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Estudo integra o Projeto “Pensar o transporte público na cidade planejada 
para o automóvel”
Objetivos do projeto
• Desconstruir a solução para a mobilidade urbana do DF, baseada no uso 

intensivo do automóvel, predominante na visão de grande parte da 
população e nos dirigentes locais,.

• Propor aprimoramentos para o transporte público do DF, para que ele 
possa aumentar sua participação no conjunto de deslocamentos e 
transformar-se em eixo estruturador do sistema de mobilidade urbana do 
DF 

• Mudar a imagem do transporte público para que ele passe a ser visto como 
parte da solução e não das causas dos problemas de mobilidade urbana do 
DF

A evolução do sistema de transporte 
público coletivo do DF – 2007/2017



• Demandar maiores investimentos no transporte público e a expansão 
de sua infraestrutura, por meio da implantação de corredores e faixas 
exclusivas de ônibus, considerando seu caráter essencial e direito 
social

• Propor novas fontes de financiamento para implantação de 
infraestrutura e custeio da operação

• Articular adequadamente as soluções de mobilidade urbana e a 
redução de seus impactos ambientais, principalmente a redução de 
poluentes locais e gases de efeito estufa

• Difundir a articulação necessária entre o transporte público e os 
modos ativos de transporte (bicicleta e deslocamento a pé)

A evolução do sistema de transporte 
público coletivo do DF – 2007/2017



• O foco do estudo é a análise de processo, ou seja, registrar a sucessão 
de acontecimentos no período 2007/2017. 

• A metodologia do estudo teve como base uma abordagem sócio-
política e não essencialmente técnica e quantitativa, com o 
levantamento e análise dos principais documentos elaborados 
recentemente sobre o transporte público do Distrito Federal.

• Foi realizado um conjunto de entrevistas com importantes atores do 
setor no período de 4 a 15 de dezembro de 2017. 

Principais aspectos do Estudo



O trabalho está estruturado em 5 partes. 

1. Breve introdução sobre o projeto “Pensar o transporte público na cidade planejada 
para o automóvel” e as especificações do estudo

2. Breve apresentação do sistema de transporte público do DF, os esforços de 
planejamento (Plano de Transportes Urbanos - PTU e  Plano Diretor de Transporte 
Urbano e Mobilidade do Distrito Federal e entorno - PDTU) e caracterização das 
últimas três administrações do DF, contemplando o período de 2007 a 2017. 

3. O processo de licitação para a escolha das empresas operadoras do sistema de 
transporte público coletivo, realizado no período de 2011 a 2013, que trouxe 
profundas transformações para o DF.

4. A evolução do transporte público coletivo é analisada, a partir de 11 itens que foram 
definidos como fundamentais para o MDT compreender sua evolução recente.

5. A síntese da análise e propostas do MDT para o aprimoramento do transporte público 
coletivo nos próximos anos.   

Principais aspectos do Estudo



Importante:

O diagnóstico elaborado no Estudo pode ser 
complementado nas discussões em grupo



Dispersão urbana e 
baixa densidade 
populacional:

A média de densidade 
populacional do DF é 
muito menor que outras 
grandes cidades ou 
regiões metropolitanas

Principais características do DF

Cidade
População 

(2010)
Área (km2)

Densidade 
(hab/km2)

Distrito 
Federal

2.570.160 5.780,00 444,66

Curitiba 1.751.907 435,04 4027,04

Belo 
Horizonte

2.375.151 331,40 7167,00

Rio de 
Janeiro

6.320.446 1200,18 5266,26

São Paulo 11.253.503 1521,11 7398,22

SP DF

Frota 14.800 3.080

Linhas 1200 793



O Diagnóstico 
mostra que nas 
famílias com 
renda mensal 
superior a 9 
salários 
mínimos, 
predomina o 
transporte 
motorizado 
individual. 

Diagnóstico do PDTU: divisão modal por renda 
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Longas 
distâncias entre 
a origem de 
viagens (Regiões 
Administrativas) 
e o seu principal 
destino, que é o 
Plano Piloto 0% 10% 20% 30%

Menor  ou igual a 10 km

De 10km a 20km

de 20km a 30km

De 30 km a 40km

De 40km  a 50km

De 50km a 60km

Mais de 60km

Extensão das linhas de ônibus do DF

Como é possível observar, aproximadamente 50% das linhas de ônibus do DF tem extensão 
entre 30km e 50km.

Fonte: FERNANDES, Arlindo. Avaliações sobre o transporte coletivo no DF- leituras e reflexões. 2016



• Atualmente são realizados 
cerca de 400 milhões de 
deslocamento anuais, 
atendidos majoritariamente 
pelo sistema de ônibus, 
conforme gráfico ao lado.

• Da demanda registrada no 
Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica cerca de 34% são 
passageiros que têm gratuidade 
tarifária. 

• Neste total não estão incluídos 
os passageiros idosos que têm 
gratuidade tarifária mas não 
passam pela catraca 

74%

13%

12% 1%

Atendimento da demanda

Concessionárias

Empresas públicas

Cooperativas

Individuais

Empresas públicas: 

Metrô: 11,5% 
TCB: 1,1%

Fonte: Fernandes 2016 Fonte: FERNANDES, Arlindo. Avaliações sobre o transporte coletivo no DF- leituras e reflexões. 2016



Sistema Rodoviário 

• Custou em 2016 cerca de R$ 1,2 bilhão 

• O repasse do GDF em 2016 foi de  aproximadamente R$ 
600 milhões, o que corresponde a 50% do custo 
operacional do sistema, assim contabilizados:

- R$ 300 milhões para cobrir os custos do Passe Livre 
Estudantil

- R$ 100 milhões para  cobrir custos das Pessoas com 
Deficiência

- R$ 200 milhões para cobrir a diferença entre a 
arrecadação da Tarifa Usuário e a remuneração dos 
operadores calculada pela respectiva Tarifa Técnica de cada 
área de operação.

• A previsão de repasse em 2017 era de  R$ 456 milhões. 
A redução decorre de medidas de controle de uso das 
gratuidades.

• Estima-se um passivo referente a 2016 por volta de R$ 
120 milhões

Fonte: FERNANDES, Arlindo. Avaliações sobre o transporte coletivo no DF-

leituras e reflexões. 2016



Metro do DF  
O Metrô do DF atende 11,05 % da demanda total do DF, custou em 2015
aproximadamente R$371 milhões e o repasse do GDF foi de R$ 265 milhões,
correspondendo a cerca de 71% do seu custo. Em 2017 o custo foi de
aproximadamente R$ 344 milhões e o repasse do GDF foi de aproximadamente
R$ 191 milhões, o que corresponde a cerca de 55% do custo total do Metrô.
(Fonte: Análise das Demonstrações Contábeis do Metrô-DF. MDT Brasília. 2018)



O Planejamento da mobilidade urbana no DF

O planejamento da mobilidade urbana no DF nos anos recentes é 
marcado por dois planos:  o Plano de Transporte Urbano (PTU) e o 
Plano Diretor de Transporte Urbano e  Mobilidade do Distrito Federal 
e Entorno  (PDTU)

O PDTU funcionou como um “cardápio” de projetos para os programas 
dos governadores do DF

Pontos de destaque da evolução 
do Sistema de Transporte Público



Especificamente sobre o transporte público coletivo por ônibus, o diagnóstico do PDTU apontava  os 
seguintes problemas: 

• Falta de integração operacional e tarifária;

• Elevados intervalos entre as viagens;

• Acessibilidade limitada para o usuário;

• Superposição de linhas / baixa produtividade;

• Falta de prioridade para o transporte coletivo;

• Terminais e pontos de parada – problemas de conforto, manutenção, acessibilidade, informação 
ao usuário;

• Frota – idade elevada, baixa qualidade, perfil inadequado;

• Contratos vencidos; 

• Gestão - problemas:  planejamento, dados operacionais, controle e fiscalização no Distrito Federal 
e Entorno.

Pontos de destaque da evolução 
do Sistema de Transporte Público



A abordagem da Mobilidade Urbana dos governos do DF  – 2007 a 2017 

Pontos de destaque da evolução 
do Sistema de Transporte Público
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A licitação do Sistema de Transporte Público Coletivo

FASE 1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Esta fase compreende o início da Ação Civil Pública e a sentença final em 2008, 
determinando a realização da licitação. Esse processo ocorreu no interior do Poder 
Judiciário e não há informações relevantes ou disponíveis de forma suficiente, que 
permitam maiores comentários. Uma informação apurada nas entrevistas é que 
nessa fase a responsabilização legal pela não realização da licitação, que era do GDF 
de forma genérica, passou a ser do Governador e do Secretário de Transportes. 

Pontos de destaque da evolução 
do Sistema de Transporte Público



FASE 2. MODELAGEM DA LICITAÇÃO: O QUE FOI LICITADO.

Esta fase compreende os estudos de demanda realizados, o desenho das bacias de 
operação, a definição dos critérios de seleção, o modelo de remuneração das 
empresas contratadas, bem como todas as especificações contidas no edital de 
licitação. Esta fase interna do processo durou até 2012 e contou com sucessivas 
alterações no Edital, principalmente no objeto de contratação, que passou de lotes 
de veículos para áreas ou bacias operacionais.

A licitação para a seleção de empresas operadoras para o STPC foi realizada com a 
proposta de uma completa alteração no sistema que operava até o ano de 2011. 

Pontos de destaque da evolução 
do Sistema de Transporte Público



FASE 3. REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO

Compreende o período entre a publicação do edital 1/2011 e a assinatura dos 
contratos com as concessionárias, envolvendo todos os recursos judiciais. O edital 
com o desenho do atual sistema foi publicado em 2/03/12. Em 28/12/2012 foram 
assinados os contratos de Concessão Nº 01/2012 – Viação Pioneira Ltda. – Bacia 2 e 
Nº 02/2012 - Expresso São José Ltda. – Bacia 5. Na mesma data foi publicada a 
reabertura do certame para as Bacias 1, 3 e 4. Em 26/04/2013 foram assinados os 
contratos de Concessão nº 07/2013 – Consórcio HP – ITA – Bacia 3 e nº 08/2013 –
Auto Viação Marechal Ltda. – Bacia 4. Em junho/13, foi assinado o último contrato, 
nº 11/2013 - Viação Piracicabana, relativo à Bacia 1. Esta fase terminou, portanto, 
em 2013.

Segundo informações obtidas nas entrevistas dos dirigentes do GDF à época da 
licitação, foram iniciadas cerca de 195 ações na justiça nas diversas fases da 
licitação. 

A transição da operação e a troca de empresas foi um processo difícil

Pontos de destaque da evolução 
do Sistema de Transporte Público



FASE 4. IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PREVISTO 
NA LICITAÇÃO

Essa fase se inicia com a substituição das empresas e da frota operacional, em 
dezembro de 2012, dispensa e contratação dos trabalhadores (motoristas e 
cobradores) e compreende também a reorganização das linhas e demais exigências 
previstas no edital, como a integração tarifária e a implantação do Centro de 
Controle Operacional (CCO). 

Importantes e estruturais alterações propostas na licitação ainda não foram 
implantadas. 

Pontos de destaque da evolução 
do Sistema de Transporte Público



Considerando o que dispõe o edital e o estágio atual da reformulação 
das linhas, adoção de mecanismos de controle operacional e 
acompanhamento da qualidade dos serviços, é possível afirmar que 
essa fase ainda está em andamento e constitui-se num dos grandes 
desafios do GDF. 

O processo é contestado na justiça

Esses elementos serão melhor abordados nos 11 temas que o MDT 
avalia como importantes para a compreensão da evolução recente do 
Sistema de Transporte Público Coletivo do DF.

Pontos de destaque da evolução 
do Sistema de Transporte Público



1. Modelo de contratação 

2. Operação

3. Modelo de 
financiamento

Itens analisados no Estudo

8, Política de 
Comunicação

9. Gestão Ambiental

10. Integração modal

11. Entorno

A análise foi baseada em 11 itens que abordam aspectos fundamentais 
para o planejamento e a operação deste serviço

4. Planejamento

5. Infraestrutura

6. Gestão

7. Mecanismos de 
controle social



1. Modelo de Contratação

• A licitação alterou a relação institucional entre o GDF e as empresas 
operadoras (Anteriormente: informalidade, inexistência de 
mecanismos de controle impossibilidade de punição por parte do 
Estado)

• Há um instrumento legal (contrato), obrigações estabelecidas para 
cada parte e prazo de operação estabelecido (10 anos).

• Porém, regulamento, fiscalização e sanções ainda têm pouca 
efetividade.

Síntese da Análise



2. Rede e Operação

• A frota nova que iniciou a operação (0km) resultou no aumento de 
conforto para os usuários, melhoria da condição de trabalho para 
motoristas e cobradores (redução de LER e DORT), redução da 
emissão de poluentes locais, aumento da confiabilidade no sistema. 

• Mas não houve a racionalização das linhas e implantação de sistema 
tronco-alimentado, conforme previsto no Plano Diretor de Transporte 
Urbano-PDTU

• Integração tarifária e aumento de tempo  de bilhetagem eletrônica 
sem reordenamento de linhas dificultam reorganização no futuro 
(Ações deveriam ser simultâneas)



3. Modelo de Financiamento
• O financiamento da operação é baseado na existência de uma “tarifa de 

uso” e há uma “tarifa técnica” para a remuneração dos operadores.
• A diferença entre as tarifas equivaleu a cerca de 50% do custo do sistema 

em 2016 (R$ 600 milhões em subsídio públicos (GDF) para cobrir os custos 
das gratuidades)

• Deve ser evitada a criação de novas gratuidades até a criação de novas 
fontes estáveis de recursos para a cobertura dos custos operacionais.

• Foi iniciado em 2017 o controle de uso das gratuidades para evitar fraude 
dos benefícios.

• Mecanismos de controle operacional  e reorganização do sistema devem 
ser implantados para controlar e reduzir seus custos



4. Planejamento

• Foram elaborados o Plano de Transporte Público-PTU e do PDTU, que 
orientaram as ações dos Governos no período 2007/2017 (Cardápio)

• Revisão do PDTU deve acompanhar o Censo Demográfico

• Revisão do PDTU deve contemplar, conforme estabelecido na PNMU 
e Caderno Plano de Mobilidade-PlanMob do Ministério das Cidades; 

oMetas de participação do Transporte Público-TP e do Transporte Não 
Motorizado-TNM na divisão modal,

oRedução de emissões atmosféricas e 

oVítimas do trânsito 



5. Infraestrutura

• Houve avanços, como a implantação do BRT Sul, que precisa ser 
concluído, 

• 41,9km de Faixas Exclusivas de ônibus e reforma/construção de 17 
terminais. 

• Porém a infraestrutura é pouca quando comparado ao que propõe o 
PDTU e os três programas elaborados no período 2007/2017, Brasília 
Integrada, Sistema Integrado de Mobilidade Urbana e Circula Brasília;

• Há retrocesso em 2018, com a retirada de trechos da Faixa Exclusiva 
da EPNB (Manifesto MDT)



6. Gestão

• O GDF passou a controlar o Sistema de Bilhetagem Eletrônica e o 
pacote de equipamentos eletrônicos previstos na licitação foi 
implantado. 

• Ainda não foi implantado o Centro de Controle Operacional  (GDF) 

• Não foram criadas as condições de apuração do Índice de Qualidade 
do Transporte (IQT) previsto no Edital de licitação;



7. Participação e controle social

Houve um claro retrocesso nesse item. O Conselho de Transporte 
Público Coletivo (CTPC) não se reuniu por 3 anos e 8 meses (até 
dezembro de 2017).



8. Comunicação

• Não foi identificada nenhuma iniciativa associada à política de 
comunicação



9.Gestão Ambiental

• Houve expressiva redução das emissões de poluentes locais, 
principalmente Material Particulado, decorrente da troca dos ônibus 
por veículos 0km

• Troca de veículos melhorou as condições de trabalho dos condutores

• Falta agenda ambiental de longo prazo



10. Integração Modal

• Avanço na expansão do Bilhete Único.

• Falta desenvolver plano para integração física, conforme previsto no 
PDTU, com o Metrô, bicicletas e automóveis, visando o desestímulo 
ao uso do transporte individual motorizado; 



11.Entorno:

• Implantação do Terminal Metropolitano (Touring). 

• São necessárias iniciativas para organização/integração do STPC do DF 
com o Entorno



Foi elaborada uma tabela que faz uma síntese da análise elaborada 
pelo Instituto MDT. 

Para possibilitar uma comparação entre os 11 elementos de análise, foi 
criada uma escala que vai de ‘menos 3’, a pior nota, a ‘mais 3’, a melhor 
nota”, atribuída aos 11 elementos de análise.



• Foi possível observar uma 
evolução positiva em 9 
dos itens analisados, um 
item estagnado 
(Comunicação) e um item 
com claro retrocesso, que 
é a participação e o 
controle da população 
sobre a política de 
transporte, dado a 
desmobilização do 
conselho de transportes.

ITEM DE ANÁLISE     EVOLUÇÃO 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 

1.Modelo de contratação                

2.Operação               

3.Modelo de financiamento               

4. Planejamento               

5.Infraestrutura               

6.Gestão               

7.Participação e controle social               

8.Política de Comunicação               

9.Gestão Ambiental               

10.Integração modal               

11.Entorno               

 Fonte: A evolução recente do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF. MDT. Brasília. 2018



Verifica-se no DF a existência de um amplo sistema viário e seu 
contínuo aprimoramento e expansão por meio dos investimentos 
públicos ao longo dos anos

Ausência de gestão de estacionamento 

Tolerância e baixa fiscalização quanto ao estacionamento irregular em 
comparação com outras grandes cidades

Gestão do trânsito baseada no aumento de capacidade viária por meio 
de obras rodoviárias. 

Pontos de destaque da evolução 
do Sistema de Transporte Público



Há poucas medidas de priorização dos ônibus nas vias que, associado 
ao crescimento da frota de automóveis e da intensidade de seu uso nos 
últimos dez anos, permite afirmar que piorou a velocidade média do 
transporte público coletivo neste período. 

Esse conjunto de fatores, dentre outros analisados ao longo do Estudo, 
favorecem o uso do transporte individual, principalmente por meio do 
automóvel, que se reflete na divisão modal verificada na última 
pesquisa Origem e Destino (Pesquisa OD) realizada para a elaboração 
do PDTU

Pontos de destaque da evolução 
do Sistema de Transporte Público



1. Rede e Modelo Operacional:  reorganização das linhas em um sistema 
troco-alimentado, incluindo o Metrô, e a implantação da integração;

2. Financiamento: implantação da gestão de estacionamento e a criação da 
CIDE Distrital;

3. Infraestrutura: a implantação de corredores exclusivos e das Faixas 
Exclusivas de Ônibus. As Faixas têm baixo custo, são de rápida implantação, 
aumentam a velocidade e a atratividade do transporte público coletivo e 
favorecem diretamente a população de mais baixa renda. Sua implantação 
está prevista  no PDTU e no Edital de licitação e podem ser priorizados com 
recursos próprios do GDF, conforme prevê a Lei Federal 12.587/12, que 
instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana; 

Principais desafios para a melhoria do 
STPC no curto prazo



4.Gestão: O GDF deve aprimorar sua estrutura de gestão para controlar 
efetivamente a operação dos serviços, por meio do uso dos 
equipamentos embarcados na frota, principalmente GPS,a implantação 
do Centro de Controle Operacional (CCO) previsto na licitação e a 
apuração do Índice de Qualidade do Transporte (IQT); 

5. Controle Social: a retomada imediata do Conselho de Transportes 
com transparência das informações operacionais e financeiras; 

Principais desafios para a melhoria do 
STPC no curto prazo



6. Comunicação: a disponibilização de informações online para o 
usuário planejar sua viagem; 

7. Integração Modal: dar continuidade à implantação da rede cicloviária
e sua integração nos terminais e estações do transporte público; 

8. Entorno do DF: As soluções para o transporte público da região do 
Entorno do DF só serão viabilizadas com o protagonismo do GDF. Uma 
eventual situação de descontrole do transporte no Entorno pode 
comprometer o STPC do DF, exigindo maiores subsídios 
governamentais para a manutenção dos serviços.

Principais desafios para a melhoria do 
STPC no curto prazo


