 5% 0% 

AS-09 711 284 98% 3% 

AS-10 (TAS) 3.340 40 100% 100% 

AR-01 1.307 70 100% 57% 

AR-05 1 555 99% 0% 

Fonte: Elaboração própria 
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A Figura 114 apresenta os embarques e desembarques por estação do VLT 2. 

Figura 114: Mapa de embarques e desembarques por estação – HPM – VLT 2 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela 28 mostra o fluxo horário de passageiros entre estações do VLT 2 na hora-pico manhã 

(HPM) do horizonte de 20 anos. O fluxo é apresentado por sentido – Norte (do Aeroporto para o 

TAN) ou Sul (do TAN para o Aeroporto) – e por segmento entre duas estações vizinhas – da estação 

A para a estação B (no sentido Norte a estação A é a da esquerda, no sentido Sul, a da direita). O 

Apêndice 8.3 apresenta uma estimativa de “carregamento diário” obtida através da expansão dos 

resultados da HPM. 

Tabela 28: Fluxo de passageiros entre estações do VLT 2 na hora-pico manhã do horizonte de 20 anos 

Segmento 
Fluxo de passageiros HPM 

(passageiros/hora) 

Estação A no Sentido Norte 

Ou 

Estação B no Sentido Sul 

Estação B no Sentido Norte 

Ou 

Estação A no Sentido Sul 

Sentido Norte Sentido Sul 

AN-02 AN-01 (TAN) 109 2.209 

AN-03 AN-02 583 2.249 

AN-04 AN-03 909 2.226 

AN-05 AN-04 1.302 2.329 

AN-06 AN-05 1.724 2.422 

AN-07 AN-06 2.170 2.465 

AN-08 AN-07 2.486 2.463 

AN-09 AN-08 3.318 2.245 

AN-10 AN-09 3.622 2.219 

AN-11 AN-10 3.958 2.129 

AN-12 (EM) AN-11 4.164 1.987 

AS-01 AN-12 (EM) 2.809 3.401 

AS-02 AS-01 3.685 3.063 

AS-03 AS-02 3.719 2.894 

AS-04 AS-03 3.971 2.002 

AS-05 AS-04 4.292 1.945 

AS-06 AS-05 4.454 1.600 

AS-07 AS-06 4.676 1.358 

AS-08 AS-07 4.689 447 

AS-09 AS-08 4.706 296 

AS-10 (TAS) AS-09 4.220 238 

AR-01 AS-10 (TAS) 1.239 556 

AR-05 AR-01 1 555 

Fonte: Elaboração própria 
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6.5.2 Carga crítica e frota 

A carga crítica também é um importante indicador de avaliação dos sistemas sobre trilhos 

implantados, principalmente para o correto dimensionamento de frequência de operação dos 

serviços. A Tabela 29 apresenta o carregamento crítico nos principais trechos de cada subsistema 

de trilhos que compõem a Rede Proposta, ao longo dos horizontes considerados – base, 5, 10 e 20 

anos.  

Verifica-se que os eixos de VLT tiveram acréscimo de carregamento até o ano 20, com destaque 

para o eixo da Avenida Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios, com o 

trecho da EPCL atingindo 12.440 passageiros por hora-sentido no seu trecho crítico no ano 20. Já o 

metrô, em função dos empreendimentos previstos para a rede, acaba reduzindo sua demanda e, 

consequentemente, sua carga crítica, para 16.715 no ano 20. 

Tabela 29: Carregamentos críticos para 5, 10 e 20 anos (passageiros/hora/sentido na HPM) 

Modal Ano Base Ano 5 Ano 10 Ano 20 

Metrô 18.318 20.030 13.282 16.715 

VLT 1 - - 10.268 12.440 

VLT 2 - - - 4.706 

VLT TAG-REC - - - 4.098 

Fonte: Elaboração própria 

Considerando a capacidade de 1.350 passageiros por veículo para o metrô e 420 passageiros por 

veículo para o VLT (composição simples), é possível calcular a frequência mínima necessária para 

cada serviço, conforme apresentado na Tabela 30 a seguir. 

Tabela 30: Frequência horária necessária em 5, 10 e 20 anos – Composição simples 

Modal 
Frequência (composições veiculares/hora) Headway (minutos) 

Base Ano 5 Ano 10 Ano 20 Base Ano 5 Ano 10 Ano 20 

Metrô 13,6 14,8 9,8 12,4 4,4 4,0 6,1 4,8 

VLT 1 - - 24,5 29,6 - - 2,5 2,0 

VLT 2 - - - 11,2 - - - 5,4 

VLT TAG-REC - - - 9,8 - - - 6,1 

Fonte: Elaboração própria 

Pelos cálculos apresentados, os valores de frequência e headway do eixo do VLT 1 (Avenida Hélio 

Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios) indicam a necessidade de uso de 

composição dupla em sua operação. Esta avaliação será tratada com maior detalhamento no RT8 

– Avaliação Financeira.  

A Tabela 31 apresenta a frequência horária e headway necessários para cada serviço, desta vez 

considerando a operação do VLT 1 em composição dupla. A operação do VLT 2, assim como a do 

VLT Ceilândia-Taguatinga-Recanto das Emas, segue com composição simples. Além disso, 

considera-se uma taxa de ocupação veicular média de 85%, mais conservadora do ponto de vista 

do dimensionamento do sistema, porém mais aderente à realidade de operação. 
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Tabela 31: Frequência horária necessária em 5, 10 e 20 anos – Composição dupla para VLT 1 e composição 
simples para VLT 2 e VLT TAG-REC 

Modal 
Frequência (composições veiculares/hora) Headway (minutos) 

Base Ano 5 Ano 10 Ano 20 Base Ano 5 Ano 10 Ano 20 

Metrô 16,0 17,5 11,6 14,6 3,8 3,4 5,2 4,1 

VLT 1 - - 14,4 17,4 - - 4,2 3,4 

VLT 2 - - - 13,2 - - - 4,6 

VLT TAG-REC - - - 11,5 - - - 5,2 

Fonte: Elaboração própria 

A demanda do VLT 1 (Avenida Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios) 

é bastante pendular entre Ceilândia e o Plano Piloto, havendo necessidade de mais de 20 partidas 

por hora para atender sua carga crítica, o que representa um intervalo entre trens inferior a 3 

minutos, no caso de operação com composição simples. Como a frequência se mostra alta para a 

operação do VLT 1 em composição simples, é mais indicada a operação com composição dupla nas 

horas de pico, reduzindo sua frequência horária.  

O estudo operacional também poderá considerar composição mista, aproveitando a composição 

simples no entrepico (embora também seja possível desacoplar as composições duplas). Além 

disso, para redução da frota necessária e também para restringir a frequência em vias urbanas, será 

avaliada a operação com diferentes retornos operacionais, de forma que a elevada frequência 

necessária na EPCL não seja reproduzida ao longo de todo o traçado. 

O VLT 2, na Via W3, possui uma demanda com maior renovação, sendo alimentado tanto nas pontas 

(TAS e TAN) quanto em sua região central (integração com o VLT 1). A frequência necessária para 

sua operação é inferior a 15 veículos por hora (ou um trem a cada 4 minutos), dos quais apenas um 

terço precisaria seguir até o aeroporto. 

6.5.3 Resultados da racionalização da frota de ônibus 

A cobertura da rede do VLT sobrepõe a oferta de algumas linhas de ônibus, induzindo a uma 

concorrência entre esses dois subsistemas. No planejamento da operação conjunta com o VLT, que 

apresenta um caráter mais troncal na captação dos fluxos, é apropriado realizar uma reorganização 

do sistema de ônibus na área de influência do VLT (conforme explicado no início do item 5.3), 

possibilitando um redimensionamento da frota de ônibus e consequente redução dos custos de 

operação. A economia de frota de ônibus, por reorganização em função do sistema de VLT, se dá 

por dois efeitos: redução dos volumes máximos de passageiros e redução da extensão das linhas. 

A migração de usuários para o novo sistema reduz o volume crítico de passageiros nas linhas de 

ônibus devido à concorrência nos eixos do VLT e incentivos a transbordos (tempo de viagem, tarifa, 

etc.), possibilitando a operação da linha com veículos menores ou a economia de partidas na hora-

pico e durante o dia (sempre respeitando valores máximos admissíveis de intervalos entre veículos 

de forma a manter tempos de espera aceitáveis e níveis adequados de conforto para os usuários). 

Nos trechos onde existe concorrência direta entre ônibus e o VLT, pode ser proposta uma 

racionalização das linhas, onde estas serviriam como alimentadoras do sistema VLT. A 
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racionalização das linhas permite a operação com um itinerário mais curto, reduzindo a extensão 

da linha nos trechos onde a oferta de transporte feita pelo VLT é suficiente para a demanda 

prevista. A racionalização permite a manutenção da oferta plena de ônibus fora dos eixos do VLT 

com uma economia de frota, pois um mesmo veículo pode realizar mais viagens em consequência 

de um tempo de ciclo mais curto. 

O dimensionamento da oferta se dá pela análise do perfil de carregamento de passageiros de cada 

linha. A oferta de assentos, que é uma relação entre tamanho do veículo e a quantidade de partidas, 

deve ser superior a demanda na hora-pico (volume de passageiros transportados por hora). A 

economia de frota por interferência do sistema de VLT, seja por redução da demanda de ônibus ou 

pela racionalização da linha, podem ser interpretadas como fenômenos independentes no 

momento do dimensionamento, afetando aspectos distintos no cálculo de frota. A Figura 115 

apresenta um exemplo de perfil de carregamento e como cada um dos efeitos é considerado no 

redimensionamento da frota desta linha. 

 Figura 115: Exemplo de perfil de carregamento de uma linha e os efeitos de economia de frota 

 
Fonte: Elaboração própria 

No sistema de ônibus, foram identificadas 330 linhas que seriam diretamente afetadas pelos efeitos 

de implantação do VLT. No horizonte de 20 anos, estas linhas perderam 29% no total de embarques, 

o que gera um potencial de 36% de economia de frota, como apresentado na Figura 116. 
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Figura 116: Redução de frota nas linhas afetadas pelo VLT 

 

Fonte: Elaboração própria 

Neste conjunto de linhas afetadas, existem 127 linhas que possuem potencial de racionalização. 

Em 20 anos estas linhas apresentam queda de 53% da demanda atual. Para estas linhas, a 

racionalização permite uma economia ainda maior de frota segundo a proposição de um itinerário 

mais curto, diminuindo a competição com o VLT. Considerando o recorte de linhas e reorganização 

dos itinerários, a economia de frota é de 61%, como apresentado na Figura 117. 

Figura 117: Redução de frota nas linhas racionalizadas 

 

Fonte: Elaboração própria 

O impacto de redução da frota acontece de forma gradual, acompanhando o avanço das fases de 

implantação do VLT, conforme apresentado na Figura 118, em que a frota é calculada em cada 

horizonte, considerando a demanda constante, para fins didáticos. No cenário 1, em que é 

considerada apenas a implantação de corredores de ônibus, a queda prevista é de 11% em relação 
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à frota atual. Já no cenário 2, com a implantação de todas as linhas metroferroviárias previstas, a 

redução de frota do sistema chegaria a 24%. 

Figura 118: Redução de frota de todo o sistema de ônibus no horizonte de 20 anos 

 

Fonte: Elaboração própria 

A Figura 119 apresenta os resultados da Figura 118 em números absolutos, considerando a frota 

atual equivalente modelada, correspondente a 2.856 ônibus padron. 

Figura 119: Frota modelada de todo o sistema de ônibus por cenário no horizonte de 20 anos 

 
Fonte: Elaboração própria 
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6.5.4 Tempo médio de viagem 

Os mapas apresentados neste item ilustram os indicadores de tempo médio de viagem de 

transporte público das viagens originadas em cada Região Administrativa (RA) do Distrito Federal, 

resultantes do modelo de simulação da hora-pico manhã. 

O valor de uma determinada RA é calculado pela média dos tempos de viagem a partir dela até 

todas as RAs, ponderada pelo total de viagens nelas destinadas independentemente do local de 

origem. Assim, a ponderação é feita sempre de acordo com o total de destinos da matriz, colocando 

todas as RAs na mesma base de comparação e permitindo uma análise da acessibilidade em relação 

a todo o território do DF. Dessa forma, quanto mais distante das principais regiões concentradoras 

de destinos – Plano Piloto e regiões da porção oeste (notadamente Taguatinga, Ceilândia e Águas 

Claras) –, maiores tendem a ser os tempos de viagem. 

A análise destes indicadores é feita de maneira comparativa entre os cenários sem e com VLT, 

descritos em capítulos anteriores deste relatório. O primeiro mapa (Figura 120) se refere ao cenário 

1, que não possui VLT, ao passo que o segundo mapa (Figura 121) corresponde ao cenário 2, que 

considera a implantação das linhas de VLT. 

Ao observar as diferenças entre os dois mapas, nota-se que as reduções mais significativas do 

tempo médio de viagem ocorrem justamente na área de influência do VLT, que representa a única 

distinção entre os dois cenários comparados. Das RAs dentro dessa área de influência, as que 

apresentam maior destaque são indicadas na Tabela 32: 

Tabela 32: Tempo médio de viagem de transporte público, ponderado pelos destinos da matriz, das 
viagens originadas na principais regiões beneficiadas na área de influência do VLT – Horizonte de 20 anos 

Região 
Tempo Cenário 1 

(minutos) 

Tempo Cenário 2 

(minutos) 

Redução absoluta 

(minutos) 

Redução 

percentual 

Ceilândia 74 69 5 7% 

Taguatinga 66 59 7 11% 

Vicente Pires 72 65 7 10% 

Estrutural 68 53 15 22% 

Recanto das Emas 90 81 9 10% 

Riacho Fundo II 83 76 7 8% 

Fonte: Elaboração própria 

Observa-se, primeiramente, o elevado tempo de viagem em transporte público, usualmente maior 

que 1 hora, nas regiões mais afastadas da porção central, apontando para a amplitude do território 

e para o espraiamento de sua ocupação. Na área de influência do VLT, há um potencial de redução 

de tempo de viagem de cerca de 7 minutos, ou de 10% do tempo original, em média, com base em 

análise simples das principais regiões afetadas indicadas na Tabela 32. Nota-se que, com base nos 

mapas, até Brazlândia, um dos núcleos mais periféricos do DF, poderá contar com melhorias 

trazidas pelo VLT, com redução média de 9 minutos (8%) no deslocamento às demais regiões. Em 

síntese, a implantação de sistemas de transporte de maior eficiência operacional e de alta 

capacidade exerce importante contribuição para a redução do tempo de viagem de regiões mais 

distantes dos polos de atividades, aumentando, assim, a acessibilidade de seus usuários. 
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Figura 120: Tempo medio de viagem de transporte público na hora-pico manhã – Cenário 1 – Horizonte de 20 anos 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 121: Tempo medio de viagem de transporte público na hora-pico manhã – Cenário 2 – Horizonte de 20 anos 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Considerando somente as zonas cujo tempo de viagem foi afetado com a implantação do VLT, o 

tempo médio de viagem do transporte coletivo reduz em 7,3 minutos (o que representa uma 

redução de 3 minutos quando considerada toda a população do DF). Por outro lado, enquanto o 

número médio de transferências atual no modelo de simulação é de 0,42 por viagem, com a 

implantação dos VLTs esse número sobe para 0,51. A Figura 122 apresenta a população afetada 

segundo classes de alteração no tempo de viagem, já considerando uma penalidade de 5 minutos 

por transbordo adicional. 

Figura 122: Histograma de diferenças de tempo de viagem no Cenário 2 em comparação com o Cenário 1 

 
Fonte: Elaboração própria 

Enquanto 62% da população que utiliza o transporte coletivo não é afetada pela implantação dos 

projetos, 26% tem seu tempo de viagem reduzido e 12% tem seu tempo aumentado, 

principalmente devido ao aumento de transbordos entre algumas regiões próximas, como 

Candangolândia e o Plano Piloto. 

Os gráficos a seguir mostram as comparações dos tempos de viagem entre fases consecutivas da 

rede proposta (Cenário 2). Destaca-se que os benefícios de redução de tempo não são linearmente 

cumulativos ao longo das fases, pois cada fase beneficia ou não conjuntos diferentes de usuários. 

A Figura 123 apresenta o histograma de diferenças de tempo de viagem da Pré-Fase II, quando é 

implantado o VLT da Av. Hélio Prates, em relação à Fase I. Há redução no tempo de viagem de 7% 

dos usuários, e 90% não são afetados. A redução média dos usuários afetados é de 3,27 minutos. 
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Figura 123: Histograma de diferenças de tempo de viagem da Pré-Fase II em relação à Fase I 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 124 apresenta o histograma de diferenças de tempo de viagem da Fase II, quando são 

implantados o restante do VLT 1 (EPCL, Eixo Monumental e Esplanada dos Ministérios), os BRTs 

Oeste e Sudoeste e o complemento do BRT Sul, em relação à Pré-Fase II. Há redução no tempo de 

viagem de 25% dos usuários, e 69% não são afetados. A redução média dos usuários afetados é de 

7,69 minutos. 

Figura 124: Histograma de diferenças de tempo de viagem da Fase II em relação à Pré-Fase II 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 125 apresenta o histograma de diferenças de tempo de viagem da Fase III, quando é 

implantado o VLT na Via W3 (do TAN ao TAS), em relação à Fase II. Há redução no tempo de viagem 

de 8% dos usuários, e 80% não são afetados. A redução média dos usuários afetados é de 0,20 



    Relatório 7 

 Documento confidencial, para uso e informação do cliente    153    

minuto. Nota-se, nesta fase, que a redução média no tempo de viagem é pequena e que há 12% de 

usuários com aumento no tempo de viagem, relacionado à introdução de novos transbordos, 

mostrando que o VLT da Via W3 não oferece aos usuários um atendimento necessariamente mais 

eficiente que o dos ônibus no cenário atual. No entanto, este empreendimento possui um caráter 

de reestruturação e requalificação dos deslocamentos no Plano Piloto. 

Figura 125: Histograma de diferenças de tempo de viagem da Fase III em relação à Fase II 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 126 apresenta o histograma de diferenças de tempo de viagem da Fase IV-A, quando é 

implantada a extensão do VLT 2 até o Aeroporto, o VLT Taguatinga Norte – Taguatinga Sul e o BRT 

Eixo Norte, em relação à Fase III. Há redução no tempo de viagem de 14% dos usuários, e 85% não 

são afetados. A redução média dos usuários afetados é de 16,60 minutos. Nesta fase, somente 1% 

dos usuários tem aumento no tempo de viagem, e a o grande benefício médio observado está 

bastante relacionado à melhoria das condições de transporte para a população das regiões do Eixo 

Norte. 
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Figura 126: Histograma de diferenças de tempo de viagem da Fase IV-A em relação à Fase III 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 127 apresenta o histograma de diferenças de tempo de viagem da Fase IV-B, quando é 

implantada a extensão do VLT de Taguatinga Sul até Recanto das Emas, em relação à Fase IV-A. Há 

redução no tempo de viagem de 6% dos usuários, e 86% não são afetados. A redução média dos 

usuários afetados é de 2,66 minutos. 

Figura 127: Histograma de diferenças de tempo de viagem da Fase IV-B em relação à Fase IV-A 

 
Fonte: Elaboração própria 
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7 Conclusões 

A rede de transporte público considerada (Cenário 2, Figura 128) conta, após sua última fase de 

implantação, com expansões do metrô, linhas de VLT e corredores de BRT. As linhas de VLT 

propostas e analisadas são o VLT 1 (Av. Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos 

Ministérios) e o VLT 2 (Terminal Asa Norte – Via W3 – Terminal Asa Sul – Aeroporto). O VLT 

Taguatinga – Recanto das Emas também foi considerado, porém não analisado, já que não faz parte 

do escopo do presente estudo, mas pode impactar na demanda do sistema. 

Uma das principais funções do VLT será de fortalecimento da interligação entre as regiões do 

Núcleo Oeste e o Plano Piloto. Outros importantes eixos de deslocamento serão contemplados por 

outros modais, como o BRT Expresso DF (Sul, já existente, com expansões previstas) e o BRT Eixo 

Norte (previsto para a fase IV-A). Trata-se de uma rede integrada com modais metroferroviários e 

de transporte sobre pneus. 

Para os corredores VLT 1 e VLT 2, é considerada a racionalização das linhas de ônibus concorrentes, 

iniciando um processo de tronco-alimentação do sistema com o objetivo de torna-lo 

operacionalmente mais eficiente. 

Figura 128: Rede Proposta (Cenário 2 – Fase IV-B) 

 
Fonte: Elaboração própria 

Os carregamentos da rede proposta no horizonte de 20 anos (Figura 129) confirmaram o potencial 

de atração da demanda dos empreendimentos de VLT considerados. O VLT 1, que atende a ligação 

Oeste-Centro, é o que apresenta maior destaque, com carga crítica de cerca de 12 mil passageiros 

por hora no pico manhã, no sentido Plano Piloto. Seu segmento mais carregado está situado na 

EPCL, mas também apresenta carregamentos importantes em trechos da Av. Hélio Prates e do Eixo 
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Monumental. Conforme análises apresentadas ao longo do relatório, o VLT 1 atrai parte da 

demanda que poderia utilizar o metrô, o que permite considerar que estas duas linhas possam se 

complementar operacionalmente, com o VLT mostrando um papel importante para amenizar um 

aumento da saturação do metrô no médio prazo. Outro ponto de destaque é a possibilidade de 

integração entre os VLTs do Eixo Monumental e da Via W3, ampliando a possibilidade de trajetos 

para os usuários. 

Figura 129: Carregamento de transporte coletivo da rede proposta – HPM – Horizonte 20 anos (Fase IV-B) 

 
Fonte: Elaboração própria 

A análise dos carregamentos de cada uma das fases de implantação, descrita ao longo do relatório, 

dá embasamento ao faseamento proposto para os empreendimentos de VLT considerados. 

A primeira linha de VLT a ser implantada, na Fase II, é o VLT 1, que é justamente o que apresenta a 

maior demanda. Esse corredor tem papel fundamental no atendimento do eixo Oeste-Centro, que 

possui a maior concentração de população e empregos do DF. 

Essa linha poderá ser implantada progressivamente, em duas partes, sendo que sua primeira parte, 

a Pré-Fase II, será a da Av. Hélio Prates. Embora esse trecho apresente menor demanda ao 

funcionar isoladamente, mostra-se ideal para testes e aprendizagem operacionais enquanto o 

restante do corredor é construído. Além disso, fará ligação entre localidades de Ceilândia e 

Taguatinga em um de seus principais eixos de transporte e introduzirá o novo sistema à população 

de forma descentralizada do Plano Piloto, mostrando a preocupação com a estruturação dos 

transportes em regiões mais periféricas. 
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Na Fase III, a implantação do VLT 2 na Via W3 entre TAN e TAS fará a cobertura das atividades 

distribuídas ao longo desse eixo. Essa linha apresenta carregamento menos expressivo que o do 

VLT 1, no entanto possui importância para a organização dos fluxos e para a estruturação, 

integração e requalificação do sistema de transportes no Plano Piloto. A extensão até o Aeroporto, 

com carregamento menos significativo no curto prazo, é considerada na fase seguinte (IV-A). 

Por fim, considera-se a implantação do VLT Taguatinga-Recanto das Emas nos anos finais do 

horizonte de estudo (Fases IV-A e IV-B). Esta linha possui potencial de estruturação interna e de 

desenvolvimento mais localizado, interligando locais de produção e atração de viagens de regiões 

próximas entre si dentro do Núcleo Oeste e também ampliará a cobertura da rede, ao integrar com 

os demais corredores que atendem deslocamentos para regiões mais distantes. Sua implantação é 

proposta em duas partes, com o trecho Taguatinga Norte – Taguatinga Sul na Fase IV-A, e a 

extensão até Recanto das Emas na Fase IV-B, e sua demanda poderá ser potencializada com a 

reorganização de linhas em sua área de influência, a qual não foi avaliada neste estudo. 

Em comparação com o cenário sem VLTs, a rede proposta apresenta maior número de embarques 

totais no sistema de transporte público como um todo (Tabela 33), indicando um comportamento 

mais integrado da rede, beneficiado pela política tarifária proposta. Nota-se, também, que a 

quantidade de embarques no VLT é expressiva, estando próxima do metrô no ano 10 (Fase II, 

somente com o VLT 1) e sendo maior que a do metrô no ano 20 (Fase IV-B, com o sistema completo). 

Tabela 33: Total de embarques de transporte coletivo – HPM – Horizontes de 5, 10 e 20 anos 

Horizonte 
Cenário 1 Cenário 2 (Rede Proposta) 

Metrô VLT Ônibus Total Metrô VLT Ônibus Total 

Ano Base 21.953 - 199.635 221.588 21.953 - 199.635 221.588 

Ano 5 24.375 - 214.098 238.473 24.375 - 214.098 238.473 

Ano 10 22.141 - 233.563 255.704 16.961 12.955 225.821 255.737 

Ano 20 24.045 - 265.152 289.197 20.658 36.171 243.167 299.996 

Fonte: Elaboração própria 

O dimensionamento de frequência e frota (Tabela 34) mostra que é possível operar as linhas de VLT 

com intervalos adequados, mesmo no ano 20. O menor intervalo (headway) ocorre no VLT 1, 

chegando a 3,4 minutos entre partidas da hora-pico. Para que esse valor seja atingido nessa linha, 

é necessário opera-la utilizando composições veiculares duplas (dois veículos acoplados) para que 

toda a demanda seja atendida, pois, caso fossem consideradas composições simples (apenas um 

veículo), o intervalo necessário seria inferior a 2 minutos, tornando a operação muito suscetível a 

interferências do tráfego. Já para as demais linhas, o uso de composições simples é suficiente para 

o atendimento da carga crítica com intervalos apropriados. Nota-se também uma variação do 

headway necessário do metrô ao longo dos horizontes, resultado da redistribuição da demanda 

entre os corredores. 
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Tabela 34: Frequência horária necessária em 5, 10 e 20 anos – Composição dupla para VLT 1 e composição 
simples para VLT 2 e VLT TAG-REC 

Modal 
Frequência (composições veiculares/hora) Headway (minutos) 

Base Ano 5 Ano 10 Ano 20 Base Ano 5 Ano 10 Ano 20 

Metrô 16,0 17,5 11,6 14,6 3,8 3,4 5,2 4,1 

VLT 1 - - 14,4 17,4 - - 4,2 3,4 

VLT 2 - - - 13,2 - - - 4,6 

VLT TAG-REC - - - 11,5 - - - 5,2 

Fonte: Elaboração própria 

Com a racionalização das linhas de ônibus concorrentes com os traçados do VLT 1 e do VLT 2, o 

impacto de redução da frota (Figura 130) acontece de forma gradual, acompanhando o avanço das 

fases de implantação do VLT. Desconsiderando o crescimento da demanda no tempo, a redução de 

frota do sistema pode atingir 24% com a implantação de todas as linhas metroferroviárias previstas 

no cenário 2. No cenário 1, em que é considerada apenas a implantação de corredores de ônibus, 

a queda prevista é de 11% em relação à frota atual. 

Figura 130: Redução de frota de todo o sistema de ônibus no horizonte de 20 anos 

 

Fonte: Elaboração própria 

Além de melhorias na eficiência do sistema de transporte público, a rede proposta ampliará a 

cobertura da demanda e trará benefícios na forma de redução no tempo de viagem dos usuários 

(Figura 131). Considerando somente as zonas cujo tempo de viagem será afetado com a 

implantação do VLT, o tempo médio de viagem do transporte coletivo poderá ser reduzido em 7,3 

minutos (o que representa uma redução de 3 minutos se considerada toda a população do DF). 
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Figura 131: Diferenças de tempo de viagem na Rede Proposta em relação ao Cenário 1 

 
Fonte: Elaboração própria 

Enquanto 62% da população que utiliza o transporte coletivo não deverá ser afetada pela 

implantação dos projetos, 26% terão seu tempo de viagem reduzido e 12% terão seu tempo 

aumentado, principalmente devido ao aumento de transbordos entre algumas regiões próximas, 

como Candangolândia e o Plano Piloto. 

Ao observar estas diferenças de tempo de viagem no modelo, notou-se que as reduções mais 

significativas do tempo médio de viagem ocorrem justamente na área de influência do VLT, que 

representa a única distinção entre os dois cenários comparados. Das RAs dentro dessa área de 

influência, as que apresentam maior destaque são indicadas na Tabela 35. 

Tabela 35: Tempo médio de viagem de transporte público, ponderado pelos destinos da matriz, das 
viagens originadas na principais regiões beneficiadas na área de influência do VLT 

Região 
Tempo Cenário 1 

(minutos) 

Tempo Cenário 2 

(minutos) 

Redução absoluta 

(minutos) 

Redução 

percentual 

Ceilândia 74 69 5 7% 

Taguatinga 66 59 7 11% 

Vicente Pires 72 65 7 10% 

Estrutural 68 53 15 22% 

Recanto das Emas 90 81 9 10% 

Riacho Fundo II 83 76 7 8% 

Fonte: Elaboração própria 

Ao considerar a reorganização do sistema de ônibus no entorno das linhas 1 e 2 do VLT, o presente 

estudo permite identificar sinergias não mensuráveis no estudo do PDTT/DF, refinando o 

entendimento da demanda por transportes no Distrito Federal e permitindo um aprimoramento 

do faseamento proposto. 
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Por outro lado, o estudo possui como limitação na sua abrangência de escopo, não sendo 

pormenorizada a reorganização do sistema de ônibus em todas as regiões do DF, em especial no 

entorno do VLT da fase 4. Apesar disso, permite compreender a consonância entre projetos e tecer 

recomendações acerca dos demais empreendimentos de transporte público previstos para o 

Distrito Federal. 

A principal alteração em relação ao que havia sido proposto no PDTT/DF é a inclusão da extensão 

da Esplanada dos Ministérios, essencial para viabilizar o recorte de linhas que diminuirá a 

concentração de ônibus ao longo do Eixo Monumental. Esta extensão garante que os usuários do 

VLT não precisem transbordar novamente para acessar a Esplanada, importante polo de atração de 

viagens, reduzindo o tempo total de viagem. 

O faseamento foi modificado em relação ao PDTT/DF, com a postergação da fase 4 do metrô, em 

função de seu baixo custo benefício decorrente da baixa demanda. Também houve postergação da 

extensão do VLT 2 até Planaltina, devido ao seu alto custo inicial de implantação. Ainda que este 

trecho de VLT capte boa demanda, não reduz significativamente o tempo de viagem em relação ao 

projeto do BRT existente, reduzindo o benefício obtido. 

A implantação do VLT de Taguatinga – Recanto das Emas após a fase 1-A se mostrou proveitosa e, 

apesar de neste momento não ser sugerida uma alteração do faseamento proposto no PDTT/DF, 

preconiza-se que esta alternativa seja estudada em maior profundidade à posteriori, considerando 

a reorganização de linhas de ônibus da região e avaliando seu resultado financeiro. 

Por fim, se ressalta que o Distrito Federal possui uma série de temas para os quais se deve dedicar 

atenção especial nos próximos anos, relacionados com o desenvolvimento do território e do seu 

sistema de transportes. De um lado, tem-se uma ocupação espraiada, com concentrações de 

população e atividades, núcleos urbanos isolados, grandes distâncias de viagem e pendularidade 

nos deslocamentos. De outro, um sistema de transporte coletivo que poderia ser mais eficiente, 

que, fora da área de cobertura do metrô, baseia-se em um serviço de ônibus com linhas longas, 

sobrepostas, de baixa frequência e com aproveitamento irregular da capacidade ofertada. Além 

disso, os tempos de viagem no transporte coletivo são substancialmente maiores que no transporte 

individual motorizado, o qual apresenta tendências de crescimento na adesão da população nas 

últimas décadas. 

Diante disso, é fundamental repensar a oferta de transporte público no DF. Com a rede analisada 

neste estudo – que possui metrô, VLT e BRT –, busca-se implantar um sistema multimodal e 

integrado, com corredores exclusivos de média a alta capacidade. Ainda, aproveita-se a 

oportunidade para propor uma racionalização das linhas convencionais de ônibus, inserindo 

características de tronco-alimentação, reduzindo sobreposições e concorrências e, 

consequentemente, economizando frota e quilometragem percorrida, tornando a operação mais 

eficiente. Para a população, tem-se a oferta de uma rede integrada, com maior cobertura, maiores 

frequências, alta confiabilidade e economia no tempo de viagem. 
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8 Apêndices  

 Resultados de simulação – Cenário 2 – Rede Proposta 

Os dados encontram-se em apêndice digital no formato XLSX. 

 Indicadores de transporte público, por rota 

Os dados encontram-se em apêndice digital no formato XLSX. Vale ressaltar que, no apêndice, o 

termo “linha” refere-se a ida e volta, enquanto “rota” refere-se a apenas um sentido. 

 Carregamento dos traçados expandido para dia útil 

Neste apêndice, apresentado em arquivo digital no formato XLSX, constam os carregamentos do 

metrô e das linhas de VLT estudadas (VLT 1 e VLT 2) extrapolados para a unidade “dia útil”. Esses 

valores, obtidos por meio da expansão dos embarques e desembarques na hora-pico manhã, 

podem ser interpretados como um “carregamento diário” do sistema, representando uma 

estimativa de quantos passageiros se deslocam em cada trecho ao longo dia, mas sem efeito prático 

no dimensionamento da operação. 


