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APRESENTAÇÃO 
 

Este relatório tem como objetivo apresentar o Plano de Execução da 
Transição Institucional e Operacional do sistema de transporte público coletivo  
atual para o sistema integrado proposto, no âmbito do Programa de Transporte 
Urbano do Distrito Federal – PTU/DF.  

Este documento é produto do trabalho cooperativo das equipes técnicas 
diretamente envolvidas com a elaboração do PTU/DF, que inclui coordenadores e 
técnicos da Secretaria de Transportes – ST, da Autarquia Transporte Urbano do 
Distrito Federal - DFTRANS e da Consultora, com a colaboração das equipes 
técnicas do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e da Secretaria de 
Planejamento e Gestão – SEPLAG. 

A impossibilidade de realização de reuniões de trabalho com a equipe 
da DFTRANS, desde o mês de maio de 2008, em função da programação de 
trabalho interna aos órgãos, retardou a conclusão desta atividade. Apesar do 
atraso ocorrido foi possível um apuramento das discussões, resultando numa visão 
mais precisa das ações necessárias para a implantação do processo de transição. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Governo do Distrito Federal vem desenvolvendo inúmeras ações para 
melhorar a qualidade de vida da população do Distrito Federal. Nesse contexto, o 
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal fundamenta-se em uma 
concepção moderna e eficiente de Sistema Integrado de transporte, contribuindo 
de forma significativa para a melhoria das condições de deslocamento e 
segurança de toda a população. 

A melhoria da qualidade dos serviços que compõem o Sistema de 
Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF é estratégia eficaz para 
resolver os problemas de mobilidade, principalmente àqueles relacionados à 
acessibilidade temporal e espacial, à requalificação do espaço urbano, à 
modernização e adequação da frota de transporte coletivo. 

Dada a complexidade das intervenções, bem como as mudanças 
estruturais previstas no âmbito do Programa de Transporte Urbano, faz-se necessário 
definir com precisão estratégias e mecanismos a serem adotados para condução 
do processo de transição operacional da atual rede de transporte público para um 
Sistema Integrado de Transporte - SIT , um dos principais desafios do Programa. 

Cabe ressaltar que o processo de transição operacional necessita de 
medidas de caráter institucional para respaldar as alterações no novo sistema. Os 
estudos Institucionais, elaborados para embasar as ações voltadas ao plano 
operacional, são apresentados em relatório específico (Fortalecimento 
Institucional). 

Sob o ponto de vista operacional, o sistema de transporte proposto para 
o Distrito Federal caracteriza-se, principalmente, pela integração efetiva – tarifária, 
física e operacional – de todos os modos de transporte público coletivo. Sob o 
ponto de vista institucional, refere-se à recuperação e à consolidação de um 
modelo de gestão, em que o fortalecimento da entidade gestora, em seus distintos 
papéis, garanta a qualidade e a economicidade na prestação dos serviços à 
população, com o atendimento dos princípios do desenvolvimento sustentável. 

O citado processo de Transição Operacional , caracterizado nos itens 
que se seguem, será conduzido ao longo de todo o período de implantação do 
Programa. 

 

1.1 O Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF 
O PTU/DF tem como objetivo promover a mobilidade da população do 

Distrito Federal de forma a aumentar a integração dos núcleos urbanos e melhorar 
as condições de eqüidade e qualidade de vida da população. 



 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

6 

 

Entre as ações propostas no Programa pode-se citar: 

 A implantação de uma nova concepção de operação para o 
serviço básico do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, 
com integração multimodal (ônibus-ônibus e ônibus-metrô); 

 A execução de obras para viabilizar o Sistema Integrado: 
corredores, terminais, estações etc.; 

 A construção e implantação de melhorias no sistema viário urbano 
e rodoviário do Distrito Federal; 

 A implantação da bilhetagem automática e da Câmara de 
Compensação de Receitas e Créditos - CCRC; 

 A melhoria das condições de segurança de trânsito nas vias objeto 
de intervenção do programa, com enfoque nos pedestres e 
ciclistas; 

 Implantação de ciclovias e tratamentos viários voltados aos 
pedestres; 

 A implantação de medidas de compensação ambiental; 

 A melhoria da gestão e fortalecimento institucional da entidade 
gestora do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito 
Federal – STPC/ DF. 

 

A Figura 1 apresenta a localização das intervenções físicas previstas no 
Programa. 
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Figura 1: Mapa Geral das Intervenções Viárias 
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De modo a alcançar os objetivos citados acima, serão executadas 
algumas estratégias, para o sistema integrado de transporte público de passageiros, 
conforme descrito a seguir. 

 

a) Estratégias Operacionais 

Dentre as estratégias que serão executadas no âmbito operacional, 
pode-se citar: 

 Definição, regularização, racionalização e integração (tanto 
operacional como física e tarifária) da rede de transporte por 
ônibus e Metrô; 

 A adequação da frota de transporte coletivo por ônibus – 
substituição de veículos com tecnologia obsoleta e idade acima 
da permitida por outros novos e com capacidade adequada ao 
atendimento da demanda, com base em um plano de renovação 
de frota; 

 Redefinição e organização dos conceitos e serviços e tipos de 
linhas. 

 

b) Estratégias Institucionais 

Dentre as estratégias que serão executadas no âmbito institucional, 
pode-se citar: 

 O reforço da capacidade tecnológica, técnica e organizacional 
da Secretaria de Estado de Transportes e da Transporte Urbano do 
Distrito Federal – DFTRANS, como órgão gestor do Sistema de 
Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 

 A revisão do marco regulatório; 

 A reestruturação e capacitação dos órgãos de planejamento e 
gestão de transporte público; 

 A capacitação de recursos humanos para a gestão do transporte; 

 A implantação de sistemas de informação para a gestão do 
transporte; 

 A melhoria da comunicação com os usuários; 

 A licitação da frota de transporte coletivo; 

 A implantação dos sistemas de bilhetagem automática e da 
Câmara de Compensação de Receitas e Créditos. 
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c) Estratégias de Infraestrutura 

As principais estratégias no âmbito infraestrutura são: 

 Implantação de intervenções no sistema viário existente que 
priorizem o transporte coletivo por ônibus, como corredores 
exclusivos ou prioritários; 

 A construção e implantação de melhorias nos terminais urbanos e 
estações de transferência. 
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2 SISTEMA ATUAL DE TRANSPORTE DO DF 
 

As características funcionais e operacionais do sistema de transporte 
público coletivo no Distrito Federal refletem uma situação que, em 2002, já era 
crítica e foi sendo agravada: 

 A idade média da frota em 2006 era de mais de 9 anos, 2 anos 
mais que a vida útil adotada para efeito de remuneração e 
depreciação dos veículos; 

 A tarifa é elevada e, de acordo com os operadores, não cobre os 
custos de renovação e ampliação de frota. Apesar de parte do 
valor desta tarifa ser destinada à renovação da frota (por 
determinação do governo), as empresas operadoras não têm 
cumprido este acordo; 

 O veículo Tipo da frota é o ônibus alongado (13,2 metros), com 
motor dianteiro, câmbio mecânico, suspensão de feixes de mola, 
direção mecânica, duas portas, de tecnologia inadequada para 
serviços de alta demanda e sem nenhum requisito de 
acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida; 

 Atualmente a freqüência média de ônibus por linha é de 
aproximadamente 2,6 ônibus/linha, o que determina uma 
freqüência média, em hora pico, de apenas 2 viagens nas linhas 
de ligação. Nas cidades brasileiras, a frota média está entre 7 e 9 
ônibus por linha (Fonte: DFTRANS); 

 O intervalo médio diário dos ônibus no Distrito Federal é de quase 
30 minutos, o que é considerado o máximo aceitável por técnicos 
da área. Vale ressaltar que o Distrito Federal possui uma alta 
concentração de viagens nos horários de pico, com intervalos 
bem menores, fato esse, que não se repete nos períodos de 
entrepico, onde há uma redução no número de viagens, com 
intervalos mais espaçados (Fonte: DFTRANS); 

 A quantidade de viagens das linhas do serviço convencional é 
muito baixa; em torno de 83,5% das linhas realiza até 30 viagens 
por dia útil. A oferta média de viagens diárias por linha é de 16, de 
acordo com a programação das Ordens de Serviço, sem 
comprovação acerca da porcentagem de cumprimento das 
viagens previstas, quando um valor normal estaria entre 60 e 80 
viagens diárias por linha, em média (Fonte: DFTRANS); 

 Não existe no Distrito Federal nenhum tipo de prioridade para o 
transporte coletivo no sistema viário, embora o sistema viário 
estrutural já apresente baixa fluidez de tráfego nos horários de 
pico; 
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 Os equipamentos urbanos de apoio à operação do transporte 
coletivo (terminais e paradas) apresentam altos níveis de 
deterioração, exceto o terminal de integração construído pelo 
Metrô ao sul do Plano Piloto (Terminal Asa Sul) e os pontos de 
parada publicitários; 

 

A partir de 2007 o novo governo do DF passou a priorizar a melhoria do 
sistema de transporte coletivo, havendo realizado, nos primeiros meses, a 
renovação de cerca de mais de 12% da frota de ônibus, executando um 
recadastramento dos serviços alternativos para eliminação das irregularidades e 
reforçando as atividades de fiscalização e combate aos serviços clandestinos, 
dentre outros. 

Uma das principais linhas de atuação da nova administração pública foi 
a aceleração do processo de preparação do PTU, havendo executado ações 
como: 

 Divulgação do PTU como uma prioridade de governo; 

 Envio à Câmara Distrital de projeto da nova Lei de Transporte 
Público de Passageiros do DF (contendo todas as recomendações 
principais do PTU); 

 Realização das Audiências Públicas sobre o PTU; 

 Preparação de editais de licitação para regularização dos serviços 
de transporte coletivo; 

 Pesquisa de Satisfação dos Usuários; 

 Regularização da situação institucional da DFTRANS; 

 Reinício das obras e fortalecimento do Metrô/DF. 
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3 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PROPOSTO PARA O DF 
 

O Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF 
compreende um conjunto de serviços e infra-estrutura, utilizados de forma a 
promover a complementaridade, a integração e a priorização dos modos coletivos 
de transporte. 

A racionalidade do STPC/DF será alcançada por meio de um conjunto 
de procedimentos, tecnologias e infra-estrutura que constituirá o Sistema Integrado 
de Transporte do Distrito Federal. 

O Sistema Integrado terá como características principais: 

 A integração operacional, física e tarifária entre os modos de 
transporte rodoviário e o metroviário; 

 O aumento da acessibilidade, por meio de utilização de veículos 
devidamente equipados e do tratamento adequado do sistema 
viário, terminais e paradas do transporte coletivo; 

 A criação de linhas estruturais de transporte coletivo que irão 
operar em corredores de transporte de alta qualidade e 
capacidade, para o atendimento às áreas que geram grandes 
demandas, não atendidas pelo metrô; 

 A homogeneização nos padrões de qualidade dos serviços 
rodoviários e metroviários, maior segurança e conforto dos usuários 
por meio da renovação e adequação da frota e das melhorias 
nos terminais e pontos de parada; 

 Melhorias operacionais que propiciem maior regularidade, menos 
tempo de espera nas paradas e maior cobertura espacial das 
linhas. 

 

A rede integrada deverá considerar ainda os seguintes aspectos: 

 A manutenção de velocidades de operação nos corredores 
exclusivos para ônibus; 

 O uso de frota com nova tecnologia; 

 A predominância de linhas com operação contínua; 

 O aumento médio de viagens diárias por linha; 

 O aumento da frota média por linha; 

 A implantação de tratamento prioritário para o transporte coletivo 
em eixos viários de grande demanda, faixas exclusivas ou 
preferenciais adjacentes aos canteiros centrais; 
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 A construção, reformas, melhorias e modernização de terminais de 
integração, terminais de linhas e pontos de parada; 

 A criação de pontos estratégicos de transferência nos 
cruzamentos entre eixos de transporte. 

 

A Figura 2 apresenta o esquema operacional do novo Sistema de 
Transporte Integrado do Distrito Federal. 
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Figura 2: Esquema Operacional do Programa de Transporte Urbano do DF
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4 PLANO DE TRANSIÇÃO 
 

A implantação do Sistema Integrado de Transportes - SIT requer a 
alteração concatenada de todos os componentes do setor de transporte público 
do Distrito Federal, principalmente em 3(três) áreas básicas de atuação do PTU: 
Institucional, Operacional e Infraestrutura. 

Este novo modelo operacional prevê um conjunto de medidas de 
natureza institucional, cuja implementação ocorrerá ao longo do processo de 
transição do sistema atual para o sistema proposto. 

Para a execução deste Plano de Transição Operacional, existem 
premissas que, apesar de não fazerem parte, diretamente, das atividades ligadas à 
transição operacional, caso não se cumpram como previsto no PTU, o processo de 
implantação do novo modelo operacional será prejudicado. São elas: 

 

 Adequação e regularização institucional do sistema de transporte 
coletivo; 

 Atualização e adequação das normas legais do setor de 
transporte urbano: Leis e Regulamentos de transporte público; 

 Fortalecimento institucional da Secretaria de Transportes – ST e da 
Transporte Urbano do DF – DFTRANS; 

 Operação regular, efetivamente fiscalizada e controlada com 
base em um sistema de informações; 

 Recuperação gradativa da capacidade de gestão do sistema 
pela DFTRANS 

 Determinação pela DFTRANS das características e parâmetros 
operacionais dos serviços de transporte. 

 Regularidade da operação; 

 Confiabilidade do sistema; 

 Assessibilidade a toda a população; 

 Especificação da nova frota; 

 Sistema de informação ao usuário; 

 Licenças ambientais e liberação das obras de melhorias na infra-
estrutura. 
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4.1 Etapas do Processo de Transição 
A transição do modelo atual de transporte público evoluirá em direção 

ao sistema integrado por meio de etapas, que foram definidas em função de 
critérios como, área de abrangência, demanda de passageiros atendida, número 
de intervenções previstas (obras de infraestrutura), recursos financeiros disponíveis e 
uma ordem de prioridade por parte do Governo do Distrito Federal. Na Figura 3, 
apresentada a seguir, é possível verificar a área de abrangência de cada uma das 
cinco etapas. 
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Figura 3: Etapas da Transição Operacional

 

Etapa 1 – Eixo Oeste 

Etapa 3 – Eixo Sudoeste 

 
 Etapa 2 – Eixo Sul 

 

Etapa 4 – Eixo Norte 

 

Etapa 5 – Eixo Leste 
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Cada uma das Etapas previstas é caracterizada a seguir. 

 

4.1.1 Etapa 1 - Eixo Oeste e Área Central 

O Eixo Oeste é considerado pelo GDF como o eixo prioritário, por 
apresentar a maior demanda de passageiros transportados de todo o Distrito 
Federal, na preparação para a integração em curto prazo. Esse eixo serve às 
Regiões Administrativas de Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras, Brazlândia, Guará 
e SIA e é atendida pela linha Estação Ceilândia / Estação Central do Metrô, além 
das ligações realizadas por linhas de ônibus. 

As principais vias do Eixo Oeste e suas respectivas características previstas 
para operarem como corredores são: 

 Avenida Hélio Prates – faixa exclusiva para operação de linhas 
estruturais, de ligação e locais, constituídas de veículos - ônibus e 
microônibus – com operação de embarque e desembarque pelos 
lados esquerdo e direito. O corredor, com extensão de cerca de 
7 km, será implantado na faixa adjacente ao canteiro central e 
possuirá paradas com ultrapassagem, devido aos elevados 
volumes de veículos de transporte coletivo existentes e projetados 
(horizonte 2030); 

 Avenida Comercial - faixa preferencial para operação de linhas 
estruturais, contando com veículos com portas que permitam a 
operação à esquerda, em paradas sem ultrapassagem. Sua 
extensão será de 3,6 km e se estima, para 2030, uma freqüência, 
em hora pico da manhã, de cerca de 130 ônibus; 

 Avenida Central - faixa exclusiva, para operação à esquerda e 
manutenção da operação convencional à direita, com estações 
de transferência (ônibus-ônibus e ônibus-Metrô) junto à Praça do 
Relógio. Nesse ponto opera o maior volume de veículos de 
transporte coletivo do Distrito Federal; 

 Avenida Samdu - faixa preferencial, para operação de linhas 
regionais, de ligação e locais, constituídas por veículos 
convencionais e de baixa capacidade, com portas à direita; 

 Estrada Parque Taguatinga – EPTG - faixa exclusiva, com cerca de 
12 km de extensão e freqüência de aproximadamente 275 
veículos, na hora de pico da manhã, para 2030. O corredor 
exclusivo será operado por linhas estruturais, com veículos 
operando pela esquerda, cruzamentos em desnível e pontos de 
parada com tratamento de estações (travessias de pedestres em 
desnível, equipamentos urbanos, para ciclos). 
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Na Etapa 1 serão incluídas ainda as regiões do Cruzeiro, Sudoeste, 
Octogonal, SIG, Asa Sul e parte do Eixo Monumental, que receberão os trechos 
finais do corredor do Eixo Oeste. As principais intervenções viárias previstas são: 

 Estrada Setor Policial Militar – ESPM – faixa exclusiva, para 
operação de linhas estruturais e locais de Brasília, com veículos 
operando em paradas à esquerda, com ultrapassagem; 

 Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG – faixa exclusiva, para 
operação de linhas estruturais e locais de Brasília, com veículos 
operando em paradas à esquerda, com ultrapassagem. Essa via 
será ampliada com a criação de uma faixa por sentido, no trecho 
ao longo do SIG, no sentido Plano Piloto; 

 Eixo Monumental – faixa preferencial, adjacente ao canteiro 
central, entre a EPIG e a Rodoviária do Plano Piloto. 

 

4.1.2 Etapa 2 - Eixo Sul 

É o segundo principal eixo de transporte e o corredor viário estrutural do 
DF. Com extensão de aproximadamente 14 km, este eixo apresenta os maiores 
volumes de veículos de transporte público, privado e de carga do Distrito Federal, 
com baixas velocidades, por ser o principal acesso a Brasília para o tráfego 
proveniente das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

Na Estrada Parque Indústria e Abastecimento – EPIA está prevista a 
implantação de faixa exclusiva para o ônibus, com ultrapassagem nas paradas 
entre o Terminal Parkway e o Eixo Monumental, ao longo do canteiro central. A 
operação será à esquerda, e contará com uma grande estação de transferência 
na chamada “Parada da Pedra”, junto à Candangolândia. 

Também estão previstas estações de transferência de médio porte nos 
cruzamentos com os corredores EPTG/EPIG e Eixo Monumental/EPCL, além de 
estações de menor porte em outros pontos de transferência, tais quais, no 
cruzamento com a EPGU, nas proximidades da “Feira dos Importados” e na estação 
Shopping da linha do Metrô. 

Propõe-se que esse corredor seja construído nos 2 (dois) primeiros anos de 
execução do Programa, devido à sua grande extensão. 

 

4.1.3 Demais Etapas 

Os investimentos nos Eixos Sudoeste, Norte e Leste não incluem, num 
primeiro momento, a implantação de corredores e estão destinados a melhorias de 
vias locais, implantação e reforma de terminais, dentre eles o Terminal Asa Norte, 
pontos de parada e estações de transferência. 
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4.2 Fases 
Em cada uma das Etapas o modelo atual de transporte público evoluirá 

em direção ao sistema integrado proposto, passando por três fases de 
configuração física, funcional e operacional da rede de transporte. 

As três fases que serão desenvolvidas durante a execução da transição 
operacional são: 

 Fase de Identificação; 

 Fase de Racionalização; 

 Fase de Integração. 

Na Figura 4, a seguir, é possível visualizar o esquema do plano de 
transição a ser aplicado em cada Etapa (Eixos). 

 

Fase de Integração

Fase de Racionalização

Fase de Identificação

Etapa

 
Figura 4: Fases das Etapas da Transição Operacional 

 

4.2.1 Fase de Identificação 

Esta é a primeira fase a ser implantada em cada uma das Etapas do 
Plano de Transição, conforme apresentado na Figura 5. O objetivo principal a ser 
atingido nesta fase é a identificação da operação de todas as linhas do serviço 
básico de transporte coletivo. 

 

Fase de Integração

Fase de Racionalização

Fase de Identificação

Etapa

 
Figura 5: Fase de Identificação 

 



 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

  

21

Nesta fase, tanto o poder concedente, como os operadores voltarão a 
trabalhar com uma rede de transporte coletivo com operação identificada 
(regular), efetivamente fiscalizada e controlada com base em um sistema de 
informações. 

A identificação inclui a recuperação gradativa da capacidade de 
gestão do sistema pela DFTRANS, o que significa fortalecer a autarquia em seu 
papel como Órgão Gestor, e prover-lhe de condições técnicas, humanas e de 
infraestrutura necessárias à sua atuação. 

Ou seja, serão determinadas pela DFTRANS as características e 
parâmetros operacionais de cada linha do serviço básico de transporte coletivo, o 
cumprimento de viagens e frotas especificadas. 

As novas especificações operacionais serão discutidas com as 
operadoras e, caso não sejam fruto de alterações, poderão ser emitidas/reemitidas 
as respectivas Ordens de Serviço e restabelecidas a fiscalização e monitoração da 
operação, em campo. 

As informações básicas de cada linha, com operação identificada, 
deverão ser fornecidas aos usuários, tais como: itinerários, horários de operação (ou 
intervalos entre saídas) para dias úteis, fins de semana e feriados. 

As informações deverão estar disponíveis em forma de impressos aos 
usuários das linhas, em conjunto com o atendimento via central telefônica (156), e 
do telefone de informações/reclamações do GDF. 

 

a) Pré-requisitos 

Para se dar início a Fase de Identificação, alguns pré-requisitos são 
fundamentais para que o processo tenha sucesso. São eles: 

 Decisão política de se iniciar a transição operacional e 
institucional; 

 Definição e estruturação da equipe-base dedicada da DFTRANS e 
da Secretaria de Transportes - ST, com a finalidade de 
identificação dos problemas e suas causas, difusão de 
informações, conceitos, objetivos, metodologias, propostas para o 
Sistema Integrado, tecnologias aplicadas ao transporte público e 
outros, formada, no mínimo, por: 

o 1 técnico da área de projetos/obras; 

o 1 técnico da área de técnica/programação; 

o 1 técnico da área de fiscalização; 

o 1 técnico da área de tecnologia; 

o 1 técnico da área de políticas de transporte; 
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o Espaço físico para locação da equipe; 

o Equipamentos (computadores e impressora); 

o Veículo. 

 Caracterização dos serviços atuais: 

o Congelando o STPC – incluindo Metrô – atual (não 
permitindo criação/ alterações/ reforço de serviços e 
linhas); 

o Identificando no sistema os serviços irregulares; 

o Formalizando frota e linhas irregulares, que sejam 
consideradas necessárias. 

 Garantir o poder de gerência da equipe-base – que será 
responsável pela definição de aspectos relativos ao 
planejamento, controle, monitoramente e fiscalização da 
operação do sistema; 

 Acesso abrangente aos dados do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica (Fácil); 

 Acompanhamento de todos os projetos de transporte em 
andamento e suas interferências no processo de transição. 

 

b) Ações 

As ações operacionais desta fase têm como objetivo identificar e 
regularizar a operação do sistema do transporte coletivo, garantindo que as ordens 
de serviço sejam cumpridas corretamente. Para essa verificação, serão realizadas 
pesquisas de campo, onde, com base nas ordens de serviço, pesquisadores irão 
conferir a real operação das empresas em relação ao cumprimento de horários, 
itinerários, frota, entre outras. 

Dessa forma, caberá à entidade gestora desenvolver as seguintes ações, 
por Etapa: 

 Caracterização da situação atual do transporte coletivo, por meio 
de levantamentos da: 

o Programação oficial existente nos órgãos gestores – DFTRANS 
e Metrô – coletando informações sobre itinerários, tabela 
horária, frota, demanda, quilometragem, tarifa e outros; 

o Operação praticada pelas empresas operadoras por meio 
da análise de dados provenientes das pesquisas realizadas 
no âmbito do Plano Diretor de Transportes Urbanos do DF – 
PDTU, de pesquisas simplificadas em campo e dos dados do 
sistema de bilhetagem eletrônica (Fácil). 
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 Analisar e comparar os dados existentes com as informações 
coletadas: Programação Oficial x Operação Praticada; 

 Desenvolver um sistema eficiente de produção de relatórios 
gerenciais onde constem informações sobre: 

o Frota: operacional e reserva; 

o Tabela horária: para cada tipo de dia (útil, sábado, domingo 
e feriados); 

o Produção quilométrica: produtiva e improdutiva; 

o Demanda: classificada por tipo de passageiro (pagante, 
gratuito e estudante) e por pico / fora pico; 

o Número de viagens: realizadas e não realizadas; 

o Vistoria de frota – ferramenta de planejamento para a 
renovação da frota; 

o Reclamações – ferramenta de registro, análise e resposta das 
reclamações recebidas. 

 Definição da metodologia a ser aplicada pelos técnicos para 
regular o sistema; 

 Definição da operação de referência (tabela horária, itinerários, 
frota etc.); 

 Apresentação e discussão com as empresas operadoras; 

 Definição de procedimentos de fiscalização, vistoria, monitoração 
e controle operacional (programação); 

 Definição dos recursos necessários: 

o Fiscais de campo; 

o Técnico em programação; 

o Técnico em operação; 

o Equipamentos. 

 Estabelecer um programa de informação e atendimento ao 
usuário: 

o Avaliar e propor melhorias para o Serviço de Atendimento ao 
Usuário – SAU; 

o Preparar material informativo. 

 Implantação da operação identificada. 
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c) Recursos 

Durante o primeiro ano de execução do Programa deverão ser alocados 
recursos humanos, financeiros e materiais para que as atividades de 
implementação da transição operacional, incluindo o levantamento de dados, 
negociações, planejamento e programação operacional, sejam efetivadas, dando 
início ao processo de transformação da rede de transporte coletivo.  

As ações a executar serão as seguintes: 

 Recrutamento e capacitação de profissionais; 

 Recrutamento e capacitação de pessoal de pesquisa, campo e 
escritório; 

 Aquisição de veículos, equipamentos de pesquisa, equipamentos 
de processamento de dados, sistema de comunicação, material 
de pesquisas; 

 Melhoria das instalações de campo e escritório, para basear os 
trabalhos de levantamento de dados; 

 Planejamento e preparação das atividades de campo e escritório. 

 

Será necessária a constituição de equipes de apoio, a partir de 
profissionais pertencentes aos quadros do Governo do Distrito Federal e da 
contratação de novos servidores ou de consultores autônomos por tempo 
determinado, para assumirem o papel de multiplicadores de conhecimentos 
tecnológicos e afins junto às equipes do órgão gestor de transporte. 

Tais equipes serão capacitadas para realização das atividades 
específicas inerentes às mudanças operacionais, dentre as quais: 

 Pesquisas e monitoração: preparação, execução, processamento, 
crítica e consolidação dos dados; 

 Avaliação operacional: análise da operação realizada, 
identificação de problemas operacionais, diagnóstico da 
qualidade dos serviços; 

 Planejamento da operação e programação operacional; 

 Negociação com operadores; 

 Comunicação e divulgação. 

 

Nessa fase serão realizadas visitas técnicas e palestra sobre implantação 
de redes integradas, referentes às experiências de cidades que operam com esses 
sistemas, tais quais, Goiânia, Belo Horizonte e outras. 
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4.2.2 Cronograma de Execução da Fase de Identificação 

 

Etapa Duração 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
(dias)

Fase de Identificação 110
Desenvolvimento de Sistema Gerencial 40
Programa de Informação e Serviço de Atendimento ao Usuário 110
Caracterização da situação atual 20
Análise e comparação com a operação praticada 20
Definição da operação de referência 5
Discussão com os operadores 5
Implantação da Operação Identificada 60

DuraçãoTransição Operacional
mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6
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4.2.3 Fase de Racionalização 

Nesta fase (vide Figura 6), prevê-se a reformulação da rede de transporte 
coletivo em função dos custos operacionais e da sustentabilidade do sistema, bem 
como o início do processo de renovação da frota de veículos. Essa reformulação 
será feita com base em avaliação dos resultados obtidos na fase anterior 
(Identificação), a qual permitirá ainda a definição de objetivos, critérios e 
metodologia para os trabalhos de racionalização para todas as regiões 
administrativas. 

 

Fase de Integração

Fase de Racionalização

Fase de Identificação

Etapa

 
Figura 6: Fase de Racionalização 

 

A rede de transporte coletivo sofrerá mudanças, com a eliminação, 
criação ou fusão de linhas e modificação de itinerários. Inicia-se, a priorização da 
circulação dos ônibus no sistema viário, com a implantação de corredores 
exclusivos ou preferenciais, bem como, a ampliação e a consolidação do Sistema 
de Bilhetagem Automática - SBA. 

Estão previstas reuniões periódicas de trabalho entre as entidades 
envolvidas para definição dos conceitos referentes à racionalização operacional, 
às atividades a serem executadas, às prioridades, ao cronograma de execução, à 
avaliação das condições de execução dos trabalhos, à formação das equipes de 
planejamento, programação operacional, fiscalização, controle operacional e 
monitoração e ao sistema de informações e comunicação com usuários, entre 
outros. 

As linhas deverão ser organizadas sob a forma de grupos e famílias de 
linhas, de acordo com características comuns como: áreas de origem e destino, 
itinerários, empresas operadoras, demanda, tipo de veículo, oferta de viagens, 
duração da operação e outras características. 

Serão estabelecidos critérios para a racionalização da rede, referentes 
ao tratamento dado, como a criação, eliminação, agrupamento ou alteração de 
linhas. 

Os critérios para a racionalização da rede estarão orientados à 
otimização dos seguintes componentes: 
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 Custos operacionais, por meio da minimização da quilometragem 
rodada, da frota operada e das viagens desnecessárias; 

 Oferta de linhas para os usuários, por meio da maior concentração 
de frota e viagens por linha; 

 Cobertura espacial, de maneira que seja mantida (ou melhorada) 
a acessibilidade de todos os usuários aos principais pólos atratores 
de viagens; 

 Tempos de viagem, por meio da melhoria dos itinerários, da 
diminuição dos tempos de espera (pela maior freqüência das 
linhas) e pelo tratamento imediato dos problemas localizados de 
retardamento da operação. 

 

Do ponto de vista institucional, a Fase de Racionalização abrange a 
continuidade do processo de fortalecimento da Secretaria de Transportes e da 
DFTRANS, com ênfase na reestruturação organizacional, na revisão de processos e 
na formação e capacitação das equipes. Prevê ainda a adequação do modelo 
de fiscalização do transporte público coletivo, de forma a atender às 
características do Sistema Integrado, tendo em vista as necessidades do órgão 
gestor. 

 

a) Pré-requisitos 

Para se dar início a Fase de Racionalização, alguns pré-requisitos são 
fundamentais para que o processo tenha sucesso. São eles: 

 Todos as linhas do serviço básico de transporte coletivo com sua 
operação identificada; 

 Pesquisas operacionais simplificadas concluídas; 

 Pesquisas de satisfação intermediária: 

o De acordo com o previsto no Marco de Resultados do PTU DF; 

o Comparando com os resultados da pesquisa anterior, 
realizada na etapa de preparação do PTU DF; 

 Serviço de atendimento ao usuário em operação; 

o Telefone/ ouvidoria; 

o Internet; 

o Atendimento em terminais, pontos de venda de créditos e 
Administrações Regionais. 

 Procedimentos de fiscalização, vistoria, monitoração e controle 
operacional em operação; 
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 Câmara de Compensação de Receitas e Créditos, frota e modelo 
operacional definidos e compatíveis com os outros projetos em 
curso; 

 Andamento do processo licitatório da frota; 

o Tecnologia definida (prever os equipamentos relacionados 
ao monitoramento - CCO); 

o Especificação técnica. 

 Cronograma de entrada (renovação da frota) de novos veículos – 
ônibus e metrô – definido; 

 Acompanhamento efetivo da frota em operação, identificando e 
adequando – caso seja necessário – as medidas previstas para o 
CCO em relação ao monitoramento dos veículos de transporte 
coletivo. 

 

b) Ações 

Nesta fase serão executadas as atividades básicas de racionalização da 
rede local e de suas conexões externas. Será necessária a realização de pesquisas 
operacionais, para subsidiar o planejamento e implantação da racionalização. A 
seguir as atividades operacionais, por Etapa, são detalhadas. 

 Pesquisa Sobe e Desce sem Senha – SD, para todas as linhas, em 2 
dias úteis, por linha, com uma amostragem mínima de 25% da 
frota nos períodos de pico e vale; 

 Pesquisas para expansão da amostra, a serem executadas 
simultaneamente à pesquisa SD: 

o Freqüência-Ocupação Visual, a ser realizada nas mesmas 
linhas, dias e períodos em que se executa a pesquisa Sobe 
e Desce; 

o Forma de pagamento, nos terminais e pontos de retorno, 
para aferição e expansão da pesquisa SD, além da 
quantificação de usuários beneficiados e dos que não 
passam pelas catracas; 

o Pesquisa origem-destino com usuários de transporte 
coletivo, também simultâneo à pesquisa SD. 

 Racionalização das linhas do sistema básico de transporte público 
coletivo (ônibus) a partir da Rede Identificada e dos resultados das 
pesquisas. As atividades de racionalização operacional serão 
dirigidas à organização de uma rede de transporte coletivo que 
apresente uma quantidade de linhas coerente com as 
necessidades de deslocamento dos usuários e com cada linha 
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operando de forma equilibrada, em que a oferta de viagens seja 
compatível com a demanda. Para a racionalização serão 
adotados os seguintes passos: 

o Avaliação da situação atual e planejamento da 
racionalização operacional. A preparação da 
racionalização em cada uma das áreas ocorrerá por meio 
da realização de reuniões de trabalho com a equipe 
técnica envolvida em diferentes áreas de atuação: áreas 
de planejamento e programação operacional, fiscalização, 
controle, monitoração e pesquisas, sistema de informações, 
e comunicação com usuários e projetos. Essa 
multidisciplinaridade permite que todos os aspectos 
relevantes ao sistema de transporte coletivo e ao usuário 
sejam considerados. Serão discutidos os objetivos e metas 
dessa etapa, metodologias a utilizar (que definirá de que 
forma será tratado o serviço básico), cronograma de 
implantação e necessidades; 

o Mudanças de itinerário (impacto na quilometragem); 

o Configuração de linhas (fusões e ou desmembramentos/ 
atendimento às estações do Metrô e demais modos e 
sistemas a serem implantados); 

o Alterações na programação horária dos serviços; 

o Alterações na frota. 

 No caso de alterações – apresentação e discussão com 
operadores. A entidade gestora é responsável pelo planejamento 
operacional do serviço de transporte coletivo, determinação de 
prazos e metas para a racionalização operacional. Esse 
planejamento será apresentado e discutido com os operadores 
para emissão de ordens de serviço; 

 Definição de metas em relação ao sistema de bilhetagem; 

 Integração teste entre os modos - nos pontos de maior demanda - 
escolhidos através dos resultados das pesquisas; 

 Divulgação das modificações operacionais. Antes da entrada em 
operação de linhas (ou grupo de linhas) racionalizadas, as 
mudanças deverão ser amplamente divulgadas para toda a 
comunidade da região de influência das linhas. Deverá ser 
distribuído material impresso com informações da operação de 
cada linha nos terminais e dentro dos ônibus, contendo 
informações sobre os itinerários, horários de partidas, intervalos de 
operação para dias úteis, fins de semana e feriados, telefones de 
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reclamações/informações e outros canais de atendimento ao 
usuário; 

 Modificações nos elementos de informação e comunicação 
visual. Será necessária a mudança dos elementos de 
comunicação visual, preparando o sistema para a programação 
visual da rede integrada, no que tange aos códigos e nomes das 
linhas, informações de itinerários, tarifas, canais de comunicação 
entre usuários e a entidade gestora; 

 Implantação da rede racionalizada; 

 Fiscalização, controle operacional e monitoração da operação. 
Será dada continuidade ao processo de fiscalização, controle 
operacional e monitoração (iniciado na Fase de Identificação), 
com a permanência de pessoal da entidade gestora nos terminais 
e pontos de controle; 

 Início da licitação da frota e dos serviços definidos. 
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4.2.4 Cronograma de Execução da Fase de Racionalização 

 

Etapa Duração 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
(dias)

Fase de Racionalização 250
Pesquisas Operacionais 85
Planejamento e preparação das pesquisas 20
Origem/Destino embarcada 10
Frequência e ocupação visual 5
Sobe e desce 5
Execução das pesquisas 50
Execução da pesquisa de satisfação intermediária 20
Licitação dos serviços 120
Programa de Informação ao Usuário  85
Concepção geral da Rede Racionalizada 5
Nova configuração das linhas ‐ itinerário, programação, frota 20
Discussão com operadores 5
Emissão das OS 20
Integração "teste"nos pontos de maior demanda 20
Implantação da Operação Racionalizada 40

mês 12 mês 13
Transição Operacional Duração

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11
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4.2.5 Fase de Integração 

A implantação da última fase (vide Figura 7) é complexa por exigir a 
execução de todas as ações institucionais e físicas previstas, além da renovação da 
frota e do funcionamento pleno do Sistema de Bilhetagem Automática. 

 

Fase de Integração

Fase de Racionalização

Fase de Identificação

Etapa

 
Figura 7: Fase de Integração 

 

Para a implantação do Sistema Integrado a bilhetagem deverá estar 
operacionalizada para todas as categorias de usuários (pagantes, vales-transporte, 
estudantes e gratuitos), de forma a permitir a transferência de passageiros entre 
diferentes linhas e modos. 

 

a) Pré-requisitos 

Para se dar início a Fase de Integração, alguns pré-requisitos são 
fundamentais para que o processo tenha sucesso. São eles: 

 Implantação de medidas de adequação institucional do sistema 
em curso:  

o Integração e compensação tarifária;  

o Regularização dos contratos;  

o Fortalecimento do Órgão Gestor. 

 Rede racionalizada implantada:  

o Modificação da rede pela eliminação ou fusão de linhas; 

o Adequação da tabela horária. 

 Usuários do transporte público coletivo do DF orientados com 
relação às mudanças previstas: 

o Telefone/ ouvidoria; 

o Internet; 

o Atendimento em terminais, pontos de venda de créditos e 
Administrações Regionais. 
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 Fiscalização ativa e aplicação efetiva de penalidades previstas; 

 Monitoramento e controle operacional em pleno funcionamento e 
com previsão de ampliação da equipe; 

 Consolidação das equipes técnicas da Secretaria de Transportes e 
da DFTRANS para a gestão das mudanças a implantar; 

 Preparação e treinamento para os estudos operacionais e 
programação do sistema. Deverão ser realizadas oficinas de 
trabalho e treinamento, como preparação para as atividades de 
planejamento, programação operacional, implantação, 
monitoração e controle da Rede Integrada. Essas atividades terão 
como objetivo a coordenação entre as diferentes áreas de 
atuação da DFTRANS e da Secretaria de Transportes, a definição 
das metodologias, o dimensionamento de pessoal, material e 
equipamentos. Serão também realizadas reuniões com a equipe 
técnica do Metrô para definição das tabelas operacionais 
coordenada entre os modos. 

 

b) Ações 

Nesta Fase, a Secretaria de Transportes, a DFTRANS e a Companhia do 
Metrô irão consolidar o novo modelo de Sistema Integrado de Transporte cujos 
resultados esperados são os seguintes: 

 Sustentabilidade do transporte público coletivo; 

 Redução de custos do sistema; 

 Captação de parte dos atuais usuários do transporte individual; 

 Integração entre linhas (ônibus-ônibus, ônibus-metrô e metrô-
ônibus); 

 Maior racionalização da rede de transporte público coletivo; 

 Minimização da frota operante pela utilização de veículos de 
maior capacidade e tecnologia de ponta; 

 Controle total de dados e informações operacionais, de oferta de 
serviços e demanda transportada para todo o sistema de 
transporte. 

A seguir são apresentadas as ações necessárias a conclusão do processo 
de transição operacional, por Etapa: 

 Concluir os processos de licitação do serviço básico, iniciados na 
Fase de Racionalização; 
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 Sistema de Bilhetagem Automática em pleno funcionamento, 
operando em todos os modos de transporte e para todos os tipos 
de usuário; 

 Implantação da Câmara de Compensação de Receitas e 
Créditos pela DFTRANS, administrando a integração entre todos os 
modos de transporte; 

 Disponibilização de frota para o início da rede integrada. A frota 
de ônibus licitada deverá estar em condições de iniciar a 
operação no eixo, bem como a frota do Metrô deverá estar de 
acordo com a demanda prevista para a rede integrada; 

 Montagem de matriz de integração. As linhas que terão 
integração física e/ou tarifária serão dispostas na Matriz de 
Integração, que apresenta todas as integrações possíveis. Essa 
matriz deverá ser utilizada para a programação do sistema de 
bilhetagem e será carregada no cartão do usuário. Nela estarão 
as regras de integração; 

 Determinar as subáreas de operação/ bacias de alimentação e 
distribuição; 

 Definir a programação das linhas troncais, de ligação e 
alimentadoras/distribuidoras; 

 Definir operação coordenada entre os modos: 

o Ônibus/ ônibus e ônibus/ metrô. 

 Recursos de infraestrutura implantados por Etapa: 

o Terminais de integração; 

o Estações de transferência; 

o Corredores. 

 Cronograma de implantação da rede integrada por Etapa; 

 Adequação da comunicação visual, divulgação e eventos. A 
modificação da rede de linhas de transporte coletivo exigirá o 
desenvolvimento de um novo sistema de comunicação visual e 
orientação aos usuários devido à extinção, agrupamento e 
criação de linhas, mudança na codificação, nos itinerários e na 
frota. Dessa forma, antes do início da operação da rede 
integrada, todo o sistema de informação e orientação ao usuário 
já deve estar operando, bem como os esquemas de divulgação 
das modificações operacionais; 
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 Início da operação da rede integrada (física e tarifária); 

 Plano de monitoramento e ajuste da operação - CCO; 

 Pesquisas de satisfação de acordo com Marco de Resultados. 
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4.2.6 Cronograma de Execução da Fase de Integração 

 

Etapa Duração 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
(dias)

Fase de Integração 220
Programa de Informação ao Usuário  220
Montagem da Matriz de Integração 30
Concepção da Rede Integrada 35
Definição das sub‐áreas de operação ‐ bacias de alimentação/ distribuição 15
Programação das linhas troncais 15
Definição da operação coordenada entre os modos 5
Nova configuração dos serviços 5
Discussão com operadores 5
Disponibilização da frota 120
Emissão das OS 20
Câmara de Compensação em pleno funcionamento 0 •
Bilhetagem em pleno funcionamento 0 •
Processo de Fortalecimento Institucional concluído 0 •
Infraestrutura concluída 0 •
Implantação da Operação Integrada 40

mês 13 mês 14
Transição Operacional Duração

mês 15 mês 16 mês 17 mês 18 mês 19mês 10 mês 11 mês 12
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5 CRONOGRAMA GERAL POR ETAPA/EIXO DE IMPLANTAÇÃO 
 

Abaixo é apresentado o Cronograma Geral da Transição Operacional por Etapa. 

Etapa Duração mês 1 mês 2 mês 5
(dias)

Fase de Identificação 110
Desenvolvimento de Sistema Gerencial 40
Programa de Informação e Serviço de Atendimento ao Usuário 110
Caracterização da situação atual 20
Análise e comparação com a operação praticada 20
Definição da operação de referência 5
Discussão com os operadores 5
Implantação da Operação Identificada 60
Fase de Racionalização 250
Pesquisas Operacionais 85
Planejamento e preparação das pesquisas 20
Origem/Destino embarcada 10
Frequência e ocupação visual 5
Sobe e desce 5
Execução das pesquisas 50
Execução da pesquisa de satisfação intermediária 20
Licitação dos serviços 120
Programa de Informação ao Usuário  85
Concepção geral da Rede Racionalizada 5
Nova configuração das linhas ‐ itinerário, programação, frota 20
Discussão com operadores 5
Emissão das OS 20
Integração "teste"nos pontos de maior demanda 20
Implantação da Operação Racionalizada 40
Fase de Integração 220
Programa de Informação ao Usuário  220
Montagem da Matriz de Integração 30
Concepção da Rede Integrada 35
Definição das sub‐áreas de operação ‐ bacias de alimentação/ distribuição 15
Programação das linhas troncais 15
Definição da operação coordenada entre os modos 5
Nova configuração dos serviços 5
Discussão com operadores 5
Disponibilização da frota 120
Emissão das OS 20
Câmara de Compensação em pleno funcionamento 0 •
Bilhetagem em pleno funcionamento 0 •
Processo de Fortalecimento Institucional concluído 0 •
Infraestrutura concluída 0 •
Implantação da Operação Integrada 40

TOTAL 370

mês 17 mês 18 mês 19mês 9 mês 10 mês 11 mês 12 mês 13 mês 14
Transição Operacional Duração

mês 3 mês 4 mês 6 mês 7 mês 8 mês 15 mês 16
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Plano de Transição Operacional, em sua versão final, foi resultado dos 
estudos desenvolvidos anteriormente, considerando os objetivos do Programa de 
Transporte Urbano do DF e incorpora as proposições obtidas por meio de reuniões 
de trabalho envolvendo o órgão gestor, DFTRANS, a Subsecretaria de Políticas de 
Transporte – SUPOT/ ST, com apoio da consultora.  

Nestas reuniões foram realizadas apresentações para a equipe 
integrante, que tinham como finalidade nortear o debate em busca da definição e 
do detalhamento de todas as Fases do Plano.  

Após as discussões, as apresentações eram complementadas com os 
resultados das reuniões. 

As versões finais das apresentações resultantes das discussões ocorridas 
encontram-se em Anexo. 

Como o cronograma de execução do Plano de Transição Operacional 
segue uma lógica de encadeamento entre as diversas tarefas, é importante que a 
ordem e a duração de cada uma delas, definida pela equipe de trabalho, sejam 
respeitadas, sempre que possível, evitando assim atropelos ou atrasos no processo.  

A Fase de Integração apresenta marcos, – representado por pontos 
(bullets) – em seu cronograma de execução, indicando ações prioritárias que 
devem receber atenção especial devido a sua capacidade de interromper todo o 
processo e de inviabilizar o início da implantação da rede integrada. Estes marcos 
são: Câmara de Compensação de Receitas e Créditos e Sistema de Bilhetagem 
Automática em pleno funcionamento, processos de Fortalecimento Institucional  
concluídos e Infraestrutura Viária e Terminais implantados.  

O Programa de Transporte Urbano do DF inclui ainda um cronograma 
global, que considera todas as intervenções, nas diversas esferas abrangidas pelo 
mesmo. Esta ferramenta consolida as ações e cria dependência entre elas.  Todos 
os elementos que o constituem, em especial os que tratam da implantação de 
infraestrutura física e do fortalecimento institucional devem estar alinhados e 
qualquer atraso nos mesmos implicará em adiamento no processo de Transição. 

A Transição Operacional, conforme apresentado no corpo de relatório, 
deve ser iniciada pelo Eixo Oeste, prioritário em função de sua importância no 
Sistema de Transporte do DF e por conter a maior demanda por transporte coletivo, 
porém, a implantação da transição em outras Etapas, de forma paralela, poderia 
ocorrer considerando-se um aumento de recursos. 

Por fim, deve-se levar em conta que o cronograma das Fases se repete 
para cada uma dessas Etapas (Eixos de implantação) e que a prioridade entre elas 
deve ser considerada, observando as particularidades que cada região apresenta. 
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ANEXOS 
 

Apresentações consolidadas durante as reuniões de trabalho para o 
desenvolvimento do Plano de Transição Operacional para o PTU/ DF 
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Programa de Transporte Urbano do DFPrograma de Transporte Urbano do DF

Objetivo geral 
Promover as condições de mobilidade e acessibilidade da população do DF. 
Objetivo específicoObjetivo específico
Implantar um novo modelo de operação do sistema de transporte público 
coletivo e beneficiar o tráfego geral e a segurança de trânsito.

PTU DF
MISSÃO DE ANÁLISE
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Programa de Transporte Urbano do DFPrograma de Transporte Urbano do DF

PTU DF – TERMINAIS 
MISSÃO DE ANÁLISE
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Configuração Eixo PrioritárioConfiguração Eixo Prioritário  
Intervenções viárias e de infraestrutura inseridas no financiamento aprovado.
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Ações PropostasAções Propostas

Institucionais
Revisão do marco regulatório;
R i ã d ó ã d l j t tã d t tReorganização dos órgãos de planejamento e gestão dos transportes; 
Aquisição de equipamentos e softwares;
Adoção de novos procedimentos de gestão e controle operacional; e
Treinamento das equipes envolvidas;
Instalação da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos. ç p ç

Operacionais
Reorganização da rede de transporte coletivo; 
Implantação da integração operacional e tarifária; 
Al õ i l ãAlterações na circulação; e 
Medidas de segurança de trânsito.

Física 
Implantação de corredores e estações;Implantação de corredores e estações;
Construção e reforma de terminais; 
Implantação de passarelas para pedestres; e 
Implantação de ciclovias.
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Etapas de implantação do novo modelo operacionalEtapas de implantação do novo modelo operacional
Sistema Integrado de Transporte do Distrito Federal – SIT DF

Etapa 1 – Eixo Oeste

Etapa 3 – Eixo Sudoeste

Etapa 2 – Eixo Sul

Etapa 4 – Eixo NorteEtapa 4 Eixo Norte

Etapa 5 – Eixo Leste
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Macroestratégia - Esquema do Plano de TransiçãoMacroestratégia Esquema do Plano de Transição

Fases do Plano de Transição a serem implantadas por Eixo/ Etapas

F d R i li ã

Fase de Identificação

Etapa

Fase de Integração

Fase de Racionalização
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Macroestratégia - Transição Operacional e InstitucionalMacroestratégia Transição Operacional e Institucional
Fase 1 – Identificação: 

• Estabelecer uma programação dos Serviços coordenada pela DFTrans a partir de 
dados operacionais e pesquisas simplificadas;dados operacionais e pesquisas simplificadas;

• Levantar o serviço existente (linhas, itinerários, programação, frota etc.);

• Definir uma nova programação, quando necessário;

• Implantar a nova programação;• Implantar a nova programação;

• Implantar um sistema de informação ao usuário;

• Fiscalizar e acompanhar a nova operação.

Fase 2 – Racionalização

• Revisão da programação identificada com base em dados operacionais e de pesquisas 
operacionais, buscando adequar a oferta à demanda;

• Implantar melhorias na operação dos serviços;

• Melhor utilização da frota disponível;

• Início da preparação para a Nova Rede.
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Macroestratégia – Etapa 1 - Eixo OesteMacroestratégia Etapa 1 Eixo Oeste
Fase 3 – Integração

• Implantação da Nova Rede;

• Definição do novo grupo de linhas:

• Linhas troncais;

• Linhas alimentadoras;

• Linhas distribuidoras;

• Linhas de ligação/ regionais.

• Implantação da integração operacional e tarifária.



10

Cronograma de Implantação do SITCronograma de Implantação do SIT 
Início operação 

Identificada
Início operação 
Racionalizada

Início operação 
Integrada

Fe
v/

20
09

Ja
n/

20
10

A
go

/2
00

9

F

20
09

20
08

20
09

J

/2
01

0

A

f

O
ut

/

Prazos

O
ut

/2

A
br

/2

M
ar

/

Fase de Identificação 

Fase de Racionalização

Fase de Integração

2008 - 2009

2009 

2009 - 2010Fase de Integração 2009 2010
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Modelo Operacional – Etapa 1 - Eixo OesteModelo Operacional Etapa 1 Eixo Oeste

Eixo 
Monumental Distribuição

Proposta A

Terminal
Hélio Prates

Alimentação Corredor

Terminal
Asa Sul

Rodoviária do
Plano Piloto

Eixo Distribuição
Proposta B

Alimentação Corredor
Monumental

ç

Terminal Terminal

Rodoviária do
Plano Piloto

Hélio Prates Asa Sul

Operação de embarque e desembarque

Lado Direito do ônibusLado Esquerdo do ônibus
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Fase 1 – Identificação

• Decisão/vontade política de se iniciar a transição;

• Definição da equipe técnica base com a colaboração da ST + DFTRANS

Pré-requisitos

• Definição da equipe técnica base com a colaboração da ST + DFTRANS 
responsável pelo planejamento e implementação da transição operacional e 
institucional por eixo;

• Definição relativa aos serviços atuais: congelamento do sistema;Definição relativa aos serviços atuais: congelamento do sistema;

• Fortalecimento da gestão (DFTrans) do sistema de transporte, de forma a 
resgatar o poder de gerência (planejamento, controle e fiscalização da 
operação);p ç );

• Acompanhamento de projetos de transporte em andamento e suas 
interferências no processo de Transição (aspectos relativos a bilhetagem, 
câmara de compensação, modelo operacional, frota).
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Fase 1 – Identificação

Planejamento da Fase 1Fortalecimento do Órgão Gestor – DFTrans
(recomposição da equipe)

Conhecimento da Situação
Atual Pesquisa simplificadaAtual – Pesquisa simplificada

Programação operacionalApresentação e discussão Programação operacional
dos serviços

Implantação e Monitoração

Apresentação e discussão 
com as Empresas Operadoras

P i

da Rede Identificada

Pesquisas
Operacionais para a Fase 2
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Fase 1 – Identificação

• Caracterização da situação atual: 
• Levantamento da programação especificada nas ordens de serviço;

Ações

Levantamento da programação especificada nas ordens de serviço;

• Levantamento da operação praticada – pesquisas simplificadas e dados 
provenientes do Fácil;

• Geração de relatórios gerenciais;ç g ;

• Definição de metodologia a ser aplicada pelos técnicos para regular o 
sistema;

• Definição da nova operação/ programação;Definição da nova operação/ programação;

• Apresentação e discussão com os operadores;
• Programação em cima do que já ocorre;

• Programação da empresa;

• Programaçõa da DFTrans;

• Estabelecer procedimentos e definir recursos para a fiscalização, vistoria, 
it ã t l i l d i tmonitoração e controle operacional do sistema;
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Fase 1 – Identificação

• Avaliar e propor melhorias, caso necessário, ao Serviço de Atendimento ao 
Usuário - SAU;

Ações

• Implantação da operação identificada;

• Implantar procedimentos de fiscalização, vistoria, monitoração e controle 
operacional do sistema;p ;

• Definição de metas para bilhetagem;

• Discussão: câmara de compensação, frota e modelo operacional;

P li i d i• Preparação  para a licitação dos serviços.



16

Fase 2 – Racionalização

• Empresas com sua operação diagnosticada;

• Pesquisas operacionais simplificadas (ao longo da Fase 1);

Pré-requisitos

• Pesquisas operacionais simplificadas (ao longo da Fase 1);

• Pesquisas de satisfação intermediária (manutenção da qualidade);

• Andamento do processo licitatório dos serviços e do cronograma de
entrada dos novos veículos em operação.
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Fase 2 - Racionalização

Fortalecimento Institucional
ST e DFTrans

Planejamento da Fase 2

Atualização de dados
da Rede Proposta

Apresentação e discussão Programação operacional p ç
com as Empresas Operadoras

g ç p
dos serviços

Implantação e Monitoração
da Rede Racionalizada
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Fase 2 – Racionalização

• Racionalização do sistema de transporte público coletivo a partir da Rede
Identificada - resultando em alterações ou não no sistema - por eixo;

Ações

ç p ;

• Simulação de cenários para avaliação de custos operacionais do
transporte;

• Definição de metas em relação ao sistema de bilhetagem;• Definição de metas em relação ao sistema de bilhetagem;

• Simulação do modelo de remuneração (repartição de receitas) das
empresas;

• Licitação dos novos serviços;

• Fortalecimento institucional da ST e da DFTrans.
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Fase 3 – Integração

• Modelo institucional em conclusão;

• Processo de licitação concluído (Fase 2);

Pré-requisitos

• Processo de licitação concluído (Fase 2);

• Bilhetagem eletrônica implantada em todos os modos de transporte e para
todos os tipos de usuário;

• Frota disponível para operação por Eixo;

• Operação coordenada entre os modos ônibus e metrô implantada;

• Equipes técnicas da DFTRANS preparadas para a gestão;• Equipes técnicas da DFTRANS preparadas para a gestão;

• Usuários do transporte público coletivo do DF orientados com relação às
mudanças previstas;

• Recursos de infraestrutura implantados (terminais de integração, estações
de transferência e corredores).
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Fase 3 - Integração

Adequação Institucional
do Sistema

Planejamento da Fase 3
do Sistema

Programação Operacional
dos Serviços

Implantação e MonitoraçãoImplantação e Monitoração
da Rede Integrada
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Fase 3 – Integração

• Montar matriz de integração;

• Definir sub-áreas de operação/ bacias de alimentação;

Ações

• Definir sub-áreas de operação/ bacias de alimentação;

• Programação das linhas troncais, de ligação e 
alimentadoras/distribuidoras;

• Implantação da integração operacional e tarifária;

• Fiscalização/aplicação de penalidades previstas, monitoramento, controle 
operacional, serviço de informação aos usuários; 

• Pesquisas de satisfação (manutenção da qualidade) de acordo com 
Marco de Resultados;

• Plano de monitoramento e ajuste da operação.Plano de monitoramento e ajuste da operação.
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Fase 1 – Identificação

• Decisão política de se iniciar a transição operacional e institucional;

• Definição e estruturação da equipe base dedicada com a colaboração da ST

Pré-requisitos

• Definição e estruturação da equipe base dedicada com a colaboração da ST 
+ DFTRANS, responsável pelo planejamento e implementação da transição 
operacional e institucional, por eixo;

• 1 técnico da área de projetos/obras;p j ;

• 1 técnico da área de técnica/programação;

• 1 técnico da área de fiscalização;

• 1 técnico da área de tecnologia;

• Espaço físico para locação da equipe;

• Equipamentos (computadores e impressora);q p ( p p );

• Veículo;
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Fase 1 – Identificação

• Marco inicial – definição relativa aos serviços atuais;

• Congelar o STPC atual (não permitir criação/ alterações/ reforço);

Pré-requisitos

Congelar o STPC atual (não permitir criação/ alterações/ reforço);

• Identificar no sistema os serviços irregulares;

• Formalizar frota e linhas irregulares, se necessário; 

• Institucionalizar o poder de gerência da equipe base – que passa a ser 
responsável pela definição de aspectos relativos ao planejamento, controle, 
monitoramente e fiscalização da operação do sistema;

• Acesso abrangente aos dados da bilhetagem/ Fácil;

• Acompanhamento de todos os projetos de transporte em andamento e suas 
interferências no processo de transição (processo para definição de 

l i bilh â d d laspectos relativos a bilhetagem, câmara de compensação, modelo 
operacional, frota);
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Fase 1 – Identificação

• Caracterização da situação atual: 

• Levantamento da programação que consta no sistema da DFTrans

Ações por Eixo

Levantamento da programação que consta no sistema da DFTrans 
(Ordem de Serviço) e do Metrô:

• Itinerários;

• Tabela horáriaTabela horária

• Frota;

• Demanda;

• Quilometragem;• Quilometragem;

• Tarifa;

• Levantamento da operação praticada pelas empresas operadoras:
• Aproveitamento de dados provenientes das pesquisas/ análises do 

PDTU;

• Aproveitamento dos dados provenientes do Fácil;

Pesq isas simplificadas em campo• Pesquisas simplificadas em campo.
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Fase 1 – Identificação

• Análise e Comparação dos levantamentos: oficial DFTrans x levantado/ 
praticado;

Ações por Eixo

• Desenvolvimento de sistema de produção de relatórios gerenciais:
• Controle de frota; 

• Horários;Horários; 

• Quilometragem;

• Demanda por tipo;

• Número de viagens realizadas e não realizadas;• Número de viagens realizadas e não realizadas;

• Vistoria de frota (ferramenta de planejamento na renovação de frota); 

• Reclamações; e

O t d d id d• Outros, de acordo com a necessidade.

• Definição da metologia a ser aplicada pelos técnicos para regular o sistema;

• Definição da operação de referência;
• Apresentação e discussão com os operadores;



6

Fase 1 – Identificação

• Definição dos procedimentos de fiscalização, vistoria, monitoração e 
controle operacional (programação);

Ações por Eixo

controle operacional (programação);

• Definição dos  recursos: 
• Fiscais de campo; 

Té i ã• Técnico em programação;

• Técnico em operação;

• Equipamentos;

• Estabelecer um programa de informação ao usuário:
• Avaliar e propor melhorias para o Serviço de Atendimento ao Usuário -

SAU;

• Preparar material informativo;

• Implantação da operação identificada;
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Fase 1 – Identificação

• Implantação de fiscalização, vistoria, monitoração e controle 
operacional (programação);

Ações por Eixo

operacional (programação); 

• Definição de metas para bilhetagem:
• Integração entre o modos;

P• Prazos;

• Acesso aos dados;

• Discussão regular da equipe base com co-responsáveis pelos outros 
j t d t t d fi i t l ti â dprojetos de transporte para definir aspectos relativos a: câmara de 

compensação, frota, modelo operacional – podendo gerar revisão de 
alguns projetos de infraestrutura;

• Previsão da ampliação de frota do Metrô;• Previsão da ampliação de frota do Metrô;

• Preparação  para a licitação dos serviços.
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Fase 2 – Racionalização

• Serviços com sua operação identificada;

f í

Pré-requisitos

• Pesquisas operacionais simplificadas concluídas;

• Pesquisas de satisfação intermediária

• De acordo com o previsto no Marco de Resultados;• De acordo com o previsto no Marco de Resultados;

• Realizar comparação de resultados com pesquisa anterior;

• Serviço de atendimento ao usuário em operação;ç p ç ;

• Telefone/ ouvidoria;

• Internet;

• Atendimento em terminais, pontos de venda de créditos e Adm. Regionais;

• Fiscalização, vistoria, monitoração e controle operacional em operação;
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Fase 2 – Racionalização

• Câmara de compensação, frota e modelo operacional definidos de acordo 
com outros projetos em curso;

Pré-requisitos

co out os p ojetos e cu so;

• Simulação de cenários para avaliação de custos operacionais do 
transporte;

• Simulação do modelo de remuneração (repartição de receitas) das 
empresas operadoras;

• Sistema de Informações de Transporte (SIT) em pleno funcionamento;• Sistema de Informações de Transporte (SIT) em pleno funcionamento;

• Cronograma de entrada (renovação da frota) de novos veículos – ônibus e
metrô – em operação;
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Fase 2 – Racionalização

• Andamento do processo licitatório da frota;

T l i d fi id ( i t l i d it t

Pré-requisitos

• Tecnologia definida (prever os equipamentos relacionados ao monitoramento -
CCO);

• Especificação técnica;

• Acompanhamento efetivo da frota (através do CCO) em operação;

• Identificar e adequar – caso seja necessário – as medidas previstas para o CCO
em relação ao monitoramento dos veículos de transporte coletivo;ç p ;
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Fase 2 – Racionalização

• Racionalização do sistema de transporte público coletivo (ônibus) a partir
da Rede Identificada - resultando em alterações ou não no sistema;

Ações por Eixo

da ede de t cada esu ta do e a te ações ou ão o s ste a;

• Mudanças de itinerário (quilometragem);

• Configuração de linhas (fusões e ou desmembramentos/ atendimento às
t õ d M t ô d i d i t i l t d )estações do Metrô e demais modos e sistemas a serem implantados)

• Alterações na programação horária dos serviços;

• Alterações na frota;ç ;

• No caso de alterações – apresentação e discussão com operadores;

• Implantação da rede racionalizada;

• Implantação de metas em relação ao sistema de bilhetagem;

• Integração teste entre os modos em pontos de maior demanda - escolhidos
através dos resultados das pesquisas;através dos resultados das pesquisas;
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Fase 2 – Racionalização

• Definição do novo lay-out interno e externo da frota;

C

Ações por Eixo

• Cores;

• Número de poltronas;

• Fôrro;

• Piso;

• Numeração; e

• Outros tratamentos.

• Licitação da Frota.
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Fase 3 – Integração

• Rede racionalizada implantada;

• Usuários do transporte público coletivo do DF orientados com relação às

Pré-requisitos

• Usuários do transporte público coletivo do DF orientados com relação às
mudanças previstas:

• Serviço de Atendimento ao Usuário - SAU;

Mídi• Mídia;

• Fiscalização/aplicação de penalidades previstas, monitoramento e controle
operacional em pleno funcionamento:

• Previsão de ampliação da equipe;
• Equipes técnicas da DFTrans preparadas para a gestão.
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Fase 3 – Integração

• Concluir o processo de licitação do serviço básico (Fase 2); 
• Implantar Bilhetagem Automática em todos os modos de transporte e para

Ações por Eixo

Implantar Bilhetagem Automática em todos os modos de transporte e para 
todos os tipos de usuário; 

• Implantar Câmara de Compensação de Recursos e Créditos prevendo a 
integração entre todos os modos;

• Disponibilizar frota para o início da rede integrada;
• Ônibus;
• Metrô;

• Montar matriz de integração;

• Determinar sub-áreas de operação/ bacias de alimentação e distribuição;

D fi i ã d li h t i d li ã i i• Definir a programação das linhas troncais, de ligação, regionais e 
alimentadoras/distribuidoras.
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Fase 3 – Integração

• Definir operação coordenada entre os modos:
• Ônibus/ ônibus;

Ações por Eixo

• Ônibus/ metrô;
• Recursos de infraestrutura implantados por Eixo:

• Terminais de integração;
• Estações de transferência; e 
• Corredores;

• Cronograma de implantação da nova rede;

• Início da operação da rede integrada (física e tarifária);

• Plano de monitoramento e ajuste da operação - CCO;

P i d ti f ã d d M d R lt d• Pesquisas de satisfação de acordo com Marco de Resultados.
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