
 

 
 

CONJUNTO DE QUESTÕES FORMULADAS E APRESENTADAS 

PELO INSTITUTO MDT POR OCASIÃO DO PROCESSO DE 

CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS SOBRE A PPP PARA 

IMPLANTAÇÃO DO VLT NO DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 

12 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2020. 

 

• WESLEY FERRO NOGUEIRA, ECONOMISTA 

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO INSTITUTO MDT 

 

QUESTÃO 01 – No Caderno 1 – Planejamento de Rede, consta a 

informação de que as estações na W-3 Sul estariam situadas em frente 

das entrequadras das quadras 300. A informação correta para as estações 

não seria em frente as entrequadras das 500, onde há estacionamento 

disponível? 

QUESTÃO 02 – O Caderno 1 informa que a Estação BRT Sul (Fase 2) seria 

zona de interesse para o transbordo do BRT para os passageiros que 

teriam como destino a W-3. Como o destino final da viagem da Fase 2 é o 

TAS, neste terminal o passageiro será obrigado a fazer um novo 

transbordo para, finalmente, poder acessar a W-3? 

QUESTÃO 03 – Imaginando o deslocamento de um passageiro que saia da 

sua casa no Setor Sul do Gama ou da Quadra 400 de Santa Maria e que 

tenha como destino a W-3. Ele embarca em uma primeira viagem até o 

BRT, onde fará o primeiro transbordo. Em seguida, ele deverá fazer novo 

transbordo na Estação BRT Sul do VLT, onde embarcará no trem da Fase 2 

com destino ao TAS. Chegando no TAS ele fará novo transbordo para 

acessar o veículo da Fase 1. Com esse projeto do VLT, o passageiro será 

obrigado a fazer 3 transbordos para conseguir acessar o seu destino final? 



Esse aumento de 1 transbordo em relação ao modelo atual não irá 

aumentar o seu tempo total de viagem? 

QUESTÃO 04 – Em alguns cadernos é mencionado o TAS como o terminal 

final e de integração no eixo sul, mas em outros é informado que haverá a 

Estação Hípica como última parada. A Estação Hípica será implantada ou a 

integração será mesmo no TAS?  

QUESTÃO 05 – A única opção para acessar a W-3 através do BRT Sul não 

será com essa integração na Estação BRT Sul do VLT, uma vez que os 

trechos 3 e 4 do BRT Sul ainda não foram concluídos? Esses dois trechos 

do BRT Sul serão concluídos antes do início da operação do VLT? 

QUESTÃO 06 – No Caderno 3 não há nenhuma menção à Estação BRT Sul 

da Fase 2, apesar de aparecer em outros anexos. Ela vai existir mesmo? 

QUESTÃO 07 – Informação de que a Estação Zoo da Fase 2 será zona de 

interesse para transbordo de linhas que operam na EPGU e cujo o destino 

dos usuários sejam a W-3. Por exemplo, algum usuário que saia da 

Candangolândia vai precisar desembarcar na EPGU e, na Estação Zoo, 

embarcar no VLT com destino ao TAS, onde fará novo transbordo para, 

finalmente, acessar o trem que o levará até a W-3? Nesse caso, serão 

necessários 2 transbordos, em trecho de menos de 1 km? Esses dois 

transbordos não irão aumentar o tempo de viagem em relação ao 

deslocamento direto que é feito hoje? Esses transbordos não afastarão 

usuários do sistema? 

QUESTÃO 08 – O projeto prevê a revitalização e a requalificação da W-3, o 

que deverá promover a valorização dos imóveis situados em toda a sua 

extensão. Inclusive, no Relatório de Impactos apresentados no Caderno 1, 

a valorização é considerada como impacto positivo. Essa valorização 

imobiliária será capturada e investida no sistema? Como será feita essa 

cobrança de valor adicional incrementado com o empreendimento? 

QUESTÃO 09 – Segundo a Pesquisa de Mobilidade Urbana de 2016, 

45,54% das viagens no DF são feitas através de veículos, enquanto que o 

Transporte Coletivo responde por somente 22,54%. Em regiões como 

Águas Claras e Guará, atendidas por um modal de alta capacidade (metrô), 



as viagens originadas no transporte público representam somente 30% 

das que são feitas no transporte individual motorizado. O Projeto do VLT 

não deveria ser implementado juntamente com políticas de restrição para 

o uso do automóvel, visando o aumento do carregamento da rede? Na 

W3, por exemplo, serão mantidas 2 faixas de rolamento para a circulação 

de veículos e não há nada previsto quanto ao estabelecimento de 

restrições? 

QUESTÃO 10 – Uma das condições justificadas para a implantação do VLT 

na W-3 seria a redução da velocidade operacional dos ônibus em função 

de congestionamentos. A faixa exclusiva na W-3 não garantiu aumento da 

velocidade para os ônibus e isso não serve como referência para a 

implantação nos outros corredores estratégicos? Na W-3 não tem 

problema de congestionamento, mas sim nos outros trechos onde não há 

faixas ou corredores exclusivos. 

QUESTÃO 11 – A PMU/2016 indica que o Plano Piloto é o destino de 

apenas 28,85% das viagens e que já existem outras centralidades, como 

Ceilândia (10,82%), Taguatinga (9,39%) e Águas Claras (5,57%). Diante 

desse quadro, um investimento alto para a mudança de modal no 

corredor W-3 não seria questionável em função do surgimento de outros 

interesses e destinos de viagens, não apenas nos deslocamentos radiais? 

QUESTÃO 12 – No Caderno 2 – Estudo de Demanda, se projeta um 

carregamento para a rede de 25.992 passageiros/hora pico ( ou 

173.280/dia), para o ano de 2036, considerando a operação dos dois 

ramais.  Essa capacidade não poderia ser atendida por outro modal de 

média capacidade, como o BRT, por exemplo?  

QUESTÃO 13 – A Fase 2 (Aeroporto-TAS) vai agregar apenas 3 mil 

passageiros/hora sentido no pico ao sistema, com a previsão de 

transporte total de menos de 30 mil passageiros/dia, seja no início da 

operação ou em 2036. Será realmente necessário um ramal de VLT, com 

investimento total de R$ 365 milhões (segundo Caderno 8) para atender 

essa demanda? Esse carregamento não poderia ser feito por modal 

rodoviário? 



QUESTÃO 14 – A viabilidade da operação do VLT se baseia 

fundamentalmente em um carregamento via integração do STPC e Serviço 

Interestadual Semiurbano, que representarão mais de 90% da demanda 

atendida. O projeto não deveria incorporar medidas para a restrição do 

uso do transporte individual motorizado como instrumento para aumento 

do carregamento da rede de transporte, visando inserir novos usuários? 

QUESTÃO 15 – A implantação do VLT avança na racionalização dos 

Sistemas de Transporte Público Coletivo. No Caso do DF há um modelo 

implantado a partir da licitação e cujos contratos se encerram no período 

2022-2023, quando chegam a 10 anos de operação. Considerando que há 

a possibilidade de prorrogação dos contratos por mais 10 anos, a 

readequação de linhas, com exclusão ou seu seccionamento (redução de 

km nas bacias 2, 3, 4 e 5 e de frota, passageiros e km na bacia 1) não 

implicará na revisão das tarifas técnicas para a manutenção das condições 

de equilíbrio econômico-financeiro dentro do atual modelo? Qual o custo 

dessas mudanças? 

QUESTÃO 16 – No Caso do Serviço Interestadual Semiurbano de 

Passageiros que atende o Entorno do DF, as linhas também deixarão de 

circular pela W-3 e devem fazer a integração nos dois terminais (TAS e 

TAN) para acessar o VLT. Haverá integração tarifária entre os dois sistemas 

antes da operação do VLT ou os usuários do Entorno terão que pagar a 

tarifa do DF para acessar o novo modal? 

QUESTÃO 17 – O Caderno 10 – Avaliação econômico-financeira apresenta 

uma projeção de demanda para vários anos, compreendendo o período 

entre 2022 e 2049, mas no Caderno 2 – Estudo de demanda há números 

que são divergentes. Por exemplo, em 2020 a demanda seria de 137 mil 

passageiros/dia (Caderno 2), mas em 2023 seria de 124 mil 

passageiros/dia (Caderno 10), quantitativo menor mesmo com o 

crescimento da população. Qual informação deve ser considerada? 

QUESTÃO 18 – Segundo o Caderno 10, a receita tarifária mensal passará 

de R$ 24 milhões, em 2022, para R$ 49 milhões em 2023, mais que 

dobrando. Considerando que a projeção de aumento da demanda é de 

apenas 1 mil passageiros/dia e que ainda não haveria a operação da Fase 



2 (Aeroporto-TAS), o que contribuiria para esse aumento acima de 100% 

da receita? 

QUESTÃO 19 – O GDF irá aportar recurso como contraprestação para a 

operação e investimentos na Fase 1; para a operação das Fases 2 e 3, além 

de aporte para investimentos nas três Fases? 

QUESTÃO 20 – O GDF irá fazer aporte de R$ 1,5 bilhão para garantir a 

implantação do projeto orçado em R$ 2,3 bilhões, além dos outros 

desembolsos, devendo totalizar quase R$ 2,1 bi. Qual o valor que será 

aportado pelo parceiro privado? 

QUESTÃO 21 – O descumprimento dos Índices de Desempenho será 

condição para a suspensão do contrato? Como será feita a apuração dos 

indicadores e o acompanhamento por parte do GDF? 

QUESTÃO 22 – Segundo o Caderno 11 – Análise Jurídica, a retirada dos 

ônibus da W-3 não garante o direito de indenização às atuais 

concessionárias, mas apenas a revisão da tarifa técnica para a 

manutenção da TIR, que deverá ser por um período de 6 meses a 1 ano, 

pois há essa previsão na  licitação do STPC, uma vez que estará sendo 

implantada um modal com tecnologia diferente da rodoviária. Qual a 

previsão de desembolso com a revisão das tarifas técnicas das 5 

concessionárias? Esse valor vai representar o aumento do subsídio com o 

STPC e esse montante não deveria ser considerado como custo vinculado 

ao novo sistema de VLT? 

QUESTÃO 23 – Apenas no Caderno 11 é informado que o VLT terá o 

suporte de um serviço de ônibus complementar, operado pela mesma 

concessionária, para a operação no pico e em aumentos expressivos da 

demanda. Sendo assim, poderemos ter outros ônibus do transporte 

público coletivo circulando pela W-3, além daqueles inicialmente previstos 

(Linha circular W-3 – L-2)? Por que essa informação não aparece nos 

outros cadernos? 

QUESTÃO 24 – No PDTU está expresso que apenas o modal rodoviário 

opera na W-3. O Caderno 11 apresenta como tarefa a necessidade de 



revisão dessa condição. No processo de revisão/atualização do PDTU essa 

previsão de nova configuração já será estabelecida? 

QUESTÃO 25 – A ocupação dos terrenos nas áreas próximas aos dois 

terminais de integração (TAS e TAN) vai ser pautada pela implantação de 

empreendimentos de uso misto? Serão promovidas alterações no PPCUB? 

Será permitido o aumento do potencial construtivo nessas áreas? 

QUESTÃO 26 – Como será a correlação entre o SBE – Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica e o SBA – Sistema de Bilhetagem Automática? Será 

utilizado o mesmo Bilhete Único? A integração também será temporal no 

Sistema do VLT? 

QUESTÃO 27 – Ocorrendo a publicação de um novo edital para o STPC, o 

desenho do novo modelo já irá considerar a operação do VLT na W-3? 

 

 


