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RESUMO 

 

O transporte público, dentre os serviços públicos prestados aos cidadãos, merece destaque 

pela sua relação com o crescimento e desenvolvimento econômico e por significar um 

meio democrático para as pessoas terem acesso a bens, serviços e atividades que 

contribuem para a qualidade de vida. Apesar de sua importância social o transporte público 

ainda enfrenta sérios problemas relacionados à baixa qualidade dos serviços. E neste 

cenário encontram-se os órgãos gestores que precisam agir estrategicamente no 

cumprimento de suas missões, que em essência é “a promoção e gerenciamento do 

transporte público para garantir um serviço adequado à população”. No intuito de ampliar 

as discussões para a busca de melhores serviços, esta pesquisa aborda o estudo do sistema 

de transporte escolar do Distrito Federal que é oferecido de forma gratuita a todos os 

estudantes matriculados na rede pública de ensino. O trabalho, nessa fase inicial, mostra os 

problemas detectados nesse sistema e lista uma série de questionamentos com relação ao 

mesmo, ainda apresenta um panorama do transporte escolar no Distrito Federal. Diante 

dessa situação, essa pesquisa tem como objetivo geral analisar o transporte escolar do 

Distrito Federal sob uma visão sistêmica de forma a identificar seus principais problemas e 

gargalos, de forma a contribuir com o delinhamento de ações que ajudem a formular a 

gestão estratégica do mesmo. E dentre os objetivos específicos tem-se identificar os 

principais problemas de gestão na prática do transporte público escolar no Distrito Federal, 

e estudar o equilíbrio entre a função demanda e a função oferta para definir as necessidades 

de investimento na oferta de transporte. Para alcançar os objetivos elaborou-se uma 

metodologia que compreende seis etapas, a qual foi desenvolvida no Projeto Final 2. 

 

 

Palavras chaves: gestão estratégica, transporte escolar, gerenciamento de frota, transporte 

urbano. 
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ABSTRACT 

 

 

Among all the public services provided to citizens, the public transport deserves to be 

highlighted because of its relationship with economic growth and development and for 

signifying a democratic environment for people to have access to goods and quality of life. 

Despite its social importance, public transport still faces serious problems related to the 

low quality of services. In this scenario, the public agencies found that they must act 

strategically in order to fulfill their missions, which in essence is “the promotion and 

management of public transport to guarantee an adequate service to the population”. In 

order to expand access to the search for better services, this research addresses the study of 

the school transport system in Distrito Federal, which is offered free of charge to all 

students enrolled in the public school system. The project, in this initial phase, shows the 

problems detected in this system and lists a series of questions regarding it, still presenting 

an overview of school transport in Distrito Federal. Given this situation, this research has 

the general objective of analyzing school transport in the Distrito Federal under a systemic 

view of the form and identifying its main problems and bottlenecks, in order to contribute 

to the delineation of actions that help a strategic management. The specific objectives have 

to identify the main management problems in the practice of public school transportation 

in Distrito Federal and to study the balance between the demand function and the supply 

function to define the need for investment in the transportation offer. To achieve the 

objectives, a methodology was developed that comprises six stages, which was developed 

in this project. 

 

Key words: strategic management, school transportation, fleet management, urban 

transport. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Rodrigues e Sorratini (2008), o transporte coletivo é de fundamental 

importância na atual configuração dos deslocamentos urbanos, afinal, possibilita a 

interligação entre as diversas regiões das cidades, além de representar uma alternativa para 

reduzir problemas sociais como congestionamentos, acidentes de trânsito e questões 

ambientais. 

 

Entretanto, tem sido dada pouca prioridade ao transporte público no Brasil, o que justifica 

as insatisfações da maioria da população que anseia por melhoria da mobilidade urbana, 

tarifas acessíveis e confiabilidade no transporte público no que se refere a tempo de 

deslocamentos, regularidade dos serviços, conforto, segurança dentro e fora dos veículos, 

além de outros atributos relacionados à qualidade. 

 

Essas necessidades da população têm ampliado cada vez mais as discussões sobre a 

necessidade de uma gestão estratégica do transporte público, no sentido de que a mesma 

deva ter uma visão holística das dimensões do transporte, de seus impactos e sua 

essencialidade para o desenvolvimento econômico, além de medidas gerenciais que, se 

estrategicamente praticadas, conduzem à melhoria dos serviços para a população. 

 

Já sobre a qualidade, Morais (2012) discute que a percepção pelos usuários do transporte 

público influencia em suas tomadas de decisões sobre qual modal de transporte utilizar 

para a satisfação de suas necessidades de deslocamento. Ramos (2013) complementa que a 

qualidade, de maneira geral, está diretamente relacionada à satisfação do cliente em relação 

ao serviço recebido. Analisando o posicionamento dos autores, entende-se que os órgãos 

gestores do transporte público devem buscar estratégias gerenciais para melhorar os seus 

desempenhos e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. 

 

Seabra (2013) afirma que a gestão da mobilidade urbana, mesmo baseada em conceitos e 

políticas governamentais, geralmente limita-se a criação de diretrizes que nem sempre tem 

consistência quando implementadas, pois são vários os fatores que fragilizam a mobilidade 

urbana como: a incompatibilidade de interesses e objetivos entre os diversos atores do 

sistema ao tomarem as decisões; a descontinuidade e instabilidade nas ações e programas 
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de governo; a desintegração dos planos de mobilidade com as demais funções urbanas, 

além da falta de clareza sobre responsabilidades no âmbito da gestão do transporte público. 

 

Dentro dessa contextualização de dificuldades supracitadas, os sistemas de transporte 

coletivo urbano no Distrito Federal operam sob essas condições e relações organizacionais, 

principalmente porque a maioria dos operadores são privados, tem anos funcionando, tem 

um mercado captivo, hão ganhado expertise na gestão de suas empresas e sabem como 

lidar com determinadas situações. Assim, o Sistema de Transporte Público Coletivo do 

Distrito Federal (STPC/DF) é classificado em serviço básico, o qual é prestado por 

empresas e cooperativas; e serviço complementar, que compreende o transporte rural e 

executivo.  
 

A exceção são o Trem Metropolitano do DF1 e a Sociedade de Transportes Coletivos de 

Brasília Ltda (TCB)2, que são empresas públicas e que tem como missão oferecer o serviço 

de transporte ao cidadão com excelência, promovendo o desenvolvimento econômico, 

social e tecnológico; operando a integração com outros modais de transporte; respeitando 

os usuários, com destaque os de necessidade especiais e ao meio ambiente.  

 

Dentro desses tipos de serviços prestados a população tem-se o transporte escolar, que é 

um direito garantido a todos os estudantes da rede pública de educação e que é gratuito. E 

isso é um diferencial grande com respeito ao transporte particular escolar, que é custeado 

pelos responsáveis das crianças que frequentam escolas privadas e outros estabelecimentos 

educativos.  

 

A Secretaria de Educação do DF é responsável pela prestação desse serviço a todos os 

estudantes da rede pública de educação que assim o demandem, assim como garantir a 

gratuidade e a segurança das crianças e adolescentes que façam uso do mesmo. É uma 

responsabilidade redobrada porque significa que cada criança viajando sozinha dentro de 

                                                        
1 O Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF) é uma empresa pública de direito privado que teve seu projeto de 

criação em 1991 e seu funcionamento apenas se iniciou em 2001 (XAVIER, 2015). 

 
2 A TCB foi fundada em 8 de maio de 1961 e iniciou operações em 1º de junho daquele ano, a TCB foi a primeira 

empresa de transportes coletivos criada em Brasília. Tem por objetivo a exploração dos serviçoes de transportes coletivos 
urbanos na área do Distrito Federal.  
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um ônibus escolar tem que chegar a seus pontos de origem e destino certo com segurança e 

no horário certo.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Segundo Caldas e Mouette (2015), para garantir o acesso da população em idade escolar à 

educação pública em Estados e Municípios brasileiros, e desta forma, universalizar o 

acesso à educação, deve-se oferecer além da educação, enquanto serviço e direito, a 

alimentação escolar, o material escolar, o uniforme escolar e finalmente o transporte 

escolar.  

 

Pode parecer absurdo, mas quando não se assegura o mínimo de renda para as famílias e 

quando os recursos gerados socialmente estão altamente concentrados, há necessidade em 

se ampliar as políticas públicas de modo que uma série de direitos que seriam garantidos 

desde a primeira infância passem a ser garantidos com atraso, a partir da idade escolar 

(alimentação e vestimenta). 

 

As competências da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE - DF) são 

diversas, mas a maioria estão focadas a área educativa, portanto, a gestão de um sistema de 

transporte, embora seja escolar, foge por completo da sua expertise. Mas a SEE - DF faz 

frente a essa responsabilidade dentro de suas limitações desde muito tempo. 

 

Na busca de entender melhor como a SEE - DF faz a gestão desse sistema de transporte 

procurou-se reportagens e noticias via Internet, indagações com pessoas ligadas a esse 

tema, análise dos dados postados pela secretaria no seu site e outras ações que ajudassem a 

formular o problema dessa pesquisa. Já que foi difícil identificar as pessoas certas que 

gerenciam esse sistema.  

 

Para obter a resposta de todas essas indagações, foi formado um grupo de trabalho com 

representantes: da SEE - DF, da Secretaria de Mobilidade (B) e da empresa pública TCB 

para analisar as implicações de transferência da gestão do transporte escolar da SEE – DF à 

TCB. Ainda não se sabe a ciência certa de quem são os representantes por cada instituição, 

mas espera-se que esse grupo de trabalho tenha sucesso e consiga aprofundar no problema 

do transporte escolar do DF e fazer o planejamento do mesmo. 
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Apesar de todos esses percalços, conseguiu-se traçar vários problemas que enfrenta o 

sistema de transporte escolar do DF, que são comentados a seguir. 

 

1.1.1 Planejamento do Transporte Escolar 

Para um bom planejamento de um sistema de transporte duas coisas são fundamentais: 

conhecer a demanda e a oferta. Com a análise dessas duas funções é possível realizar os 

estudos propostos por Manheim (1979) para um estudo de transporte: o sistema pode ser 

definido por três variáveis básicas: i) sistema de transporte, ii) sistema de atividades, isto é, 

o padrão das atividades econômicas e sociais, iii) fluxos no sistema de transporte, ou seja, 

origens e destinos, rotas e volumes de mercadorias e pessoas que se deslocam através do 

sistema, onde o fluxo padrão do sistema é determinado pelos sistemas de transporte e 

atividades.  

 

No caso do transporte escolar a demanda por esse serviço depende de vários fatores, dentre 

os principais pode-se citar os seguintes: número de alunos que o solicitam; idade e grau 

escolar dos alunos; local de residência dos mesmos; número de escolas públicas existentes 

e em funciomento e séries que oferecem. Com esses dados precisa-se alocar 

geograficamente as residências dos alunos conforme sua idade e nível de educação 

requerida e localização das escolas que irão prestar esse nível escolar, com o objetivo de 

planejar o sistema de transporte escolar que otimize o plano de rotas ao custo mínimo, com 

o melhor nível de serviço. 

 

A otimização do plano de rotas fornece as seguintes informações: capacidade dos veículos 

por rota; dimensionamento da frota por ciclo de atendimento (matutino, vespertino e 

noturno) e por dia, custos de operação por rota, por ciclo e por plano de operação por dia. 

 

Nessa fase surge a primeira complexidade do problema, devido que as politicas publicas 

em educação não garantem escolas que ofereçam todas as séries ou níveis escolares em 

todas as regiões administrativas, nem que todas as escolas existentes vão conseguir 

funcionar no ano seguinte, já que é evidente a falta de manutenção das mesmas. Essa 

incerteza e falta de escolas em uma região obriga a SEE - DF a mobilizar alunos de uma 
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região a outra com o proposito de oferecer e garantir a educação gratuita a esses alunos, 

que é um direito assegurado por Lei.  

 

Isso cria uma mobilidade muito grande de alunos entre regiões que não é previsível de 

saber com antecedência para que o órgão gestor responsável pelo transporte escolar possa 

organizar-se e fazer o planejamento do transporte. Essa informação somente se conhece 

quando as matrículas são efetivadas e preenchidas as vagas por escola. Esse problema seria 

fácil de resolver se essa informação de deslocamento fosse centralizada, no entanto, quem 

resolve esses problemas de matrículas e deslocamento dos alunos é cada regional da SEE. 

 

Diante dessa situação, os problemas resolvem-se de forma paliativa e imediatista para 

atender a demanda requerida, assim, analisando as informações obtidas informalmente 

percebe-se que existe uma incompatibilidade do tamanho do veículo com o número de 

alunos transportados por veículo. A frota de veículos são ônibus, porém a SEE não trabalha 

com outra tecnologia de veículo de menor dimensão para atender demandas menores de 

alunos.  

 

Quanto a análise da oferta de transporte, não se sabe a ciência certa se a atual frota com seu 

respectivo plano de rotas consegue atender a demanda por transporte escolar e quantos 

alunos deixam de ser atendidos por ano. É uma incógnita que foi pesquisada no processo 

de elaboração dessa pesquisa. Pelo exposto anteriormente, observa-se que existe uma 

inadequação do tamanho do veículo com relação a demanda. 

 

Outro problema é a elaboração do plano de rotas, fazendo uma análise bem simples pode-

se intuir que deve existir conflito na programação dos veículos nos horários das 12 às 

12:30, que é o termino do período matutino, e das 13:30 as 14:00, que é o inicio do turno 

vespertino. Se fosse utilizado o mesmo veículo para atender ambos os turnos, 

especialmente no horário do meio dia, cada rota não poderia demorar mais de 30 minutos 

porque o motorista não teria condições de pegar os alunos do turno matutino em cada 

colégio e leva-los a seus domicílios, depois pegar os alunos do turno vespertino nas suas 

residências e levá-los a suas escolas. Caso similar, acontece com o turno noturno. As 

pessoas indagadas não souberam responder a essa questão e não sabem como as empresas 

operadoras montam esse esquema. 
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1.1.2 Operação, Custo e Fiscalização do Transporte Escolar 

A SEE-DF conta com uma frota de 846 ônibus escolares, sendo 134 ônibus próprios e 712 

ônibus escolares contratados (Site da SEE-DF, 2019). Como a própria SEE-DF não tem as 

condições apropriadas, nem expertise para gerenciar uma frota de veículos, passou essa 

função às empresas que já tem contrato com elas, realizando outro contrato separadamente 

para operar essa frota de veículos.  

 

As condições desses contratos foi uma incógnita para essa equipe de pesquisadores. Igual 

acontece com a operação e manutenção da frota própria da SEE - DF, não se conhece 

como é o plano de manutenção e quem tem a responsabilidade, especialmente quando 

existe quebra de veículos ou um ônibus está em fim de vida útil.  

 

Outro problema é quem aprova o plano de operação de toda a frota de veículos, próprios e 

contratados, e como se dá esse controle, principalmente relacionados aos custos de 

operação e verificação do atendimento prestado. No processo investigativo que se realizou 

obteve-se conhecimento da falta de atualização dos dados das planilhas orçamentárias das 

frotas, que correspondem a componentes e insumos muitas vezes não existentes no 

mercado atual. Esse problema reflete na falta de veracidade do IPK (Índice de Pessoas por 

Quilômetro) declarado por frota.  

 

Somando a esses problemas de planejamento, de operação e fiscalização citados acima e 

que precisam ser estudados, tem-se também uma série de perguntas e de interrogantes 

quanto: 

 Como se dá a alocação de alunos por ônibus por idade e por região? 

 Todos os alunos de diversas idades viajam juntos?  

 Também, os alunos menores de 6 anos?  

 Existe um atendimento especial para esse público menor de 6 anos?  

 E os alunos de necessidade especiais?  

 Existe um monitor, além do motorista, para esses dois tipos de público, crianças e 

deficientes físicos que garantam a segurança dos mesmos? 

 Existe segurança garantida aos alunos do turno noturno? 

 Como se dá o controle a fim de que todos esses alunos viagem com segurança? 
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 Existe um canal direto dos pais de família e responsáveis com as secretarias para 

questionar e levantar problemas? 

 Os pais de família e os responsáveis recebem retorno? 

 Como se dá essa auditoria? 

 Que inerência tem a SEE-DF sobre as empresas contratadas ou estas tem maior 

poder de barganha sobre a secretaria?  

 Qual é o papel da SEMOB, do DFTRANS, do DETRAN, etc no sistema de 

transporte escolar e como se dá essa interelação, isso é, qual é o canal de 

comunicação? 

 Como é o controle da SEE – DF sobre as empresas contratadas, existe punição das 

empresas que não cumprem o contrato?  

 Como a SEE – DF controla os veículos próprios administrados pelas operadoras 

contratantes? 

 Qual são os índices de desempenho que a SEE – DF utiliza? 

 

Nesse sentido, essa pesquisa tratou de abordar e procurar respostas para essa série de 

questionamentos para conhecer o funcionamento desse sistema e poder contribuir com uma 

análise mais aprofundada sobre a oferta e demanda de esse importante sistema de 

transporte que presta serviço aos estudantes da rede pública de ensino. 

 

Muitos desses questionamentos ficaram sem respostas e não foram possíveis de serem 

estudados devido as dificuldades causadas pela pandemia nesse ano de 2020, onde o 

retorno das atividades das secretarias deram-se recentemente e ainda muitas estão 

trabalhando de forma remota. Além disso, a rede pública de ensino parou e por 

consequência o transporte escolar, sendo praticamente impossível entrevistar os 

responsáveis pelo gerenciamento do transporte, assim como os operadores da frota de 

veículos, usuários e pais de família, como inicialmente se esperava. 

 

1.1.3 Formulação do Problema 

Além das dificuldades supracitadas, o transporte escolar é mais problemático que os 

diversos transportes públicos, por envolver crianças e as preocupações dos pais. Diante 

desses impasses, pergunta-se: o atual transporte escolar coletivo urbano consegue atender a 

demanda por esse tipo de transporte? Diante do quadro atual devido ao COVID – 19, onde 
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o transporte público tem que cumplir com o protocolo de segurança, qual será a oferta 

necessária de veículos para atender a demanda já atendida? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar o transporte escolar do Distrito Federal sob uma visão sistêmica de forma a 

identificar seus principais problemas e gargalos, de forma a contribuir com o estudo da 

demanda e oferta por transporte escolar. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Estudar a demanda por transporte público escolar no Distrito Federal; 

 Estudar a oferta do transporte público escolar no Distrito Federal; 

 Estudar o equilíbrio entre a função demanda e a função oferta para definir as 

necessidades de investimento na oferta de veículos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Segundo SOUSA (2015), um sistema de transporte público eficaz impacta positivamente 

no desenvolvimento econômico, ao passo em que possibilita o deslocamento de pessoas 

para a produção e consumo de bens e serviços indispensáveis à qualidade de vida. Quando 

esse tipo de transporte apresenta problemas de oferta e de nível de serviço incentiva o uso 

do veículo particular pelas pessoas que tem uma renda razoável para usufrui-lo, no entanto 

para as pessoas de baixa renda, não existe outra opção. 

 

A falta de opções para a população de baixa renda somente faz aumentar a desigualdade 

social e econômica no DF, já que limita o acesso à população aos postos de trabalhos e 

serviços de saúde, educação, etc., devido ao valor da tarifa de transporte. Assim, para 

população dos setores menos abastados é fundamental o transporte escolar gratuito porque 

é a única opção que eles têm para que seus filhos e jovens tenham acesso à escola e 

oportunidade de ter mobilidade social no futuro.  

 

Vale ressaltar a justificativa apresentada na proposta de Lei N.º 5.585, de 2016 que transita 

no Congresso Nacional que tem como proposito normatizar a vida útil dos veículos usados 
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no transporte escolar de alunos da rede pública de ensino. Essa justifivativa de maneira 

resumida retrata a situação do transporte escolar da rede pública de ensino do país e do 

porquê aprofundar no estudo desse sistema. A continuação apresenta-se de forma como 

integra o texto: 

“Um dos grandes motivos que levam os alunos a faltarem às aulas e mesmo 

a abandonarem a escola é a dificuldade de chegar até o colégio. Por isso é que a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define que os estados e municípios 

devem ser responsáveis pelo transporte escolar das crianças que estudam na rede 

pública de ensino. O governo federal, por sua vez, é o responsável por prestar 

assistência técnica e financeira aos estados e municípios para que esse direito seja 

garantido.  

Seja de ônibus, van, metrô, trem, barco ou até bicicleta, todo estudante da 

Educação Básica que mora em área rural ou distante de sua escola tem direito ao 

transporte gratuito e de qualidade. Porém, o número de alunos que utilizam 

transporte escolar corresponde a pouco mais de 17% do total de matriculados.  

Não obstante, é clarividente que o transporte escolar ainda é feito de forma 

improvisada em muitas cidades brasileiras. Isso é o que mostra um relatório do 

TCU (Tribunal de Contas da União) que reúne informações sobre 26 cidades em 

dez Estados do país publicado este ano.  

Os fiscais encontraram situações em que motos e ônibus com mais de 20 

anos eram usados. O relatório divulgado, visava fiscalizar o uso dos recursos do 

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) com o transporte de 

alunos.  

Em 85% dos municípios visitados pelo TCU os veículos destinados ao 

transporte escolar não tinham os equipamentos de segurança necessários. Outro 

dado mostra que em 42% da amostra os veículos não tinham autorização do órgão 

de trânsito para circular.  

Além disso, 66% dos veículos utilizados para o transporte escolar em área 

rural comprometem a segurança e a qualidade do serviço oferecido, segundo 

pesquisa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em 

parceria com a Universidade de Brasília (UnB). O resultado é que acidentes com 

alunos, muitas vezes fatais, continuam a ocorrer. Para piorar, as grandes 

distâncias das áreas rurais e a má qualidade das estradas aumentam os custos, que 

recaem, em grande parte, sobre os municípios.  
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Sendo assim, chegamos ao consenso que o resultado é que o caminhão ''pau 

de arara'' e as longas horas de viagem ainda fazem parte do cotidiano escolar de 

muitas crianças nos tortuosos caminhos que as levam até as escolas brasileiras.  

Isto posto, a presente proposição é apresentada com a finalidade de 

defender a vida de milhões de estudantes que fazem uso do transporte público 

escolar, para isso acreditamos que manter frotas novas será o melhor caminho 

para trazermos mais segurança aos nossos estudantes.  

Por fim, dada à relevância do tema é que ora apresentamos esta 

proposição, esperando contar com o indispensável apoio dos nossos ilustres pares 

para a sua aprovação.” 

 

1.4 MÉTODO DE PESQUISA  

A metodologia de trabalho consistiu nos seguintes passos: 

 
  Levantamento bibliográfico inicial; 

 

  Revisão de literatura e elaboração do quadro teórico da pesquisa; 

 

 Levantamento de dados; 

 

  Apuração e análise dos dados; 

 

  Redação do relatório final; 

 

  Revisão do trabalho; 
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2 REVISÃO   DA LITERATURA 

A revisão bibliográfica com relação ao transporte escolar tanto dentro do Brasil como 

externamente é pouco abordada de forma científica, apenas são encontrados alguns 

relatórios de restrita circulação ou que focam o mesmo sob outros objetivos não 

relacionados com o objeto dessa pesquisa. 

 

Diante dessa situação procurou-se buscar referencias relacionadas ao tema abordado que 

contribuísse com a realização da análise proposta nos objetivos. Assim, explorou-se 

pesquisas relacionadas ao gerenciamento de frotas e suas diversas abordagens, como feitas 

a seguir por FERREIRA (2012), abordando a infraestrutura tecnológica, SILVA (2015), 

CORREIRA (2018) e SALLES (2012), focando na mobilidade urbana, FILHO (2005), 

abordando conceitos da renovação de frota, MEIRA (2013) e SOUSA (2015), focando em 

indicadores de desempenho e, por fim, SOUZA (2014) e CALDAS e MOUETTE (2015), 

com sua abordagem focada nos aspectos do poder público sobre o transporte. 

 

2.1 GERENCIAMENTO DA FROTA 

O gerenciamento de frota de veículos é feito de diversas formas, na revisão bibliográfica, 

FERREIRA (2012) propõe desenvolver e implementar um protótipo que fosse capaz de 

auxiliar uma empresa na gestão da sua frota de veículos, permitindo que esta tivesse acesso 

a dados referentes à utilização do mesmo, como por exemplo, velocidade, regimes do 

motor ou percursos efetuados.  

 

Tendo como referência o tema em transportes públicos escolares, é do interesse tanto do 

governo, quanto dos pais de alunos, o controle de informações relacionadas a segurança do 

veículo, que poderia ser monitorada por meio de tal protótipo. Além disso, tal gestão seria 

capaz de organizar e melhorar o tempo e gastos com frotas, por meio das informações 

geradas sobre velocidade do veículo de acordo com o avanço no percurso. Como a 

aplicação é utilizada tanto em PC como telemóvel, basta atribuir aos funcionários das 

empresas suas funções de forma a aproveitar a portabilidade dos celulares, tal como o 

envio de uma notificação quando algo fora do comum ocorrer. Economicamente, também é 

viável, pois basta possuir um smartphone com dispositivo Bluetooth, para ligar à 

Centralina (FERREIRA, 2012). 
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Ainda com base no tema de gestão de transportes, SILVA (2015) afirma que falar em 

transporte público de qualidade e mobilidade urbana nos remete a uma reflexão sobre os 

paradigmas que norteiam este serviço. Assim foi desenvolvido por ele um trabalho no 

intuito de compreender a Gestão do Transporte Público, fazendo uma reflexão sobre a 

Mobilidade Urbana na cidade de São Gonçalo do Amarante, CE. Desta forma ele recorreu 

a literatura existente sobre a temática com a finalidade de apresentar de forma simples e 

eficaz o resultado de toda a pesquisa.  

 

SILVA (2015) continua o artigo afirmando que trabalhar em prol da melhoria da qualidade 

de vida de seus munícipes deve ser função da gestão municipal, onde a mesma deve esta 

voltada a garantir os cidadãos o direito de ir e vir. Neste artigo desenvolveu-se uma 

pesquisa de campo realizada através das entrevistas e questionários. Tal trabalho tem o 

intuito de mostrar as ações que estão sendo desenvolvida para a melhoria do transporte 

público do município de São Gonçalo do Amarante, CE, e como consequência a melhoria 

na qualidade de vida das pessoas que se utilizam do referido meio de transporte para sua 

locomoção. 

 

Uma abordagem similar é feita por SALLES (2012), cuja monografia relata o caso da 

gestão estratégica de frota leve em São José dos Campos. Diz que a otimização do controle 

de uso da frota municipal em todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos será elaborada visando a transparência, agilidade no acesso às informações, 

diminuição dos gastos públicos, maximizando a eficiência e melhorando o atendimento ao 

municipe.  

 

SALLES (2012) expõe que segundo entrevistas e levantamentos efetuados junto aos 

gestores de contratos das secretarias da Administração Pública Municipal de São José dos 

Campos, há demasiados deslocamentos de servidores para cumprimento de missões 

externas dentro e fora do Município. Desses deslocamentos, aproximadamente setenta e 

sete por cento correspondem a viagens efetuadas por empresas terceirizadas. Por uma 

questão de facilidade e, até de comodidade, estes deslocamentos tornaram-se os meios de 

transporte, individuais, os mais acessíveis e sedutores, porém esse cenário não é o mais 

positivo para a administração pública, remetendo ao problema de trânsito intenso que os 

transportes coletivos escolares são submetidos no trajeto de busca dos estudantes.  
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O diagnóstico do transporte de servidores feito por SALLES (2012) revelou a utilização 

extremamente elevada de veículos com único passageiro, o que gera um gasto maior aos 

cofres públicos e, consequentemente, uma ocupação maior do sistema viário. A 

implantação de um sistema de gestão de frota eficiente como ficou demonstrado em sua 

pesquisa democratiza a mobilidade, garantindo que o servidor possa se deslocar com 

facilidade, conforto e com menor custo para o município. 

 

2.2 RENOVAÇÃO DA FROTA 

Um bom modelo de renovação de frota, que também são variáveis a considerar em uma 

gestão de transporte público escolar, foi feita por FILHO (2005). O trabalho, através de 

conceitos de programação dinâmica e do estudo dos custos de uma frota de veículos, 

procurou propor uma nova política de renovação de veículos para a Empresa de 

Transportes Atlas. A nova política, além de propiciar economia de custos por otimizar o 

período em que um veículo antigo deve ser reposto por um novo, agrega também maior 

previsibilidade à empresa uma vez que introduz um cronograma de renovações de 

veículos.  

 

O cronograma de renovações proposto por FILHO (2005) trás vantagens à capacidade de 

negociação da empresa, tanto com os fabricantes de veículos, como com o BNDES, órgão 

pelo qual a empresa financia parte do investimento necessário à renovação de seus 

veículos. A análise dos veículos foi feita de maneira independente, não sendo incorporada 

no modelo a possibilidade de ganhos de escala. Entretanto, embora o modelo proposto 

apresente o período de renovação exato de cada veículo, a apresentação de um cronograma 

semestral de renovação à gerência, além de passar uma idéia geral das necessidades de 

reposição da frota, ajuda a empresa a obter ganhos ao formular uma reposição semestral, 

reduzindo esta deficiência do modelo do ponto de vista de aplicação prática.  

 

A análise de sensibilidade do modelo de FILHO (2005) mostrou que a empresa deve ter 

cuidado ao estimar os parâmetros do veículo desafiante. No entanto, a partir do momento 

que um veículo desafiante é comprado, a empresa passará a formar um banco de dados do 

novo veículo, e assim as primeiras estimativas podem ser aperfeiçoadas ao longo das 

renovações. A análise do modelo em relação à variação do horizonte de tempo, custo de 
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oportunidade e valor do veículo desafiante se mostrou de acordo com as reações esperadas, 

indicando que o modelo é robusto e pode ser usado comercialmente. 

 

2.3 INDICADORES DE DESEMPENHO 

Se tratando de aplicação de indicadores de desempenho em empresas de transporte público 

urbano e seus demais aspectos, MEIRA (2013) afirmou que o transporte público tem como 

características principais a capacidade de transportar vários passageiros simultaneamente, 

com pouca flexibilidade de uso, e necessidade de completar o percurso por outro modo. 

Ele tem grande vantagem de ser uma alternativa ao carro, um dos responsáveis pela grande 

crise de mobilidade que o país passa atualmente. Constatou ainda que os principais 

indicadores utilizados são o IPK (Índice de Passageiros por Quilometro), PMM (Percurso 

Médio Mensal), Acessibilidade, Tempo de Viagem, Índice de Regularidade do Serviço, 

Índice de Conforto, Confiabilidade, Segurança.  

 

MEIRA (2013) verificou que a empresa utiliza esses indicadores de forma a melhor 

acompanhar seu desempenho em fatores crítico para alcançar uma melhor performance 

tanto em sua eficiência quanto na sua eficácia. Com base no exposto, chegou ao final desse 

trabalho concluindo que: os indicadores são de grande utilidade para viabilizar a adequada 

gestão de empresas de transporte, uma vez que permite monitorar o desempenho 

operacional destas empresas e, a partir de problemas identificados nesse desempenho, 

propor conjunto de ações corretivas. A empresa avaliada no trabalho apresenta uma boa 

avaliação em 6 dos 7 indicadores, com leve queda apenas nos meses de férias. Afima que é 

necessário, porém, um trabalho de ajuste no indicador de confiabilidade, pois poucas 

viagens estão sendo realizadas no horário. Segundo ela deve-se tentar descobrir a razão 

principal para esses atrasos.  

 

2.4 PODER PÚBLICO 

Já se tratando da estrutura de poder de controle em gestão do transporte público, SOUZA 

(2014) fez uma pesquisa descritiva, comparativa e bibliográfica por meio da abordagem 

qualitativa. Ele diz que o governo federal deixou um longo período sem atuar de forma 

sistemática sobre as políticas de transporte público urbano, assim houve uma deterioração 

do setor e a alteração do modal de transporte das aglomerações urbanas brasileiras de 

predominantemente público para privado. 
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Segunda SOUZA (2014) essa alteração do modal de público para privado gerou o aumento 

expressivo das frotas de automóveis e de motocicletas no Brasil, situação estimulada pelo 

governo por meio de incentivos fiscais. O que ocasiona, segundo ele, a piora das condições 

de mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras e resulta no aumento do tempo de 

deslocamento da população, poluição, acidentes de trânsito entre outras consequências. Diz 

que estímulos governamentais ao transporte privado, ausência de políticas públicas para o 

transporte coletivo e aumento dos preços das passagens, acabaram por reduzir a demanda 

pelo serviço de transporte público urbano e, consequentemente, geraram perdas de receitas 

para o sistema público de transporte. 

 

Dessa forma, SOUZA (2014) concluiu que estudar e discutir os problemas da gestão da 

mobilidade urbana é de extrema importância. Além disso, afirma que o tema exige de as 

autoridades públicas a criação de políticas eficientes para lidar com a questão, pois os 

deslocamentos de as pessoas dentro do espaço urbano possuem reflexos ambientais, sociais 

e no desenvolvimento econômico da cidade, o que possibilita a melhoria das condições e 

qualidade de vida da população. Nesse contexto, avulta a importância da gestão eficiente 

da prestação do serviço de transporte público urbano, sendo este o elemento principal em 

uma boa política de mobilidade urbana.  

 

SOUZA (2014) ainda afirma que a estrutura constitucional brasileira coloca os municípios 

como gestores dos serviços de transportes públicos municipais e os Estados dos serviços 

intermunicipais, permitindo, porém, aos Estados e municípios a organização conjunta de 

tal serviço, por meio da constituição de região metropolitana. Essa divisão de competência 

deixa clara a necessidade de integração dos entes políticos para a gestão do transporte 

público urbano, já que todos possuem responsabilidades sobre o tema.  

 

Entretanto, SOUZA (2014) diz que é latente que não há convergência de os interesses dos 

atores envolvidos na organização do sistema de transporte público urbano, pois as 

empresas operadoras do serviço visam à maximização dos seus lucros, os cidadãos, por seu 

turno, desejam ônibus de qualidade e com segurança, preços módicos das tarifas e uma boa 

disponibilidade no quadro de horário nos pontos. Entre esses dois atores se encontra o 

governo que possui o dever constitucional de mediar, ordenar e regular o sistema. Em 

seguida, aponta que são necessários mecanismos que imponham limites à vontade do 
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controlador das empresas operadoras do sistema de transporte público, pois todos os 

interesses envolvidos na empresa devem ser respeitados. Ademais, a empresa presta ao 

desenvolvimento econômico do local onde atua, gera emprego e renda, não pode ser 

entendida exclusivamente como meio apta a gerar lucros para seus donos, numa visão 

egoística. 

 

Um paralelo com o transporte escolar urbano pode ser feito com a monografia de 

CORREIA (2018), que fala sobre uma proposição para implantação de uma metodologia 

para gestão do transporte escolar rural público. Vê-se que o trabalho teve como objetivo 

geral o desenvolvimento de uma metodologia de coleta dos dados de localização 

geográfica das moradias dos alunos, utilizando um aplicativo de smartphone.  

 

Além disso, a segunda parte do objetivo geral, que é referente à análise do uso da 

Identificação por Rádio Frequência no âmbito do transporte escolar, foi afirmado que esse 

objetivo também foi alcançado. Foi dito que durante as pesquisas para a realização do 

presente estudo não foram encontrados relatos na literatura que tratasse acerca dos dados 

necessários para que haja os trabalhos de melhoramento do transporte escolar. Ainda que 

existam trabalhos que tratam das infraestruturas das escolas e do transporte escolar rural, e 

também da nucleação de alunos no transporte escolar, que acarretam em menores custos 

com o transporte, disse que foram encontrados nesses trabalhos limitações para que os 

mesmos pudessem ser melhores executados.  

 

Sendo assim, CORREIA (2018) buscou-se sanar esse problema comum de dados, 

sugerindo uma abordagem ainda não encontrada na literatura, no que se refere ao 

transporte escolar. Também foi analisado o uso da identificação por radiofrequência no 

transporte escolar, o mesmo, também não encontrado pelo autor na literatura em âmbito 

nacional. Foi afirmado que a primeira etapa de utilização de smartphone para coleta de 

dados, como também a validação desses dados foi feita previamente, obtendo resultados 

satisfatórios. Contudo, concluiu que estudos mais aprofundados devem ser realizados. 

 

Análises a respeito de iniciativas locais em transporte público escolar que se tornaram 

política nacional foram feitas por CALDAS e MOUETTE (2015). Tem-se que o trabalho é 

sobre o transporte público escolar e procura apresentar as várias modalidades de transporte 

escolar adequadas para cada região do país. O trabalho mostra a peculiaridade de cada 
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região e o aspecto inovador dos gestores públicos locais ao implementarem políticas 

públicas de transporte público escolar.  

 

Este trabalho, segundo CALDAS e MOUETTE (2015), foi resultado de um conjunto de 

pesquisas realizadas em quatro municípios brasileiros: São Carlos e Piracicaba (2009), 

ambos em São Paulo (SP); Presidente Juscelino (2010) e Itacoatiara (2011), localizados 

respectivamente no Maranhão (MA) e Amazonas (AM). Além disso, o trabalho se 

beneficiou de estratégias diferentes no período em que foram realizadas as visitas de 

campo. No caso dos municípios paulistas foram feitas várias visitas que permitiram 

entrevistas, conversas e observações.  

 

Nos outros municípios, CALDAS e MOUETTE (2015) realizaram apenas uma visita de 

campo de 15 dias em cada um deles. Nos quatro municípios, foram feitas observações 

livres. Os autores coletaram informações por meio de entrevistas semi-estruturadas, e 

fundamentalmente por meio de “conversas”, realizadas com gestores de políticas públicas, 

secretários municipais, alunos, pais de alunos, professores e diretores de escola, bem como 

com servidores e funcionários que trabalham diretamente com os respectivos programas de 

transporte escolar.  

 

Do trabalho foi possível observar essencialmente que por mais que se acredite nos 

processos de difusão de iniciativas a partir de um centro altamente capacitado, a 

experiência brasileira tem demonstrado que há, espalhada pelo país, em regiões muitas 

vezes distantes dos grandes centros decisórios, alta capacidade inovadora dos gestores e 

dirigentes públicos. Também foi possível observar que não há uma sequência de ações para 

garantir a implementação do projeto. 

 

Uma ótima abordagem sobre requisitos para a prática da gestão estratégica do transporte 

público no DFTRANS em Brasília, DF, foi feito por SOUSA (2015). Ele diz que o 

transporte público é um serviço indispensável à população por que permite que as pessoas, 

principalmente aquelas de baixa renda, possam garantir o seu direito de ir e vir, sobretudo, 

para garantir o acesso aos bens e serviços que contribuem para a qualidade de vida. 

Segundo o autor, no entanto, apesar das leis e iniciativas que visam a sua melhoria, ainda 

persistem os diversos problemas relacionados à qualidade dos serviços.  

 



18 

 

A pesquisa de SOUSA (2015) teve como objetivo a identificação dos requisitos essenciais 

para a prática da gestão estratégica utilizando os conceitos de Indicadores Balanceados de 

Desempenho e foi alcançado por meio da aplicação do questionário online na autarquia 

Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS. Foi observado que a estrutura 

organizacional da DFTRANS é bem definida em termos de diretorias, gerências, unidades 

de assessoria, tecnologias e até mesmo em termos de recursos humanos, no entanto, as 

informações levantadas pelo autor não permitem afirmar se esta organização pratica ou não 

a gestão estratégica. Para isso, sugere-se a aplicação dos Indicadores Balanceados de 

Desempenho como ferramenta que não só avalia o perfil de uma organização, mas também 

impulsiona os seus processos de mudanças.  

 

SOUSA (2015) disse que, desta forma, para que um órgão gestor perceba as mudanças e as 

novas necessidades de deslocamento é preciso investir na perspectiva aprendizado para que 

haja o crescimento da instituição como um todo e potencialize a realização da sua missão. 

Concluiu que, para isso, uma ação precípua é o investimento na capacitação de seus 

recursos humanos, em melhores condições de trabalho e, sobretudo, difundir a avaliação de 

desempenho como forma de controlar a efetividade das ações.  

 

Para SOUSA (2015), assim, outras perspectivas da organização como financeira e 

processos internos estarão nutridas de conhecimento e estrutura para atender às 

expectativas demandas por um transporte público adequado e digno do ponto de vista 

social. Finalizou afirmando que investimentos em capacitação, recursos tecnológicos e 

melhores condições de trabalho impactam na motivação das pessoas, que por conseqüência 

ampliam o comprometimento com o trabalho e a produtividade e possibilita maior 

eficiência na prestação dos serviços. 

 



19 
 

3 CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA POR TRANSPORTE ESCOLAR NO 

DISTRITO FEDERAL 

Neste capítulo aborda-se o estudo da demanda por transporte escolar, fazendo inicialmente 

uma caracterização da educação no Distrito Federal quanto ao número e tipos de 

estabelecimento de ensino, modalidades, etc. com o intuito de entender as necessidades de 

transporte desse distrito. Inicialmente apresenta-se o contexto da portaria que regulamenta 

a oferta de transporte escolar, logo se faz uma caracterização das unidades de ensino pelas 

diferentes modalidades. 

 

3.1 PÚBLICO ALVO 

A Portaria nº 225, de 22 de maio de 2017 regulamenta a oferta de transporte escolar aos 

estudantes regularmente matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, nas 

modalidades de ensino Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino 

Especial e Educação de Jovens e Adultos, obedecendo aos seguintes critérios: 

I - Estudante na faixa de 4 a 17, e estudante matriculado na modalidade Educação 

de Jovens e Adultos (EJA); 

II - Estudante que resida a partir de 02 (dois) quilômetros da Unidade Escolar na 

qual estiverem matriculados dentro dos limites do Distrito Federal, 

III - Não haja transporte público coletivo urbano ou rural; 

IV - Não seja beneficiário do Passe Livre Estudantil; 

V - Estudante deve possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio. 

 

A solicitação do serviço pode ser feita na própria escola de origem do estudante, que 

encaminha a documentação para a Coordenação Regional de Ensino/UNIAE para que 

sejam adotadas as providências cabíveis. 

 

São contemplados mensalmente pelo programa 54.734 estudantes do ensino regular, além 

de 1.271 estudantes do ensino integral e 1.861 estudantes do ensino especial (Site da 

SEEDF, 2020).  Em total são 57.866 alunos transportados mensalmente pelo sistema de 

transporte escolar do DF. Segundo a SEE, são percorridos 154.000 km diariamente, e conta 

com uma frota de 849 ônibus escolares, sendo 137 da frota própria e 712 ônibus escolares 

contratados. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O Distrito Federal atualmente está dividido em 33 regiões administrativas, Gráfico 3.1, 

onde cada uma delas tem desconcentração administrativa e coordenação dos serviços 

públicos de natureza local por intermédio de uma administração regional. Cada região 

administrativa compreende o conjunto das áreas urbanas, suburbanas e rurais. 

 

Baseada nessa estrutura funcional administrativa cada região administrativa tem sua 

própria secretaria de educação responsável por coordenar as atividades educativas da sua 

região, no entanto, coordenadas as Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEEDF. 

Assim, as politicas de educação são estabelecidas e aplicadas em todo o DF. 

 

 
Gráfico 3.1: Mapa Politico do Distrito Federal 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_administrativas_do_Distrito_Federal_(Brasil) 

 

De acordo com dados de 2015/2016 de Codeplan (2017) a população do Distrito Federal é 

de 2.906.574 habitantes distribuídos em 575.408,56 hectares com densidade demográfica 

de 5,05 habitantes por hectares, só que a área de ocupação urbana é de 61.466,57 hectares, 

o que dá uma densidade urbana de 47,29 habitantes por hectares (Nível 2), e a renda média 

domiciliar per capita é de 1.652,97 reais (Grupo III – Media Baixa Renda). Esses dados 

podem ser vistos nas Tabela 3.1 e Tabela 3.2, que também apresenta os dados por RA. 

 

A RA de Ceilândia é a que apresenta o maior número de habitantes do DF, 16,50%, quase 

duas vezes superior à segunda colocada que é Samambaia, 8,89%, e em terceiro lugar se 
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encontra o Plano Piloto, 7,23%. As menos expressivas em ordem ascendente são: SIA, 

0,07%; Fercal e Varjão, 0,29%; Candangolândia, 0,54%; Park Way, 0,68%; Núcleo 

Bandeirante, 0,81%; e Jardim Botânico, 0,92. Maiores detalhes se mostram no Gráfico 3.2, 

onde os dados estão organizados para uma melhor apreciação das diferenças populacionais 

entre as RA’s do DF. 
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Gráfico 3.2: Percentagem da População 2015/2016 do Distrito Federal por RA 

 

Fonte: Autoria própria
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Tabela 3.1: População, área total e área com ocupação urbana, densidade populacional e renda per capita por RA – Distrito Federal – 2015 

População 

2015/2016

Área Total 

da RA             

(em ha)

Densidade 

demográfica 

2015       

(hab./ha)

Área com 

Ocupação 

Urbana      

(em ha)

Densidade 

Urbana 

2015 

(hab./ha)

Faixa de 

Densidade 

Urbana

Renda Per 

Capita 

2015      

(em Reais)

Grupos de Renda

 DISTRITO 

FEDERAL 
  2.906.574   575.408,56                  5,05   61.466,57          47,29  Nível 2     1.652,97  Grupo III  Média Baixa Renda 

RA-I Plano Piloto 210.067 40.989,31                     5,12   10.176,75          20,64  Nível 1     5.559,75  Grupo I  Alta Renda 

RA-II Gama 134.111 27.559,42                     4,87     2.631,71          50,96  Nível 2     1.396,93  Grupo III  Média Baixa Renda 

RA-III Taguatinga 207.045 8.056,15                     25,70     2.572,11          80,50  Nível 2     1.998,14  Grupo II  Média alta Renda 

RA-IV Brazlândia 51.816 47.684,84                     1,09        554,03          93,53  Nível 2        983,66  Grupo III  Média Baixa Renda 

RA-V Sobradinho 62.763 20.122,20                     3,12     1.503,93          41,73  Nível 1     1.775,79  Grupo II  Média alta Renda 

RA-VI Planaltina 190.495 153.847,95                   1,24     2.989,46          63,72  Nível 2        933,80  Grupo III  Média Baixa Renda 

RA-VII Paranoá 44.975 78.876,96                     0,57        487,46          92,26  Nível 2        756,88  Grupo III  Média Baixa Renda 

RA-VIII Núcleo Bandeirante 23.562 466,94                        50,46        299,77          78,60  Nível 2     1.842,38  Grupo II  Média alta Renda 

RA-IX Ceilândia 479.713 23.401,14                   20,50     3.691,92        129,94  Nível 3        914,61  Grupo III  Média Baixa Renda 

RA-X Guará 133.171 2.562,92                     51,96     1.810,57          73,55  Nível 2     2.683,23  Grupo II  Média alta Renda 

RA-XI Cruzeiro 29.535 323,05                        91,43        290,60        101,63  Nível 3     2.725,23  Grupo II  Média alta Renda 

RA-XII Samambaia 258.457 10.125,85                   25,52     2.501,67        103,31  Nível 3        914,75  Grupo III  Média Baixa Renda 

RA-XIII Santa Maria 125.559 21.463,18                     5,85     2.180,00          57,60  Nível 2        887,63  Grupo III  Média Baixa Renda 

RA-XIV São Sebastião 99.525 35.571,37                     2,80        882,69        112,75  Nível 3        966,96  Grupo III  Média Baixa Renda 

RA-XV Recanto das Emas 146.906 10.261,11                   14,32     1.246,27        117,88  Nível 3        803,92  Grupo III  Média Baixa Renda 
 

Fonte: TD - n. 22 (2017) - Brasília: Companhia de Planejamento do Distrito Federal, 2017.  ISSN 2446-7502 
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Tabela 3.2: População, área total e área com ocupação urbana, densidade populacional e renda per capita por RA – Distrito Federal – 2015 

(continuação da Tabela 3.1) 

População 

2015/2016

Área Total da 

RA             (em 

ha)

Densidade 

demográfica 

2015       

(hab./ha)

Área com 

Ocupação 

Urbana      

(em ha)

Densidade 

Urbana 2015 

(hab./ha)

Faixa de 

Densidade 

Urbana

Renda Per 

Capita 2015                

(em Reais)

Grupos de Renda

 DISTRITO FEDERAL          2.906.574         575.408,56                  5,05       61.466,57              47,29  Nível 2         1.652,97  Grupo III  Média Baixa Renda 

RA-XVI Lago Sul 28.981 18.342,78                           1,58         4.352,02                6,66  Nível 1         8.117,53  Grupo I  Alta Renda 

RA-XVII Riacho Fundo 40.098 2.382,93                           16,83            465,93              86,06  Nível 2         1.624,19  Grupo III  Média Baixa Renda 

RA-XVIII Lago Norte 36.394 6.554,02                             5,55         3.641,56                9,99  Nível 1         4.736,75  Grupo I  Alta Renda 

RA-XIX Candangolândia 15.641 662,70                              23,60            113,85            137,38  Nível 3         1.460,98  Grupo III  Média Baixa Renda 

RA-XX Águas Claras 138.562 2.285,82                           60,62         1.937,03              71,53  Nível 2         3.339,91  Grupo II  Média alta Renda 

RA-XXI Riacho Fundo II 51.709 3.226,31                           16,03            618,63              83,59  Nível 2            930,37  Grupo III  Média Baixa Renda 

RA-XXII Sudoeste/Octogonal 52.990 585,61                              90,49            505,85            104,75  Nível 3         6.589,90  Grupo I  Alta Renda 

RA-XXIII Varjão 8.453 75,56                              111,87              59,42            142,26  Nível 3            627,81  Grupo IV  Baixa Renda 

RA-XXIV Park Way 19.803 7.646,32                             2,59         5.653,35                3,50  Nível 1         5.207,54  Grupo I  Alta Renda 

RA-XXV SCIA(1)/Estrutural 38.429 741,75                              51,81            350,21            109,73  Nível 3            521,80  Grupo IV  Baixa Renda 

RA-XXVI Sobradinho II 100.683 22.307,29                           4,51         1.708,30              58,94  Nível 2         1.732,52  Grupo II  Média alta Renda 

RA-XXVII Jardim Botânico 26.882 9.115,08                             2,95         3.018,40                8,91  Nível 1         3.930,39  Grupo I  Alta Renda 

RA-XXVIII Itapoã 67.238 3.015,59                           22,30            820,65              81,93  Nível 2            702,38  Grupo III  Média Baixa Renda 

RA XXIX SIA(2) 1.990 2.703,90                             0,74         1.845,37                1,08  Nível 1         1.763,13  Grupo II  Média alta Renda 

RA XXX Vicente Pires 72.733 2.574,01                           28,26         2.276,79              31,95  Nível 1         2.757,51  Grupo II  Média alta Renda 

RA XXXI Fercal 8.288 11.876,50                           0,70            280,27              29,57  Nível 1            625,64  Grupo IV  Baixa Renda 

 

               Fonte: TD - n. 22 (2017) - Brasília: Companhia de Planejamento do Distrito Federal, 2017.  ISSN 2446-7502 
                (1) Setor Complementar de Indústria e Abastecimento. Inclui-se a Estrutural. (2) Setor Indústria e Abastecimento. 
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3.2.1 Densidades Populacionais 

Um indicador importante para analisar o adensamento população de uma região é a 

densidade urbana, que é a relação entre a população e a área total com ocupação urbana, 

que compreende a área residencial mais as áreas comuns e aquelas usadas para as 

atividades comerciais, industrial e institucional. Esse indicador consegue capturar melhor 

as expressivas diferenças de densidades entre os núcleos urbanos que o indicador de 

densidade demográfica. 

 

A densidade demográfica é a relação entre o número total de habitantes e a área territorial 

total, ou seja, que soma, área com ocupação urbana, área com uso rural e de preservação 

ambiental. Assim, muitas RA’s com áreas de uso rural e de preservação ambiental ou com 

muitas áreas verdes, os valores das densidades demográficas são bem baixos se 

comparados com os valores das densidades urbanas como se observa no Gráfico 3.3 que 

mostra a relação de grandeza entre a densidade demográfica e a densidade urbana.  

 

O documento de Codeplan (2017) comenta que a morfologia urbana do Distrito Federal 

apresenta um padrão bem disperso, o estudo chega a demonstrar que as RA’s têm padrões 

de densidade urbana muito diferentes, chegando a fazer um raqueamento das densidades 

urbanas em três níveis: 

 Densidades de 0 a 50 hab./ha  Nível 1; 

 Densidade de 51 a 100 hab./ha  Nível 2; 

 Densidade maiores de 101 hab./ha  Nível 3. 

 

Nas Tabela 3.1 e Tabela 3.2, coluna 8, fez-se essa classificação para cada RA, e na coluna 

10 mostra-se o ranqueamento das RA’s pela Renda Domiciliar per Capita e distribuídas de 

acordo com os grupos de renda definidos na Pesquisa Domiciliar por Amostra de 

Domícilios (PDAD)3. Desse gráfico pode-se concluir que as RA’s têm padrões de 

densidade urbana muito diferentes. 

 

Este projeto final de curso traz à tona o conceito de área com ocupação urbana e densidade 

urbana utilizado por Codeplan (2017) para ajudar a caracterizar a área do Distrito federal, 

                                                        
3 A PDAD é regulamentada pelo Decreto No.39.403, de 26 de outubro de 2018, que altera o Decreto No. 32.087, de 19 

de agosto de 2010, que criou a PDAD/DF e definia outras providências. 
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conhecimento importante para estudar os problemas do serviço de transporte escolar. Pelos 

resultados de Codeplan (2017) e dados mostrados neste projeto observa-se que além dos 

núcleos urbanos das RA’s serem dispersos internamente também se tem a fragmentação da 

área do DF com as RA’s. 

 

 

Gráfico 3.3: Densidade Urbana e Densidade Demográfica (hab./ha) por Região 

Administrativa – Distrito Federal – 2015  
Fonte: Autoria própria 
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O estudo de Codeplan (2017) consolida a argumentação de vários especialistas que dizem, 

 “...as cidades mais compactas e densas são mais ecoeficientes, seja em função do menor 

custo de implantação de infraestruturas e dos serviços urbanos, da redução de distâncias e 

maior eficiência para implantação de sistemas de transportes coletivos ou da menor 

expansão urbana sobre os espaços naturais. Por outro lado, maiores densidades estão 

associadas a congestionamentos de trânsito, sobrecarga das infraestruturas e redução de 

qualidade ambiental”. 

 

3.2.2 Testes das Densidades Populacionas 

Plotando os dados da população e da área total em um gráfico de dispersão observa-se uma 

completa dispersão dos dados, concluindo-se que não existe relação de nenhum tipo entre 

ambos os dados, Gráfico 3.4. 

 

 

Gráfico 3.4: Gráfico de Dispersão da População por RA com relação a sua Área Total 
Fonte: Autoria própria 

 

De forma similar, plotando os dados da população e da área com ocupação urbana em um 

gráfico de dispersão observa-se que a dispersão dos dados é menor e pode-se ver que já 

existe uma certa tendência, Gráfico 3.5. Então, procedeu-se a retirar os dados que estão 

mais fora do agrupamento dos dados tais como Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Park 

Way, Jardim Botânico e SIA e o novo gráfico de dispersão já mostrou outro 

comportamento, tal como pode-se ver no Gráfico 3.6, onde já foi possível traçar uma reta 

de regressão linear simples.  
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Gráfico 3.5: Gráfico de Dispersão da População por RA com relação a sua Área com 

Ocupação Urbana 
Fonte: Autoria própria 

 

 
Gráfico 3.6: Gráfico de Dispersão da População por RA com relação a sua Área com 

Ocupação Urbana sem os dados do Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Park Way, Jardim 

Botânico e SIA 
Fonte: Autoria própria 

 

O Gráfico 3.6 demonstra que existe uma relação linear entre ambas as variáveis, população 

e área com ocupação urbana, o segundo passo foi fazer uma análise de regressão simples 

utilizando o Excel para calcular os coeficientes do modelo de regressão simples e testar sua 

validade. Assim, obteve-se os resultados mostrados na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3: Resumo do Primeiro Modelo de Regressão População e Área com Ocupação 

Urbana por RA com a retirada de 6 RA’s 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,85264519

R-Quadrado 0,72700383

R-quadrado ajustado0,71513443

Erro padrão 54523,7143

Observações 25

ANOVA 0,99999994

gl SQ MQ F
F de 

significação

Regressão 1 1,82087E+11 1,8209E+11 61,2502654 6,2384E-08

Resíduo 23 68375214579 2972835416

Total 24 2,50462E+11

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
95% 

inferiores

95% 

superiores

Inferior 

95,0%

Superior 

95,0%

Interseção -5732,1094 17691,70038 -0,3239999 0,74886608 -42330,18 30865,961 -42330,2 30865,96

Variável X 1 83,1553664 10,62517995 7,82625488 6,2384E-08 61,1755071 105,13523 61,17551 105,1352

0,99999994
 Fonte: Autoria própria 

 

Os coeficientes de regressão obtidos foram: a (interseção) = -5.732,1 e b (coeficiente 

angular) = 83; a equação de regressão é, 

Y = - 5.732 + 83 X  

Onde: Y, representa o número de habitantes em geral por RA, 

 X, representa a área com ocupação urbana por RA. 

 

O terceiro passo consistiu em testar se a equação é significativa e o procedimento seguido 

foi analisar: 

 Significância dos Parâmetros  

 Sinais Esperados 

 Concordância com a Teoria  

 Ajustamento do Modelo Estimado 

 

Por meio dos valores dos coeficientes obtidos pelo modelo de regressão observa-se que os 

parâmetros são um “pouco” significativos, o coeficiente “a” apresenta um valor negativo e 

bem alto se comparado com a população de Fercal e Varjão que andam ao redor de 8 mil 

habitantes, o que significa que esse valor não pode ser explicado pela equação e ainda vai 
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retirar quase cinco mil habitantes da equação resultante. O coeficiente “b” representa o 

quanto varia a média de Y para um aumento de uma unidade da variável X, visto que o 

sinal é positivo, isso significa que se aumenta uma unidade de hectares o número de 

habitantes aumenta em 83. 

 

 

O coeficiente de correlação múltipla (R) indica o grau de associação entre a variável 

dependente (Y) e as variáveis independentes (x1 a xn). Nesse caso, o valor de R múltiplo é 

igual a 0,85, bem próximo ao valor 1, ou seja, existe uma forte associação entre as duas 

variáveis analisadas ou existe uma forte correlação linear simples. O R-quadrado é igual a 

0,72, isso quer dizer que o modelo estimado apresenta uma boa adequação. 

 

Revisão da ANOVA: Prova de significância completa de uma regressão, ou seja, testa o 

efeito conjunto das variáveis explicativas sobre a dependente. O modelo dá um F de 

significância igual a 6,2384E-08, isso significa que o nível de confiança do modelo 

estimado é de 0,999994  aproximadamente igual a 1, ou seja, 100%, O nível de 

confiança colocado para correr o modelo foi de 95%, o calculado é maior que esse valor. O 

F observado é maior que o F crítico, assim, se aceita a hipótese alternativa: o modelo 

representa o comportamento da população com relação à área com ocupação urbana. 

 

Caso similar aconteceu com o teste t-student, então pode-se considerar a equação de 

regressão estimada “representativa” com aquele detalhe do valor da interseção. 

 

Vários núcleos urbanos apresentam densidades muito baixas como é o caso do Lago Sul, 

Lago Norte, Park Way, Jardim Botânico e SIA, no caso do Plano Piloto ele é disperso 

porque é polinucleado, eles apresentam extensas áreas arborizadas nas áreas com ocupação 

urbana, a excepção do Plano Piloto a maioria dessas RA’s apresentam residências 

individuais separadas. A dispersão urbana dessas RA’s foi demonstrada quando foram 

retiradas da base de dados para analisar o primeiro modelo de regressão linear simples.  

Outro fato importante é que todas essas RA’s estão classificadas como regiões com Alta 

Renda – Grupo I.  

 

No caso de Ceilândia e Candagolândia a situação é diferente, a densidade urbana é muito 

maior que a densidade demográfica. Assim, fazendo uma segunda análise dos dados em 

um gráfico de dispersão, mas agora retirando Ceilândia que apresenta a maior população 
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do DF, obtém-se o seguinte Gráfico 3.7 que demonstra que existe uma relação entre ambas 

as variáveis, população e área com ocupação urbana.  

 

 

Gráfico 3.7: Gráfico de Dispersão da População por RA com relação a sua Área com 

Ocupação Urbana sem os dados do Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Park Way, Jardim 

Botânico, SAI, Fercal, Varjão e Cruzeiro. 
Fonte: Autoria própria 

 

Igual que o caso anterior, o segundo passo foi fazer uma análise de regressão simples 

utilizando o Excel para calcular os coeficientes do modelo de regressão simples e testar sua 

validade, seguindo os passos recomendados no primeiro modelo. Assim, obteve-se os 

resultados mostrados na Tabela 3.4, sendo que os coeficientes de regressão obtidos foram: 

a (interseção) = 13.087 e b (coeficiente angular) = 61,5; a equação de regressão é, 

Y = 13.087 + 61,5 X  

Onde: Y, representa o número de habitantes em geral por RA, 

 X, representa a área com ocupação urbana por RA. 

 

Pelos valores dos coeficientes obtidos pelo modelo de regressão observa-se que os 

parâmetros são “pouco” significativos, o coeficiente “a” apresenta um valor positivo e é 

bem alto se comparado com a população de Fercal e Varjão e otras RA’s que apresentam 

valores menores que 13 mil habitantes, esse valor aumenta o valor resultante da equação 

em 13 mil habitantes. O coeficiente “b” representa o quanto varia a média de Y para um 

aumento de uma unidade da variável X, visto que o sinal é positivo, isso significa que se 

aumenta uma unidade de hectares o número de habitantes aumenta em 61,5. 
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Tabela 3.4: Resumo do Segundo Modelo de Regressão População e Área com Ocupação 

Urbana por RA com a retirada de 7 RA’s 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,86656858

R-Quadrado 0,7509411

R-quadrado ajustado0,73962024

Erro padrão 34125,9726

Observações 24

ANOVA 0,99999996

gl SQ MQ F
F de 

significação

Regressão 1 77249659002 7,725E+10 66,3325199 4,3802E-08

Resíduo 22 25620804115 1164582005

Total 23 1,0287E+11

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
95% 

inferiores

95% 

superiores

Inferior 

95,0%

Superior 

95,0%

Interseção 13086,507 11500,43059 1,13791452 0,2673974 -10763,9263 36936,94 -10763,9 36936,94

Variável X 1 61,4932971 7,550305625 8,14447788 4,3802E-08 45,8349216 77,151673 45,83492 77,15167

0,99999996

 Fonte: Autoria própria 

 

Igual que o modelo anterior, tanto o coeficiente de correlação múltipla com o R-quadrado e 

os testes de hipótese mostram que o modelo é aceitável e poderia bem representar o 

comportamento da população com relação à área com ocupação urbana, lembrando que 

isso aconteceu porque retirou-se da base de dados 7 RA’s com diferenças bem 

significativas com relação aos outros dados. 

 

3.2.3 Renda Domiciliar Per Capita 

A partir dos dados da Tabela 3.1 e Tabela 3.2 foi feito o Gráfico 3.8 onde de forma 

ascendente mostram-se os diferentes níveis de renda domiciliar per capita das RA’s. Esse 

gráfico deixa em evidencia as grandes diferenças salariais que existe entre as RA’s.  

 

3.3 ANÁLISE DA DEMANDA POR TRANSPORTE ESCOLAR 

O sistema de ensino do Distrito Federal apresenta 5 tipos de administração: i) a rede 

pública de ensino vinculada à Secretaria de Educação do DF; ii) a rede de entidades 

privadas conveniada com a o poder público através de acordo celebrado entre o poder 

público e eles para a realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua 

colaboração; iii) a rede privada de ensino não conveniada com a SEE que tem dependência 

administrativa privada; iv) a rede de ensino não vinculada a SEEDF, mas com vínculo com 
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outras instituições como o Colégio Militar Dom Pedro II e o Colégio Militar Tiradentes; e 

v) a escola vinculada a Secretaria de Estado de Saúde. 

 

 
Gráfico 3.8: Renda Domiciliar Per Capita (em Reais) por RA – Distrito Federal - 2015 

Fonte: Autoria própria 
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3.3.1 Unidades Escolares 

O DF conta com um total de 1.241 unidades escolares (urbanas + rurais) distribuídas da 

seguinte forma: 678 da rede pública; 108 privadas e conveniadas à SEE; 441 privadas e 

não conveniada à SEE; 11 da rede federal; 1 vinculada a outra secretaria e; 2 vinculada a 

outra instituição sem ser a SEE. Na Tabela 3.5 apresenta-se um resumo desses dados e na 

Tabela 3.6 a distribuição por regiões administrativas. Nesses dados não estão consideradas 

duas regiões, a RA XXXII – Sol Nascente / Por do Sol e a RA XXXIII – Arniqueira. 

 

Embora existam 786 escolas conveniadas nas 31 RA’s, que representam 63% do total de 

escolas do DF (Erro! Fonte de referência não encontrada.), nem todas são atendidas 

pelo transporte escolar. O sistema de transporte escolar da rede pública gerenciado pela 

SEE-DF abrange somente 16 RA’s, ficando por fora desse atendimento 15 RA’s, regiões 

em destaque na Tabela 3.6.  

 

Tabela 3.5: Resumo das unidades escolares por rede de ensino - Distrito Federal – 2018 

Número de 

RA's
Escolas Urbana Rural Total

%  com relação ao 

total de 

conveniadas

%  com relação 

ao total de 

escolas no DF

16 RA's Atendidas por TE 630,0        70,0         700,0       89,1                         56,4                     

15 RA's Não atendidas por TE 76,0          10,0         86,0         10,9                         6,9                       

31 RA's Conveniadas (total) 706,0        80,0         786,0       100,0                       63,3                     

31 RA's Não conveniadas à SEE 451,0        4,0           455,0       36,7                     

31 RA's Total de Escolas no DF 1.157,0     84,0         1.241,0    100,0                   

% 93,2          6,8           100,0        

Fonte: Autoria própria 
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Fonte: Autoria própria 

Gráfico 3.9: Distribuição das unidades escolares por rede conveniada à SEE ou não, e se tem 

serviço de transporte escolar – Distrito Federal – 2018 
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Tabela 3.6: Unidades escolares por rede de ensino segundo as Regiões Administrativas - 

Distrito Federal – 2018 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

1.241 599 79 107 1 439 2 11 1 2

RA-I Plano Piloto 183 86 0 15 0 77 0 2 1 2

RA-II Gama 73 43 6 3 0 20 0 1 0 0

RA-III Taguatinga 131 57 0 5 0 68 0 1 0 0

RA-IV Brazlândia 39 19 11 5 0 3 1 0 0 0

RA-V Sobradinho 52 21 6 3 0 22 0 0 0 0

RA-VI Planaltina 89 46 21 5 0 16 0 1 0 0

RA-VII Paranoá 39 17 13 1 0 8 0 0 0 0

RA-VIII Núcleo Bandeirante 18 9 0 0 0 9 0 0 0 0

RA-IX Ceilândia 154 91 5 12 0 45 0 1 0 0

RA-X Guará 52 21 0 4 0 27 0 0 0 0

RA-XI Cruzeiro 19 9 0 1 0 9 0 0 0 0

RA-XII Samambaia 87 43 0 22 0 21 0 1 0 0

RA-XIII Santa Maria 48 28 1 7 0 11 1 0 0 0

RA-XIV São Sebastião 34 21 5 1 0 6 0 1 0 0

RA-XV Recanto das Emas 49 27 1 5 1 14 0 1 0 0

RA-XVI Lago Sul 19 4 0 2 0 13 0 0 0 0

RA-XVII Riacho Fundo 19 7 3 2 0 6 0 1 0 0

RA-XVIII Lago Norte 12 5 0 1 0 6 0 0 0 0

RA-XIX Candangolândia 7 5 0 1 0 1 0 0 0 0

RA-XX Águas Claras 35 4 0 4 0 27 0 0 0 0

RA-XXI Riacho Fundo II 13 9 0 1 0 3 0 0 0 0

RA-XXII
Sudoeste/Octogona

l
4 1 0 0 0 3 0 0 0 0

RA-XXIII Varjão 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0

RA-XXIV Park Way 5 1 0 2 0 2 0 0 0 0

RA-XXV SCIA 9 6 0 2 0 0 0 1 0 0

RA-XXVI Sobradinho II 16 8 0 2 0 6 0 0 0 0

RA-XXVII Jardim Botânico 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0

RA-XXVIII Itapoã 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

RA XXIX SIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

RA XXX Vicente Pires 17 2 0 0 0 15 0 0 0 0

RA XXXI Fercal 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0

Conveniada à 

SEE

Não conveniada à 

SEE

REGIÕES 

ADMINISTRATIVAS DO 

DISTRITO FEDERAL

UNIDADES ESCOLARES

TOTAL

Rede Pública

Rede Particular

Rede 

pública 

federal

Escola 

vinculad

a à SES

Escola 

não 

vinculada 

à SEE

 Fonte: Autoria própria 

 
Fonte: Secretaria de Estado de Educação; Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional; 
Diretoria de Informações Educacionais – gerência de Disseminação das Informações e Estatísticas Educacionaisl; Censo 
Escolar. 
(1) Setor Complementar de Indústria e Abastecimento. Inclui-se a Estrutural. (2) Setor Indústria e Abastecimento. 
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Tabela 3.7: Unidades escolares atendidas com o serviço de transporte escolar, segundo as 

Regiões Administrativas - Distrito Federal – 2018 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total

RA-I Plano Piloto 86 0 86 15 0 15 101

RA-II Gama 43 6 49 3 0 3 52

RA-III Taguatinga 57 0 57 5 0 5 62

RA-IV Brazlândia 19 11 30 5 0 5 35

RA-V Sobradinho 21 6 27 3 0 3 30

RA-VI Planaltina 46 21 67 5 0 5 72

RA-VII Paranoá 17 13 30 1 0 1 31

RA-VIII Núcleo Bandeirante 9 0 9 0 0 0 9

RA-IX Ceilândia 91 5 96 12 0 12 108

RA-X Guará 21 0 21 4 0 4 25

RA-XI Cruzeiro 9 0 9 1 0 1 10

RA-XII Samambaia 43 0 43 22 0 22 65

RA-XIII Santa Maria 28 1 29 7 0 7 36

RA-XIV São Sebastião 21 5 26 1 0 1 27

RA-XV Recanto das Emas 27 1 28 5 1 6 34

RA-XXVIIIItapoã 3 0 3 0 0 0 3

TOTAL 541 69 610 89 1 90 700

Rede Pública Rede Particular conveniada à SEE

Total

NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES - 2018

 

Fonte: Autoria própria 

 

Gráfico 3.10: Unidades escolares atendidas com o serviço de transporte escolar, segundo as 

Regiões Administrativas - Distrito Federal – 2018 
Fonte: Autoria própria 
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Na Tabela 3.7 apresenta-se as escolas atendidas pelo serviço de transporte escolar 

gerenciado pela SEEDF por RA. Da Tabela 3.5 e do Fonte: Autoria própria 

Gráfico 3.9 pode-se observar que o serviço de transporte escolar atende somente 700 

escolas, 56% do total de escolas do DF e 89% do total das escolas conveniadas 

(pública+privada). Isso significa que 11% das escolas conveniadas não são atendidas pelo 

transporte escolar, Erro! Fonte de referência não encontrada.esse total de escolas 

representam o 7% com relação ao total de escolas no DF.  

 

As regiões não atendidas pelo serviço de transporte escolar são: Lago Sul, Riacho Fundo, 

Lago Norte, Candangolândia, Águas Claras, Riacho Fundo II, Sudoeste/Octogonal, Varjão, 

Park Way, SCIA/Estrutural, Sobradinho II, Jardim Botânico, SIA, Vicente Pires e Fercal. 

Dessas RA’s, cinco são consideradas do Grupo I – Alta Renda (Lago Sul, Lago Norte, 

Sudoeste/Octogonal, Park Way, e Jardim Botânico) e também são muito dispersas, com 

uma densidade populacional bem baixa. Parte-se da hipótese que são dois argumentos bem 

fundamentados pelos quais não foram consideradas no serviço de transporte escolar. 

 

Águas Claras, Vicente Pires, SIA e Sobradinho II estão no Grupo II – Média Alta Renda, e 

somente a SIA apresenta um baixo percentagem de habitantes, 0,07%, e uma baixa 

densidade populacional tanto demográfica como urbana que se acredita que foram fatores 

decisivos para não receber atendimento. Agora com relação as outras já fica mais difícil 

entender porque não são atendidas, já que Riacho Fundo, Candangolândia, Riacho Fundo 

II, Varjão, SCIA/Estrutural e Fercal estão nos Grupos III e IV, média e baixa renda, sendo 

mais difícil levantar hipótese do porquê não recebem serviço de transporte escolar.  

 

A maioria das escolas, 1.157 que representam o 93% do total, estão localizadas em áreas 

urbanas e o restante em áreas rurais. Vale ressaltar que as escolas privadas tem uma grande 

representatividade no DF, 36% das escolas pertencem ao setor privado. 

 

No  

Gráfico 3.10 pode-se apreciar as RA’s que tem maior número de escolas, que nesse caso 

são Ceilândia, Plano Piloto, Planaltina e Samambaia. E em menor número tem-se Núcleo 

Bandeirantes, Itapoã e Cruzeiro. Por isso acha-se que a SEE-DF integrou o Cruzeiro com o 

Plano Piloto por estarem bem próximo, permitindo dessa forma uma melhor utilização das 
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unidades que fazem as rotas do transporte escolar e da capacidade de serviço que oferecem 

as escolas das duas RA’s. 

 

Na Tabela 3.8 apresenta-se os dados das unidades de ensino vinculadas à SEE-DF do ano 

2019, no entanto, observa-se que tem muitos dados incongruentes com relação aos dados 

de 2018, embora ambas as tabelas foram feitas de dados provenientes da própria SEE. 

Quiçá houve a abertura de novas escolas em alguns casos ou fechamento de outras, não se 

sabe.  

 

Tabela 3.8: Número de unidades de ensino vinculadas à SEE-DF por CRE segundo tipo de 

rede e localização. Distrito Federal, 2019 

 
Fonte: Censo Escolar - SE/DF 

 

Um ponto a ressaltar nessa Tabela 3.8 e que já foi citado acima é que os dados do Cruzeiro 

são integrados ao Plano Piloto por se encontrarem bem próximas, por isso é que não 

aparece o nome dessa RA. Também Itapoã não está listado e ele é atendido pelo transporte 

escolar, desconhece-se os motivos por não aparecer nessa tabela e não se sabe se está 

integrado com outra RA.  

 

 

3.3.2 Etapas da Educação Básica e Modalidades do Ensino 

Como a demanda de transporte se da ao longo do dia, nos três turnos que as escolas 

funcionam: matutino, vespertino e noturno; mais o tempo integral, é importante obter essa 

informação. No entanto, devido as incongruências das diferentes bases de dados 

pesquisadas preferiu-se não usar nenhuma base de dados com relação a essa informação. 
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Outra informação importante para o planejamento e gerenciamento do transporte escolar é 

conhecer a demanda por modalidade de ensino, já que essa informação é básica para a 

alocação do tipo de veículo e de monitores segundo a idade do aluno. Outro dado essencial 

é a da população estudantil com deficiência física devido às adaptações que devem ser 

realizadas nos veículos. Mas antes de apresentar dados de demanda sobre essas 

modalidades, faz-se um breve comentário sobres essas modalidades de ensino ofertadas 

pela SEE-DF  

 

A SEE-DF separa o ensino em Etapas da Educação Básica e Modalidades de Ensino. 

Alguns desses cursos são oferecidos nos três turnos: diurno, vespertino e noturno; além do 

integral. As Etapas da Educação Básica estão separadas em: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Médio Integrado. As Modalidades de Ensino estão dividos 

em três grupos: Educação de Jovens e Adultos - EAJ, Educação Especial e Educação 

Profissional. 

 

A Educação Profissional está distribuída em: Técnico de Nível Médio, Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional Continuada /Educação à Distância – 

PROEJA/EAD e Formação Inicial Continuada - FIC. O Técnico de Nível Médio oferece o 

Presencial, Educação à Distância – EAD e o Técnico Integrado a EJA. 

 

Considerando apenas as escolas vinculadas à SEEDF que respondem ao Censo DF, os 

resultados mostram que a educação profissional é ofertada pelos Centros de Educação 

Profissional (CEPs) e pelos Centros Integrados a saber: Centro de Educação de Jovens e 

Adultos (CEJA); Centro de Educação Profissional à Distância (CEJAEP) e Centro de 

Ensino Médio Integrado (CEMI). Há ainda o curso de Formação Inicial Continuada (FIC), 

ofertada em algumas unidades de ensino.  

 

A Educação de Jovens e Adultos - EJA é uma modalidade de ensino criada pelo Governo 

Federal que perpassa todos os níveis da Educação Básica do país, destinada aos jovens, 

adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade 

apropriada. Permite que o aluno retome os estudos e os conclua em menos tempo e, dessa 

forma, possibilitando sua qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado 

de trabalho.  
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A Educação Especial é o ramo da educação voltado para o atendimento e educação de 

pessoas com alguma deficiência. Preferencialmente em instituições de ensino regulares ou 

ambientes especializados (como por exemplo, escolas para surdos, escolas para cegos ou 

escolas que atendem a pessoas com deficiência intelectual).  

 

A Tabela 3.9 exibe os dados das matrículas do ano 2018 por Etapas e Modalidades de 

Ensino, a Tabela 3.10 e Gráfico 3.11 mostra esses dados em percentagem, a Tabela 3.11 e 

o Gráfico 3.12 os apresentam por RA. Assim, pode-se observar que a Rede Pública de 

Ensino do DF oferece todas as etapas e modalidades de ensino tendo uma representividade 

muito forte em todas elas, o número de alunos matriculados alcançou o valor de 462.521, 

que representa 69,6% do total de matrícula do DF.  

 

Tabela 3.9: Matrícula Inicial por Etapas e Modalidades de Ensino no DF – Ano 2018 

REGIÕES 

ADMINISTRATIVAS DO 

DISTRITO FEDERAL

Educação 

Infantil

Ensino Funda-

mental

Ensino 

Médio e  

Médio 

Integrado

Educação 

de Jovens 

e  Adultos

Educação 

Especial

Educação 

Profis-

sional

TO TAL

    Rede Pública 43.856      276.317         77.814     45.794     4.881        13.859     462.521      

   Conveniada à SEE 18.470      -                 -           -           937           -           19.407        

Sub-Total 62.326      276.317         77.814     45.794     5.818        13.859     481.928      

   Não Conveniada à SEE 37.630 99.072 26.480 1.506 - 7.066       171.754      

   Rede Federal - 726 845 - - 5.599       7.170          

   Escola vinculada à SES -            -                 -           -           -           126          126             

   Escola não vinculada à SEE 271           2.026             951          -           -           -           3.248          

Sub-Total 37.901      101.824         28.276     1.506       -           12.791     12.791        

TOTAL 100.227    378.141         106.090   47.300     5.818        26.650     664.226      

MATRÍCULA INICIAL PO R ETAPAS E MO DALIDADES DE ENSINO

 Fonte: Autoria própria 
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Tabela 3.10: Distribuição em Percentagem do Total de Matrículas por Etapas e Modalidades 

de Ensino do Distrito Federal – Ano 2018 

REGIÕES 

ADMINISTRATIVAS DO 

DISTRITO FEDERAL

Educação 

Infantil

Ensino Funda-

mental

Ensino 

Médio e  

Médio 

Integrado

Educação 

de Jovens 

e  Adultos

Educação 

Especial

Educação 

Profis-

sional

TO TAL

    Rede Pública 43,8          73,1               73,3         96,8         83,9          52,0         69,6            

   Conveniada à SEE 18,4          -                 -           -           16,1          -           2,9              

Sub-Total 62,2          73,1               73,3         96,8         100,0        52,0         72,6            

   Não Conveniada à SEE 37,5 26,2 25,0 3,2 - 26,5 25,9 

   Rede Federal - 0,2 0,8 - - 21,0 1,1 

   Escola vinculada à SES - - - - - 0,5 0,0 

   Escola não vinculada à SEE 0,3 0,5 0,9 - - - 0,5 

Sub-Total 37,8          26,9               26,7         3,2           -           48,0         27,4            

TOTAL 100           100                100          100          100           100          100             

%TOTAL 15,1          56,9               16,0         7,1           0,9            4,0           100,0          

MATRÍCULA INICIAL PO R ETAPAS E MO DALIDADES DE ENSINO

 

Fonte: Autoria própria 

 

O número de matrículas das escolas particulares conveniadas à SEE-DF é de 19.407, valor 

que em percentagem é igual a 2,9% e somente oferece educação infantil e educação 

profissional. As escolas particulares não conveniadas têm uma boa participação no 

oferecimento de serviço de educação em todas as etapas básicas, educação de jovens e 

adultos e educação profissional com 171.754 alunos matriculados, 25,9% do total na 

matriz de ensino. 
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Gráfico 3.11: Distribuição em Percentagem do Total de Matrículas por Etapas e Modalidades 

de Ensino do Distrito Federal – Ano 2018 
Fonte: Autoria própria 

 

A Rede Federal, as escolas vinculadas à SEE e as escolas não vinculadas à SEE tem uma 

participação muito baixa na matriz de ensino, apenas é de 1,6% e oferecem somente as 

etapas básicas de ensino e educação profissional.  

 

Da Tabela 3.10 se pode inferir que no nível de todo o DF, a Educação Infantil e a 

Educação Profissional têm uma representatividade bem marcante, 37,8% e 48% 

respectivamente, sendo as Escolas Públicas da Rede de Ensino que assumem a liderança 

em todas as etapas e modalidades. Por isso a importância dessa rede na educação do DF e a 
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relevância do serviço de transporte para garantir o acesso da educação de todos as crianças 

e jovens. 

 

Tabela 3.11: Matrícula inicial por modalidades de ensino por RA gerenciadas pela SEE-DF – 

Distrito Federal – 2018 

RA-I Plano Piloto 4.852 16.848 6.633 2850 1411 366 32.960

RA-II Gama 3.255 17.510 6.453 3269 450 526 31.463

RA-III Taguatinga 4.726 20.530 9.035 4285 644 0 39.220

RA-IV Brazlândia 2.819 10.581 2.745 1152 204 43 17.544

RA-V Sobradinho 2.174 9.834 3.486 1754 205 0 17.453

RA-VI Planaltina 4.493 25.062 5.931 4106 353 2275 42.220

RA-VII Paranoá 1.984 12.931 4.008 1702 100 0 20.725

RA-VIII Núcleo Bandeirante 506 2.859 1.049 492 28 0 4.934

RA-IX Ceilândia 10.248 49.023 12.934 8349 1012 1435 83.001

RA-X Guará 1.349 8.026 2.984 1086 269 503 14.217

RA-XI Cruzeiro 525 2.199 680 347 20 471 4.242

RA-XII Samambaia 6.818 24.243 5.173 3968 344 0 40.546

RA-XIII Santa Maria 4.267 15.289 4.020 2296 258 0 26.130

RA-XIV São Sebastião 2.631 14.190 3.614 3014 124 0 23.573

RA-XV Recanto das Emas 3.080 15.914 4.214 2293 129 0 25.630

RA-XVI Lago Sul 581 1.048 416 0 35 0 2.080

RA-XVII Riacho Fundo 1.296 4.130 1.126 490 46 0 7.088

RA-XVIII Lago Norte 525 1.117 490 134 0 0 2.266

RA-XIX Candangolândia 572 1.470 515 264 10 0 2.831

RA-XX Águas Claras 1.166 1.606 0 0 26 2695 5.493

RA-XXI Riacho Fundo II 1.001 5.756 1.072 931 50 0 8.810

RA-XXII Sudoeste/Octogonal 84 445 0 0 4 0 533

RA-XXIII Varjão 249 827 0 273 0 0 1.349

RA-XXIV Park Way 530 463 0 0 20 0 1.013

RA-XXV SCIA 1.072 3.845 214 899 8 0 6.038

RA-XXVI Sobradinho II 1.034 4.172 868 786 67 0 6.927

RA-XXVII Jardim Botânico 0 408 0 0 0 0 408

RA-XXVIII Itapoã 51 2.776 0 889 0 0 3.716

RA XXIX SIA 39 191 0 0 0 0 230

RA XXX Vicente Pires 50 990 0 0 0 0 1.040

RA XXXI Fercal 349 2.034 154 165 1 0 2.703

62.326 276.317 77.814 45.794 5.818 8.314 476.383

Educação 

Especial

Educação 

Infantil

Ensino 

Funda-

mental

Ensino 

Médio e  

Médio 

Integrado

Educação 

de Jovens 

e  Adultos

REGIÕES ADMINISTRATIVAS 

DO DISTRITO FEDERAL
TO TAL

MATRÍCULA INICIAL PO R ETAPAS E MO DALIDADES DE ENSINO

Educação 

Profis-

sional

Fonte: Secretaria de Estado de Educação; Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional; 
Diretoria de Informações Educacionais – gerência de Disseminação das Informações e Estatísticas Educacionaisl; Censo 
Escolar. 

Nota: A diferença das Tabela 3.9: Matrícula Inicial por Etapas e Modalidades de Ensino no DF – Ano 

2018Tabela 3.9 e Tabela 3.11 no campo TOTAL e Educação Profissional é de é de 5.545 alunos, referentes aos 

estudantes da EAD, PROEJA EAD e FIC. 
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Gráfico 3.12: Matrícula inicial por modalidades de ensino por RA – Distrito Federal – 2018 
Fonte: Autoria própria 
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Do Gráfico 3.12 pode-se observar que Ceilândia é destaque no número de alunos 

matriculados em todas as etapas e modalidades, valor que é duas vezes maior que o do 

Plano Piloto, Gama, Taguantiga, Planaltina e Samambaia. No entanto, isso pode ser 

relativo, já que há que analisar em função do número de escolas por RA.  

 

Só 7 RA’s oferecem Educação Profissional: Plano Piloto, Gama, Brazlândia, Planaltina, 

Ceilândia, Guará e Cruzeiro. 

 

Tabela 3.12: Matrícula inicial por modalidades de ensino por RA atendidas pelo transporte 

escolar – Distrito Federal – 2018 

RA-I Plano Piloto 4.852 16.848 6.633 2850 1411 366 32.960

RA-II Gama 3.255 17.510 6.453 3269 450 526 31.463

RA-III Taguatinga 4.726 20.530 9.035 4285 644 0 39.220

RA-IV Brazlândia 2.819 10.581 2.745 1152 204 43 17.544

RA-V Sobradinho 2.174 9.834 3.486 1754 205 0 17.453

RA-VI Planaltina 4.493 25.062 5.931 4106 353 2275 42.220

RA-VII Paranoá 1.984 12.931 4.008 1702 100 0 20.725

RA-VIII Núcleo Bandeirante 506 2.859 1.049 492 28 0 4.934

RA-IX Ceilândia 10.248 49.023 12.934 8349 1012 1435 83.001

RA-X Guará 1.349 8.026 2.984 1086 269 503 14.217

RA-XI Cruzeiro 525 2.199 680 347 20 471 4.242

RA-XII Samambaia 6.818 24.243 5.173 3968 344 0 40.546

RA-XIII Santa Maria 4.267 15.289 4.020 2296 258 0 26.130

RA-XIV São Sebastião 2.631 14.190 3.614 3014 124 0 23.573

RA-XV Recanto das Emas 3.080 15.914 4.214 2293 129 0 25.630

RA-XXVIII Itapoã 51 2.776 0 889 0 0 3.716

TOTAL 53.778 247.815 72.959 41.852 5.551 5.619 427.574

Educação 

de Jovens e  

Adultos

Educação 

Especial

Educação 

Profissiona

l

MATRÍCULA INICIAL PO R ETAPAS E MO DALIDADES DE ENSINO

Educação 

Infantil

Ensino 

Fundament

al

Ensino 

Médio e  

Médio 

Integrado

TO TAL

REGIÕES ADMINISTRATIVAS 

DO DISTRITO FEDERAL

 
Fonte: Secretaria de Estado de Educação; Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional; 
Diretoria de Informações Educacionais – gerência de Disseminação das Informações e Estatísticas Educacionaisl; Censo 

Escolar. 

 

 

Os dados de 2019 mostram que há 12 instituições que ofertam Educação Profissional, 

sendo cinco CEPs, três CEMI, dois CEJAs, além de um que oferta apenas ensino à 

distância e quatro FICs. Os Centros de Educação Profissional encontram-se em cinco 

CREs, o médio integrado em três, enquanto os dois centros de ensino médio integrado de 

educação de jovens e adultos estão nas regionais de Brazlândia e do Plano Piloto.  
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Há ainda quatro UEs que ofertam educação profissional à distância (EAD), sendo que a 

regional do Plano Piloto é o único Centro de educação profissional á distância. Por fim o 

curso de Formação Inicial Continuada é ofertado nas CREs do Plano Piloto (dois) 

enquanto os outros dois estão nas regionais de Planaltina e Ceilândia. Há que ressaltar que 

a única unidade na área rural é o CEJA de Brazlândia e que há UEs que ofertam educação 

profissional à distância. 

 

Os resultados do Censo 2019 mostram que há 103 unidades de ensino com educação de 

jovens e adultos e todas na rede pública, sendo 90,38% na área urbana e 9,62% na zona 

rural. O maior número de unidades de ensino que ofertam EJA está na regional de 

Ceilândia (16), seguido Planaltina (12) e Sobradinho (10). Em metade das CREs há 

instituições na área rural, sendo que 60% delas se encontram nas regionais do Gama, de 

Planaltina e Ceilândia. 

 

As RA’s de Ceilandia, Taguatinga e Samambaia representam a maior parte da demanda do 

transporte escolar para esta modalidade. Segundo dados do censo DF há no Distrito 

Federal 256 unidades escolares que ofertam o ensino especial, sendo 250 delas (97,66%) 

da rede pública. Considerando a localização, observa-se que 4,40% das instituições com 

educação especial estão na área rural e que as seis UEs da rede particular conveniada estão 

na zona urbana.  

 

Ao se considerar a distribuição das unidades de ensino segundo as CREs, os resultados 

mostram que as seis escolas da rede particular conveniada se encontram nas regionais do 

Plano Piloto (cinco) e Taguatinga (uma). As regionais do Plano Piloto e de Ceilândia 

concentram 30,86% das UEs que ofertam educação especial, enquanto Brazlândia, a 

menor, tem sete (2,73%), sendo duas rurais.  

 

3.3.3 Matrícula em Geral das Escolas do DF 

Na Tabela 3.13 mostram-se os dados das matrículas em geral por dependência 

administrativa segundo as RA’s considerando todas as modalidades. O total de alunos 

matriculados é de 658.681, desse total, 70% (456.976) pertencem à rede pública, sendo 

marcante sua representatividade no cenário educacional; 3% (19.407) são da rede 

particular conveniada à SEE; 26% (171.754) são da rede particular não conveniada e o 1% 

restante são das outras instituições.  
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Na Tabela 3.14 e Gráfico 3.13 mostram-se os dados das matrículas em geral das RA’s que 

são atendidas com o serviço de transporte escolar. 

Tabela 3.13: Matrícula geral por dependência administrativa, segundo as Regiões 

Administrativas - Distrito Federal – 2018 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

658.681 433.285 23.691 19.216 191 170.643 1.111 7.170 126 3.248

RA-I Plano Piloto 82.589 30.203 0 2.757 0 43.252 0 3.003 126 3.248

RA-II Gama 41.119 28.878 1.932 653 0 9.145 0 511 0 0

RA-III Taguatinga 65.705 37.601 0 1.619 0 25.931 0 554 0 0

RA-IV Brazlândia 18.560 11.651 4.748 1.145 0 900 116 0 0 0

RA-V Sobradinho 24.581 14.779 2.056 618 0 7.128 0 0 0 0

RA-VI Planaltina 46.754 36.992 4.493 735 0 3.922 0 612 0 0

RA-VII Paranoá 22.546 17.278 3.268 179 0 1.821 0 0 0 0

RA-VIII Núcleo Bandeirante 7.146 4.934 0 0 0 2.212 0 0 0 0

RA-IX Ceilândia 96.044 79.242 1.328 2.431 0 12.834 0 209 0 0

RA-X Guará 22.245 13.787 0 430 0 8.028 0 0 0 0

RA-XI Cruzeiro 6.318 4.125 0 117 0 2.076 0 0 0 0

RA-XII Samambaia 47.860 37.083 0 3.463 0 6.498 0 816 0 0

RA-XIII Santa Maria 29.917 24.316 541 1.273 0 2.792 995 0 0 0

RA-XIV São Sebastião 25.805 20.905 2.542 126 0 1.741 0 491 0 0

RA-XV Recanto das Emas 28.692 24.393 284 762 191 2.822 0 240 0 0

RA-XVI Lago Sul 8.895 1.736 0 344 0 6.815 0 0 0 0

RA-XVII Riacho Fundo 9.525 5.555 1.081 452 0 1.958 0 479 0 0

RA-XVIII Lago Norte 4.144 2.116 0 150 0 1.878 0 0 0 0

RA-XIX Candangolândia 2.940 2.651 0 180 0 109 0 0 0 0

RA-XX Águas Claras 23.140 4.941 0 552 0 17.647 0 0 0 0

RA-XXI Riacho Fundo II 9.550 8.614 0 196 0 740 0 0 0 0

RA-XXII Sudoeste/Octogonal 3.653 533 0 0 0 3.120 0 0 0 0

RA-XXIII Varjão 1.349 1.100 0 249 0 0 0 0 0 0

RA-XXIV Park Way 1.985 749 0 264 0 972 0 0 0 0

RA-XXV SCIA 6.293 5.817 0 221 0 0 0 255 0 0

RA-XXVI Sobradinho II 8.836 6.627 0 300 0 1.909 0 0 0 0

RA-XXVII Jardim Botânico 486 408 0 0 0 78 0 0 0 0

RA-XXVIII Itapoã 3.716 3.716 0 0 0 0 0 0 0 0

RA XXIX SIA 230 230 0 0 0 0 0 0 0 0

RA XXX Vicente Pires 5.355 1.040 0 0 0 4.315 0 0 0 0

RA XXXI Fercal 2.703 1.285 1.418 0 0 0 0 0 0 0

REGIÕES ADMINISTRATIVAS 

DO DISTRITO FEDERAL
Conveniada à SEE Não conveniada à SEE

Rede Particular
Rede Pública

TOTAL

Rede 

pública 

federal

Escola 

vinculada à 

SES

Escola 

não 

vinculada 

à SEE

MATRÍCULA GERAL

 
Fonte: Secretaria de Estado de Educação; Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional; 
Diretoria de Informações Educacionais – gerência de Disseminação das Informações e Estatísticas Educacionaisl; Censo 
Escolar. 

(1) Setor Complementar de Indústria e Abastecimento. Inclui-se a Estrutural. (2) Setor Indústria e Abastecimento. 
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Tabela 3.14: Matrícula geral por dependência administrativa, segundo as Regiões 

Administrativas - Distrito Federal – 2018 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total

RA-I Plano Piloto 30.203 0 30.203 2.757 0 2.757 32.960

RA-II Gama 28.878 1.932 30.810 653 0 653 31.463

RA-III Taguatinga 37.601 0 37.601 1.619 0 1.619 39.220

RA-IV Brazlândia 11.651 4.748 16.399 1.145 0 1.145 17.544

RA-V Sobradinho 14.779 2.056 16.835 618 0 618 17.453

RA-VI Planaltina 36.992 4.493 41.485 735 0 735 42.220

RA-VII Paranoá 17.278 3.268 20.546 179 0 179 20.725

RA-VIII Núcleo 

Bandeirante

4.934 0 4.934 0 0 0 4.934

RA-IX Ceilândia 79.242 1.328 80.570 2.431 0 2.431 83.001

RA-X Guará 13.787 0 13.787 430 0 430 14.217

RA-XI Cruzeiro 4.125 0 4.125 117 0 117 4.242

RA-XII Samambaia 37.083 0 37.083 3.463 0 3.463 40.546

RA-XIII Santa Maria 24.316 541 24.857 1.273 0 1.273 26.130

RA-XIV São Sebastião 20.905 2.542 23.447 126 0 126 23.573

RA-XV Recanto das 

Emas

24.393 284 24.677 762 191 953 25.630

RA-XXVIII Itapoã 3.716 0 3.716 0 0 0 3.716

TOTAL 389.883 21.192 411.075 16.308 191 16.499 427.574

Rede Pública Rede Particular conveniada à SEE
Total

MATRÍCULA GERAL - 2018

 Fonte: Secretaria de Estado de Educação; Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional; 
Diretoria de Informações Educacionais – gerência de Disseminação das Informações e Estatísticas Educacionaisl; Censo 
Escolar. 
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Gráfico 3.13: Matrícula geral por dependência administrativa, segundo as Regiões 

Administrativas - Distrito Federal – 2018 
Fonte: Autoria própria 

 

 

3.3.4 Análise da Demanda por Número de Escolas 

Consolidando os totais dos dados da Tabela 3.7 e da Tabela 3.14 na Tabela 3.15, pode-se 

apreciar na última coluna o cálculo do número de matrículas por número de escolas, dando 

a proporcionalidade de alunos com relação ao número de escolas. , 

 

Observa-se que o valor médio total de matrículas/escolas é de 610,82, então aquela 

apreciação que se fez de que Ceilândia apresenta o maior número de matrícula é relativa, já 

que isso deve-se porque tem o maior número de estabelecimento das RA’s junto com o 

Plano Piloto.  

 

Tabela 3.15: Resumo do Número de Matrículas e do Número de Escolas por RA atendida 

pelo Transporte Escolar – Distrito Federal - 2018 

Matrículas Escolas Mat/Escola

RA-I Plano Piloto 32.960 101 326,34        

RA-II Gama 31.463 52 605,06        

RA-III Taguatinga 39.220 62 632,58        

RA-IV Brazlândia 17.544 35 501,26        

RA-V Sobradinho 17.453 30 581,77        

RA-VI Planaltina 42.220 72 586,39        

RA-VII Paranoá 20.725 31 668,55        

RA-VIII Núcleo Bandeirante 4.934 9 548,22        

RA-IX Ceilândia 83.001 108 768,53        

RA-X Guará 14.217 25 568,68        

RA-XI Cruzeiro 4.242 10 424,20        

RA-XII Samambaia 40.546 65 623,78        

RA-XIII Santa Maria 26.130 36 725,83        

RA-XIV São Sebastião 23.573 27 873,07        

RA-XV Recanto das Emas 25.630 34 753,82        

RA-XXVIII Itapoã 3.716 3 1.238,67     

427.574 700 610,82        

Fonte: Secretaria de Estado de Educação; Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional; 
Diretoria de Informações Educacionais – gerência de Disseminação das Informações e Estatísticas Educacionaisl; Censo 
Escolar. 

 

Para facilitar essa análise se fez o Gráfico 3.1, ordenando essa média de valores de maneira 

descendente para apreciar melhor as diferenças das regiões quanto a esse indicador, como é 

o caso da forte discrepância de Itapoã com relação aos indicadores das outras RA’s. Assim, 
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tem-se 5 RA’s acima da média além de Itapoã, que são São Sebastião, Ceilândia, Recanto 

das Emas e Santa Maria, o que indica que existe uma sobrecarga de alunos por escola 

nessas regiões. Nove RA’s andam ao redor da média e somente o Cruzeiro e o Plano Piloto 

estão bem abaixo da média. 

 

No caso das RA’s que estão abaixo do valor médio pode ser que estejam adequadas a sua 

capacidade ou lhes está sobrando vagas, ou é possível que não seja nenhuma das 

suposições feitas. Somente uma pesquisa focada nesse assunto poderá elucidar se as 

escolas estão no limiar da sua capacidade de atendimento. 

 

 

Gráfico 3.14: Relação do Número de Matrículas com Número de Escolas por RA 
Fonte: Autoria própria 

 

Outra análise que se fez para estudar essa situação (usando a Tabela 3.15) foi relacionar o 

número total de matrículas com o número total de estabelecimentos escolares 

correspondentes a cada RA em um gráfico de dispersão (Gráfico 3.15: Gráfico de 

dispersão do número de matrícula em função do número de escolas por RA – Distrito 

Federal 2018, o que mostrou que existe uma forte correlação linear entre ambos os valores, 

a exceção de dois pontos que correspondem a Ceilândia e Plano Piloto, que apresentam 

desvios muito grande com relação à linha de tendência. 

 

 -

 200,00

 400,00

 600,00

 800,00

 1.000,00

 1.200,00

 1.400,00

Matrícula/Escola

Média Geral = 610,82 Mat/Escola 



52 
 

Sabe-se que podem existir outras variáveis que podem influenciar no total de alunos 

matriculados por RA, mas buscou-se simplificar o problema, atentando-se aos dados que se 

tinham disponíveis.  

 

No caso de Ceilândia observa-se que o número de alunos matriculados e número de escolas 

é muito alto, a relação de ambos os valores apresenta uma variação alta com relação a linha 

de tendência. Caso similar o Plano Piloto, só que o ponto (X, Y) está por debaixo da linha 

de tendência, nesse caso poderia-se dizer que há menos alunos por escola com relação a 

tendência apresentadas pelas outras regiões. Essa argumentação confirma o que já foi 

explicado anteriormente. Isso não significa que o total de alunos por escola por RA seja o 

mais adequado e recomendável, já que as escolas estão separadas por modalidade de 

ensino e também operam por turno. 

 

 
 

Gráfico 3.15: Gráfico de dispersão do número de matrícula em função do número de escolas 

por RA – Distrito Federal 2018 
Fonte: Autoria própria 

 

O segundo passo foi fazer uma análise de regressão simples utilizando o Excel, obtendo-se 

os resultados mostrados na Tabela 3.16. Os coeficientes de regressão obtidos foram: a 

(interseção) = 2.175,6 e b (coeficiente angular) = 561; a equação de regressão é, 

Y = 2.175,6 + 561 X  

Onde: Y, representa o número de matrículas em geral por RA, 

 X, representa o número de escolas por RA. 
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O terceiro passo consistiu em testar se a equação é significativa, o procedimento seguido 

foi similar aos anteriores modelos feitos nesse capítulo. 

 

Pelos valores dos coeficientes obtidos pelo modelo de regressão observa-se que os 

parâmetros são significativos, o coeficiente “a” apresenta um valor bem menor, o que 

significa que somente 2.175 matriculas não podem ser explicadas pela equação. O 

coeficiente “b” representa o quanto varia a média de Y para um aumento de uma unidade 

da variável X, isso significa que se aumenta uma unidade escolar o número de matrículas 

aumenta em 561. 

 

Tabela 3.16: Resumo do Modelo de Regressão Simples 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,89         

R-Quadrado 0,79         

R-quadrado ajustado 0,77         

Erro padrão 9.274,12 

Observações 16

ANOVA 0,99999564

gl SQ MQ F

F de 

significação

Regressão 1 4.495.368.294  4.495.368.294   52,27         0,000004      

Resíduo 14 1.204.129.814  86.009.272         

Total 15 5.699.498.108  

Coeficien

tes
Erro padrão

Stat t valor-P

95% 

inferiores

95% 

superiores

Inferior 

95,0%

Superior 

95,0%

Interseção 2.175,62 4.111,56             0,53                      0,60           6.642,79-       10.994,03 6.642,79- 10.994,03 

Escolas 561,09     77,61                   7,23                      0,000004  394,63          727,55       394,63     727,55       

 Fonte: Autoria própria 

 

 

 

O valor de R múltiplo é igual a 0,89, bem próximo ao valor 1, ou seja, existe uma forte 

associação entre as duas variáveis analisadas. O R-quadrado é igual a 0,79, isso quer dizer 

que o modelo estimado apresenta uma boa adequação. Verificou-se a equação com oss 

testes de hipóteses t-student e F, então pode-se considerar a equação de regressão estimada 

é representativa. 

 

3.3.5 Análise Conclusiva 

Esse modelo pode contribuir com a previsão de novas escolas para atender a atual demanda 

de alunos, porém é importante ressaltar que se há um aumento no número de escolas vai 
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aumentar a necessidade de novas unidades de transporte e consequentemente o número de 

matrículas vai crescer novamente. O importante em um estudo desse tipo é considerar os 

outros modelos realizados no estudo de densidade para propor localizações de escolas que 

contribuam para a maioria dos alunos ter acessibilidade às unidades escolares. 

 

Outra análise interessante e que este trabalho não explorou pelas limitações de tempo foi o 

de analisar a população em idade escolar com o número de alunos matriculados e o 

indicador de abandono escolar. Essa análise permitiria saber se o número atual de escolas 

está atendendo ao total da população em idade escolar. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE  

As 14 Regionais de ensino (engloba 16 RA’s) são contempladas com o transporte escolar 

gratuito fornecido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE - DF). 

De acordo com a SEE, existem 20 contratos vigentes atualmente sendo: 15 contratos para o 

ensino regular e os outros 5 contratos para o ensino especial e educação integral. O valor 

destinado para o transporte escolar no ano de 2019 foi de R$100.715.335,01.  

 

4.1 CUSTOS 

Existem diversas empresas contratadas para a prestação do serviço, sendo que algumas 

regiões são atendidas por mais de uma empresa dependendo de sua demanda. Na Tabela 

4.1 estão listadas todas as empresas e regiões. 

 
Tabela 4.1: Regiões Contempladas 

Empresa Região 

Pollo Viagens Taguatinga, Samambaia e Paranoá 

Expresso Vila Rica Itapoã e Núcleo Bandeirante 

Transfer Logísticas 
Plano Piloto e Guará, São 

Sebastião, Paranoá 

Oliveira Transportes 
Gama, Planaltina, Sobradinho e 

Brazlândia 

Rodoeste Transportes 
Ceilândia, Santa Maria, 

Taguatinga, Samambaia e Gama;  

Travel Bus Sobradinho 

Coopercam Planaltina 

Faco Recuperação São Sebastião 

Rota do Sol Guará 

GPS Transporte Recanto das Emas 

    Fonte: Autoria própria 

 

 

4.1.1 Custo da Frota Própria 

Ao observar o Erro! Fonte de referência não encontrada., percebe-se que a maior parte 

dos ônibus da frota própria se concentra no Plano Piloto e no Guará, com custo em 2018 de 

R$ 4,03 e R$ 1,57 milhões respectivamente. Por outro lado, cidades como Núcleo 

Bandeirante, Santa Maria e Samambaia praticamente não recebem ônibus da frota própria, 

gerando despesas baixas nesse quesito.   
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Gráfico 4.1: Custo da Frota Própria em 2018 

            Fonte: Autoria própria 

 
 

4.1.2 Custo da Frota Contratada 

Ao analisar-se o Gráfico 3.2, custo da frota regular em 2018, nota-se que o Plano Piloto 

assim como na frota locada, recebe uma parcela significativa dos recursos, mas é 

ultrapassado por Planaltina, com R$14,43 milhões e Guará com custo anual de R$ 9,36 

milhões, Santa Maria é a região que recebe menos recursos, com gasto anual de apenas R$ 

0,89 milhões. 

 

 

Gráfico 4.2: Custo da Frota Contratada em 2018 

           Fonte: Autoria própria 
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4.2 TIPOS DE VEICULOS 

A maior parte da frota de ônibus escolar locada é da MERCEDES-BENZ, possuindo taxa 

de lotação de 30% a 120% a depender do percurso. A exemplo disso, tem-se o 

INDUSCAR APACHE U – 2008 – 2014, que possui de 38 a 42 assentos, porém chega a 

transportar 50 alunos (Figura 4.1: INDUSCAR APACHE U – 2008 – 2014). O caso mais 

grave de superlotação de transporte escolar no DF ocorre no Recanto das Emas, no veículo 

de placa NYP8719 com 257,9% de taxa de lotação. 

 

 
Figura 4.1: INDUSCAR APACHE U – 2008 – 2014 

   Fonte: Autoria própria 

 

Tais veículos contam com um total de 27.996 lugares ofertados, os quais deverão ser 

reduzidos a 13.983 assentos com distanciamento por motivos de pandemia. A média de 

capacidade da frota é de 40,2 pessoas ou 20,1 pessoas com distanciamento. Dos 712 

veículos, 405 possuem acessibilidade de elevador (56,9%), ou seja, podem transportar 

pessoas com deficiências. E existe um total de 407 baias para o estacionamento adequado 

desses veículos. 

 

A maior parte da frota propria possui baixa taxa de lotação, porém possui um percurso com 

superlotação na região rural de Brazlândia e nenhuma superlotação em área urbana. Um 

bom exemplar de transporte escolar urbano é o ÔNIBUS ESCOLAR ACESSÍVEL – 

ONUREA (Figura 4.2).  
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Os veículos da frota própria contam com um total de 6.290 assentos, quantidade que 

deverá ser reduzida para 3.145 assentos com distanciamento para cumprir com o protocolo 

de segurança. A média de capacidade da frota é de 45,6 pessoas ou 22,8 pessoas com 

distanciamento. Dos 134 veículos, 76 possuem acessibilidade (55,5%). Existe um total de 

96 baias de estacionamento para acomodar os veículos. 

 

 

 
Figura 4.2: 2014 ÔNIBUS ESCOLAR ACESSÍVEL – ONUREA 

                       Fonte: Autoria própria 

 

4.3 VIDA ÚTIL DOS VEÍCULOS 

A maior parte da frota escolar locada é de ônibus com mais de 10 anos de idade (Tabela 

4.2), representando 47% do total da frota locada. Ou seja, que 99,4% da frota tem idade 

superior a 6 anos, que anda dentro do valor estipulado por várias leis do país que normatiza 

o transporte escolar. Em contrapartida, a frota pertencente à SEE-DF é, em média, 3 anos 

mais nova que a frota locada.  
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Tabela 4.2: Idade Média da Frota Locada e da Frota Própria segundo SEE-DF 

 – Distrito Federal, 2020 

Quanti-

dade
% Total

Quanti-

dade
% Total

1 - 2 0 -            3 2,2            

2 -3 0 -            0 -            

3 - 4 0 -            3 2,2            

4 - 5 4 0,6            0 -            

5 - 6 0 -            24 17,5          

6 - 7 25 3,5            3 2,2            

7 - 8 144 20,2          101 73,7          

8 - 9 80 11,2          3 2,2            

9 - 10 124 17,4          0 -            

> 10 335 47,1          0 -            

Total 712 100,0       137 100,0       

Média 9,3 anos Média 6,4 anos

Frota Locada Frota Própria

Quantitativo de Veículos por Idade

Vida útil 

(anos) 

 
                                Fonte: Autoria própria 

 

 

Existe um Projeto de Lei No. 5.585, de 2016, com o objeto de normatizar o transporte 

escolar de alunos da rede pública de ensino, no Art. 1º que diz, a vida útil para veículos 

tipo automóvel van será de 12 anos, e para os veículos tipo ônibus e micro-ônibus será de 

15 anos, a contar do ano de fabricação. É interessante observar que para os outros tipos de 

veículos que prestam serviços de transporte público de passageiros, as leis estabelecem 

anos de vida útil menor.  

 

Por exemplo, o Art. 9º da Lei No. 953, de 13 de novembro de 1995, fala de que: “não será 

concedida a permissão para os serviços de transporte público alternativo do Distrito 

Federal a veículo com idade superior a 6 (seis) anos, contados a partir da data de 

fabricação”.  

 

Já o Art. 5º da Lei Nº 5.691, de 02 de agosto de 2016, que dispõe sobre a regulamentação 

da prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado 

em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal e dá outras providências, diz 

que: “os veículos, para fins de cadastramento no STIP/DF, devem atender, além das 

disposições do Código de Trânsito Brasileiro, aos seguintes requisitos: I - ter idade 

máxima, contada a partir da emissão do primeiro Certificado de Registro de 

Licenciamento de Veículos - CRLV, de: a) 5 anos para veículos a gasolina, álcool e outros 



60 

 

combustíveis fósseis; b) 8 anos para veículos adaptados, híbridos, elétricos e com outras 

tecnologias de combustíveis renováveis não fósseis; II - possuir pelo menos 4 portas, ar-

condicionado e capacidade máxima para 7 lugares; III - ser licenciado no Distrito 

Federal; IV - possuir seguro de acidentes pessoais com cobertura de, no mínimo, 

R$50.000,00 por passageiro, corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, de acordo com a capacidade do veículo”. 

 

Em resumo, para os veículos do transporte público de passageiros é estabelecida em média, 

5 anos de vida útil. A argumentação está baseada em que este tipo de transporte é 

explorado a sua plena capacidade e faz percursos com maior frequencia por dia, ao 

contrário do transporte escolar da rede publica de ensino. O trabalho não se propõe analisar 

esses pontos de vista porque não é objeto de essa pesquisa, não obstante, deseja ressaltar a 

importância que se deve ter em manter em bom estado de operação o transporte escolar. 

 
 

4.4 IRREGULARIDADES 

Quanto a quantidade de irregularidades constatadas nas vistorias do primeiro semestre de 

2020 na frota contratada, a maior parte foi por itens de segurança e documentação (Tabela 

4.3). Caso similar aconteceu com a frota própria, as irregularidades aconteceram por 

documentação. Essa constatação é prejudicial para a qualidade do serviço prestado, já que 

os itens de segurança deve ser uma questão essencial e necessária no transporte de crianças 

e adolescentes, assim como a documentação do veículo e do motorista, embora os dados 

não especificam a quais se referem. 

 

Tabela 4.3: Principais Irregularidades Constatadas nas Vistorias do Primeiro Semestre de 

2020 segundo SEE-DF – Distrito Federal, 2020 
 

Quanti-

dade
% Total

Quanti-

dade
% Total

Itens de Segurança 382 35,0          17 18,5          

Pendências Elétricas 167 15,3          14 15,2          

Avarias 145 13,3          9 9,8            

Documentação 381 35,0          52 56,5          

Consevação/Limpeza 15 1,4            0 -            

Total 1090 100 92 100

IRREGULARIDADES CONSTATADAS

Item

Frota Locada Frota Própria

 
Fonte: Autoria própria 

 

 



61 

 

4.5 ANÁLISE DO EQUILIBRIO ENTRE OFERTA E DEMANDA 

Nesse item se apresenta uma análise da oferta de transporte escolar em função da demanda 

existente de alunos nos estabelecimentos escolares. Analisa-se a demanda atual que é 

atendida pelo transporte escolar e a demanda potencial de alunos que precisam de 

transporte, com o intuito de conhecer qual é a percentagem de alunos que atualmente está 

sendo transportado e qual seria a frota necessária de veículos para atender a demanda 

reprimida.  

 

Para fazer essa análise estruturou-se a Tabela 4.4 com os dados das escolas da rede pública 

e conveniadas da SEE-DF já levantados no Capítulo 3 e se cruzaram com os dados de 

março do ano 2020 da oferta de transporte escolar contratada e própria que atende toda a 

rede de escolas, dados obtidos do site da SEEDF. Com todos esses dados foi possível obter 

a taxa média de lotação do total de veículos por RA e a percentagem de alunos atendidos 

por RA. 
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Tabela 4.4: Oferta de Transporte em Função da Demanda por Alunos Matriculados na Rede 

Pública e Conveniada à SEEDF por RA – Distrito Federal 

Número 

de Alunos

Número 

de 

Escolas 

Número 

de 

Veículos

Capacida

de da 

Frota

Média de 

Alunos 

Transport

ados

Taxa de 

Lotação %

% de 

Alunos 

Atendido

s

RA-I Plano Piloto + Cruzeiro (FP) 37.202     111 27 1.509,0    1.225,8    81,2          3,3%

RA-II Gama 31.463     52 31 1.246,0    1.030,6    82,7          3,3%

RA-III Taguatinga (Frota Própria) 39.220     62 34 796,0       405,5       50,9          1,0%

Brazlândia 43 2.153,0    1.421,1    66,0          

Brazlândia (Frota Própria) 17 840,0       416,0       49,5          

RA-IV Brazlândia  Total 17.544     35 60 2.993,0 1.837,1 61,4          10,5%

RA-V Sobradinho 17.453     30 71 2.993,0    1.965,7    65,7          11,3%

RA-VI Planaltina 42.220     72 -            -            -            0,0%

Paranoá 45 1.962,0    1.376,5    70,2          

Paranoá (Frota Própria) 1 56,0          7,5            13,4          

RA-VII Paranoá Total 20.725     31 46 2.018,0    1.384,0    68,6          6,7%

Núcleo Bandeirante 71 2.984,0    1.986,2    66,6          

NB (Frota Própria) 2 120,0       72,5          60,4          

RA-VIII NB Total 4.934       9 73 3.104,0 2.058,7 66,3          41,7%

RA-IX Ceilândia 83.001     108 143 5.879,0    4.657,8    79,2          5,6%

Guará 86 3.696,0    2.706,7    73,2          

Guará (Frota Própria) 9 246,0       76,0          30,9          

RA-X Guará Total 14.217     25 95 3.942,0    2.782,7    70,6          19,6%

RA-XII Samambaia 40.546     65 10 379,0       291,5       76,9          0,7%

RA-XIII Santa Maria 26.130     36 -            -            -            0,0%

São Sebastião 72 2.750,0    3.155,0    114,7       

São Sebastião (Fprópria) 25 1.054,0    424,0       40,2          

RA-XIV São Sebastião Total 23.573     27 97 3.804,0    3.579,0    94,1          15,2%

RA-XV Recanto das Emas 25.630     34 24 938,0       904,9       96,5          3,5%

RA-XXVIII Itapoã 3.716       3 44 1.899,0    1.401,0    73,8          37,7%

TOTAL 427.574   700           755           31.500     23.524     74,7 5,5%

RA

 Fonte: Autoria própria 

 

Como pode ser observado nessa tabela, nem Planaltina e Santa Maria tem dados sobre 

oferta de transporte, mas ambas as regiões estão na lista da SEE-DF. Outros pontos a 

ressaltar são: Plano Piloto e Taguatinga é atendida exclusivamente com frota própria da 

Secretaria; Brazlândia, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Guará e São Sebastião são atendidos 

com frota própria e frota contratada; o total de veículos atendendo no inicio de 2020, antes 

de iniciar a pandemia era de 755, considerando os dados de 2019 há um déficit de 94 

veículos, 22 da frota própria e 72 da frota contratada, não se sabe os motivos da frota total 

ter diminuído 94 veículos.   

 

Dos dados da Tabela 4.4 e Tabela 4.5 pode-se inferir que o transporte escolar atende 

somente 23.524 alunos, que representa o 5,5%, valor muito abaixo da média nacional que é 

de 17% valor citado no item 1.3 desse trabalho. O número de alunos não atendidos é de 

404.050, que representa 94,5% do total de alunos. Para atender essa demanda reprimida, a 
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Secretaria precisaria adquirir 10.101 veículos com capacidade para 40 pessoas, isso sem 

considerar o protocolo de segurança exigido pelas autoridades de saúde, o que duplicaria 

esse valor.  

 

Tabela 4.5: Veículos Necessários por RA para Atender a Demanda não Atendida com a 

Oferta de Transporte do Ano de 2020  

Número 

de Alunos

Alunos 

não 

Atendidos

% de 

Alunos não 

Atendidos

Número de Veículos 

Necessários para Atender a 

Demanda Total (40 

assentos/unid.)

RA-I Plano Piloto + Cruzeiro 37.202     35.976,3    96,7% 899,4                                            

RA-II Gama 31.463     30.432,4    96,7% 760,8                                            

RA-III Taguatinga (Frota Própria) 39.220     38.814,5    99,0% 970,4                                            

RA-IV Brazlândia  Total 17.544     15.706,9    89,5% 392,7                                            

RA-V Sobradinho 17.453     15.487,3    88,7% 387,2                                            

RA-VI Planaltina 42.220     42.220,0    100,0% 1.055,5                                        

RA-VII Paranoá Total 20.725     19.341,0    93,3% 483,5                                            

RA-VIII NBanderaintes Total 4.934       2.875,3       58,3% 71,9                                              

RA-IX Ceilândia 83.001     78.343,2    94,4% 1.958,6                                        

RA-X Guará Total 14.217     11.434,3    80,4% 285,9                                            

RA-XII Samambaia 40.546     40.254,5    99,3% 1.006,4                                        

RA-XIII Santa Maria 26.130     26.130,0    100,0% 653,3                                            

RA-XIV São Sebastião Total 23.573     19.994,0    84,8% 499,9                                            

RA-XV Recanto das Emas 25.630     24.725,1    96,5% 618,1                                            

RA-XXVIII Itapoã 3.716       2.315,0       62,3% 57,9                                              

TOTAL 427.574   404.050,0  94,5% 10.101,2                                       

RA

 

Fonte: Autoria própria 

 

Parte-se do suposto que esses alunos não atendidos se mobilizam por outros meios de 

transporte para chegar a suas escolas, não obstante eles também encontram problemas com 

o transporte público de passageiros, visto que diversos estudos realizados por vários 

pesquisadores da UnB com relação ao transporte público de passageiros prestado nas RA’s 

assinalam uma série de deficiências. Portanto é uma demanda reprimida que dificilmente 

poderá ser atendida na sua plenitude por outras opções de transporte motorizadas existentes 

nas RA’s, mas o problema é que nem sequer existem essas outras tantas opções. 

 

Outra hipótese que pode ser levantada é que muitos alunos moram perto de suas escolas (a 

SEEDF procura matricular os alunos perto das escolas da sua RA) possibilitando que 

alguns deles se desloquem a pé ou em bicicletas. E esse é um ponto importante a ser 

estudado, é o incentivo ao uso do transporte não motorizado nos jovens residentes nessas 

cidades das RA’s, sempre e quando existam calçadas adequadas e ciclovias seguras para o 

trânsito de jovens, o que reduzirá o número de veículos necessários. 
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4.6 ANÁLISE DA LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS 

Analisando o caso do Plano Piloto + Cruzeiro (primeira linha) onde o transporte é 

realizado de forma integrada entre essas duas cidades devido à proximidade geográfica 

entre elas, são disponibilizados 27 veículos da frota própria, com uma taxa de lotação 

média de 81,2%. Essa percentagem de lotação varia de veículo a veículo e segundo os 

dados da SEE-DF argumentam que é por causas das rotas realizadas.  

 

No entanto, como não se conseguiu um mapa das rotas versus moradias dos alunos 

atendidos para analisar em função das densidades populacionais, acessos viários e 

condições geográficas não foi possível confirmar tal argumento.  

 

Apesar dessa falta de informação, com os dados do site da SEE-DF com relação a oferta de 

transporte escolar foi possível traçar a curva que se mostra no Gráfico 4.3. Essa curva 

relaciona cada rota do veículo com sua lotação, assim observa-se que 20 veículos viajam 

acima de 80% da sua capacidade, 5 veículos entre 60 e 80%, e dois veículos entre 20 e 

40%.  

 

 

Gráfico 4.3: Número de Veículos da Frota Própria versus % de Lotação – Plano Piloto e 

Cruzeiro 
Fonte: Autoria própria 
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andam acima dos 80% da sua capacidade e somente 4 andam com capacidade variando 

abaixo dos 60% (Gráfico 4.4).  

 

Gráfico 4.4: Número de Veículos da Frota Contratada versus % de Lotação – Gama 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Os alunos de Taguatinga são transportados por 34 veículos da frota própria, com a taxa de 

lotação média de 50,9%, a menor registrada por RA. No Gráfico 4.5 pode-se observar que 

25 veículos, 74% do total, viajam com menos de 60% da sua capacidade de lotação, e 3 

veículos apresentam lotação zero, não se sabe o motivo.  
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Gráfico 4.5: Número de Veículos da Frota Própria versus % de Lotação – Taguatinga 
Fonte: Autoria própria 

 

Os alunos de Brazlândia são transportados por 60 veículos, com a taxa de lotação média de 

61,4%. Ela é atendida por 43 veículos da frota contratada com lotação de 66% e 17 da frota 

própria com lotação de 49,5%. No Gráfico 4.6 observa-se que 8 veículos andam acima de 

100%, 16 acima de 80%, 11 acima de 60% e 2 abaixo de 40%. No caso da frota própria 

(Gráfico 4.7), a lotação é muito baixa, somente um veículo trabalha com excesso da sua 

capacidade. 

 

 

Gráfico 4.6: Número de Veículos da Frota Contratada versus % de Lotação – Brazlândia 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 4.7: Número de Veículos da Frota Própria versus % de Lotação – Brazlândia 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Os alunos de Sobradinho são transportados por 71 veículos da frota contratada, com a taxa 

de lotação média de 65,7%, desse total, 17 veículos apresentam lotação acima do 100%, 28 

acima de 60% e 7 veículos 0%, Gráfico 4.8. 

 

 

Gráfico 4.8: Número de Veículos da Frota Contratada versus % de Lotação – Sobradinho 
Fonte: Autoria própria 
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Os alunos de Paranoá são transportados por 46 veículos, com a taxa de lotação média de 

68,6%, desse total, 45 veículos pertence à frota contratada com lotação de 70,2% e 

somente 1 é da frota própria com lotação média de 13,4%. Seis veículos viajam com 

lotação acima de 100%, 8 acima de 80%, 15 acima de 60% ,15 acima de 40% e somente 1 

abaixo dos 40%, Gráfico 4.8. 

 

 

Gráfico 4.9: Número de Veículos da Frota Contratada versus % de Lotação – Paranoá 
Fonte: Autoria própria 

 

O Núcleo Bandeirante se destaca por ser a RA que tem o maior percentual de alunos 

atendidos (41,7%). Esses alunos são transportados por 73 veículos, com a taxa de lotação 

média de 66,3%. A frota própria conta com apenas 2 veículos com taxa média de lotação 

de 60,4%. O restante dos veículos pertence à frota contratada e operam com uma média de 

lotação de 60,6%, Gráfico 4.10. 
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Gráfico 4.10: Número de Veículos da Frota Contratada versus % de Lotação – N. 

Bandeirante 
Fonte: Autoria própria 

 

Ceilândia é a cidade mais populosa do DF, seus alunos são transportados por 143 veículos 

da frota contratada, com a taxa de lotação da frota de 79,2%. A curva do Gráfico 4.11 

mostra que aproximadamente mais de 33 veículos viajam com lotação acima de 100% 

chegando a alcançar o valor de 230%, uma superlotação não vista nas outras RA’s. Mais 

de 100 veículos andam acima dos 50% e são poucas unidades que estão abaixo de 30%. 

 

 

Gráfico 4.11: Número de Veículos da Frota Contratada versus % de Lotação – Ceilândia 
Fonte: Autoria própria 
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Os alunos do Guará são transportados por 95 veículos, com a taxa de lotação da frota de 

70,6%. A frota contratada administra 86 veículos com taxa de lotação de 73,2% e os 9 

restantes são da frota própria com 30,9% de lotação. Aproximadamente 25 veiculos da FC 

andam acima da sua capacidade de 100%, 17 veículos acima do 80%, e somente 8 andam 

com capacidade abaixo do 40%, Gráfico 4.12, já a FP apresenta uma baixa lotação, menos 

de 60%, Gráfico 4.13. 

 

 

Gráfico 4.12: Número de Veículos da Frota Contratada versus % de Lotação – Guará 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 4.13: Número de Veículos da Frota Própria versus % de Lotação – Guará 
Fonte: Autoria própria 

 

Os alunos de Samambaia são transportados por 10 veículos da frota contratada, com a taxa 

de lotação média de 76,9%, no Gráfico 4.14 se mostra o comportamento dessa lotação para 

os 10 veiculos.  

 

 

Gráfico 4.14: Número de Veículos da Frota Contratada versus % de Lotação – Samambaia 
Fonte: Autoria própria 
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São Sebastião é atendida com 97 veículos, com a taxa de lotação média de 94,1%. São 72 

veículos da FC e 25 da FP, com 114,7% e 40,2% de taxa média de lotação 

respectivamente. 

 

 

 

Gráfico 4.15: Número de Veículos da Frota Contratada versus % de Lotação – São Sebastião 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 4.16: Número de Veículos da Frota Própria versus % de Lotação – São Sebastião 
Fonte: Autoria própria 

 

Os alunos do Recanto das Emas são transportados por 24 veículos, com a taxa de lotação 

média de 96.5%. Dez veículos viajam acima dos 100% de lotação, 9 acima de 80% e 1 

com menos de 50%. É alta a lotação desses veículos. 

 

 

Gráfico 4.17: Número de Veículos da Frota Contratada versus % de Lotação – Recanto das 

Emas 
Fonte: Autoria própria 
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Os alunos Itapoã são transportados por 44 veículos, com a taxa de lotação média de 73,8%. 

Aproximadamente 22 veículos viajam acima de 80%, 6 acima de 100% e 5 sem lotação.  

 

 
Gráfico 4.18: Número de Veículos da Frota Contratada versus % de Lotação – Itapoã 

Fonte: Autoria própria 

 
 

4.7 ASPECTOS CONCLUSIVOS 

A análise das taxas de ocupação dos veículos nas diferentes cidades das RA’s revelou que 

não existe um balanceamento dos veículos quanto a sua capacidade de lotação, enquanto 

uns viajam sobrecarregados outros apenas conseguem lotar 40% ou menos que esse valor. 

Assim, observa-se na Tabela 4.6 e na Tabela 4.7 que 21 veículos viajam praticamente 

vazios, como é o caso de Sobradinho (7), Itapoã (5), Guará (4), Taguatinga (3) e 

Brazlândia e São Sebastião (1) respectivamente. Essa situação demonstra que é necessária 

um bom planejamento e gerenciamento da frota escolar tanto da contratada quanto da frota 

própria. 
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Tabela 4.6: Resumo da Lotação da Frota Contratada no Primeiro Semestre de 2020 segundo 

SEE-DF – Distrito Federal, 2020 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 4.7: Resumo da Lotação da Frota Própria no Primeiro Semestre de 2020 segundo 

SEE-DF – Distrito Federal, 2020 

 Fonte: Autoria própria 

0% 1 - 20%  21 - 40% 41 - 60%  61 - 80%  81 - 100%  101 - 120% > 121%

RA-I Plano Piloto - - - - - - - - -

RA-II Gama 31 0 0 0 4 9 15 3 0

RA-III Taguatinga - - - - - - - - -

RA-IV Brazlândia 43 0 1 1 6 11 16 7 1

RA-V Sobradinho 71 7 3 9 7 17 11 11 6

RA-VI Planaltina - - - - - - - - -

RA-VII Paranoá 45 0 0 1 15 15 8 3 3

RA-VIII
Núcleo 

Bandeirante
71 0 4 11 12 19 17 7 1

RA-IX Ceilândia 143 0 3 14 24 42 27 21 12

RA-X Guará 86 4 0 4 13 24 16 20 5

RA-XI Cruzeiro - - - - - - - - -

RA-XII Samambaia 10 0 0 0 4 2 3 0 1

RA-XIII Santa Maria - - - - - - - - -

RA-XIV
São 

Sebastião
72 0 0 1 3 11 21 24 12

RA-XV
Recanto das 

Emas
24 0 0 1 2 3 9 8 1

RA-XXVIII Itapoã 44 5 1 0 4 6 22 6 0

640 16 12 42 94 159 165 110 42TOTAL

Lotação
RA

Número de 

Veículos

0% 1 - 20%  21 - 40% 41 - 60%  61 - 80%  81 - 100%  101 - 120% > 121%

RA-I Plano Piloto 27 0 0 2 0 8 17 0 0

RA-II Gama - - - - - - - - -

RA-III Taguatinga 34 3 4 13 8 2 4 0 0

RA-IV Brazlândia 17 1 2 3 5 5 0 1 0

RA-V Sobradinho - - - - - - - - -

RA-VI Planaltina - - - - - - - - -

RA-VII Paranoá 1 0 1 0 0 0 0 0 0

RA-VIII
Núcleo 

Bandeirante
2 0 0 0 1 1 0 0 0

RA-IX Ceilândia - - - - - - - - -

RA-X Guará 9 0 2 2 5 0 0 0 0

RA-XI Cruzeiro - - - - - - - - -

RA-XII Samambaia - - - - - - - - -

RA-XIII Santa Maria - - - - - - - - -

RA-XIV
São 

Sebastião
25 1 4 11 4 3 2 0 0

RA-XV
Recanto das 

Emas
- - - - - - - - -

RA-XXVIII Itapoã - - - - - - - - -

115 5 13 31 23 19 23 1 0TOTAL

RA
Número de 

Veículos

Lotação
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Este problema de desbalancemanto da frota incide na qualidade do atendimento e nos 

custos de operação dos veículos, posto que não é viável a circulação de veículos com baixa 

lotação, principalmente quando se fala que existe uma demanda reprimida por transporte 

escolar.  

 

Ademais, segundo dados da SEE-DF, a frota com maior capacidade é a que atende a região 

administrativa de Ceilândia, com 5.879 vagas, em contraste, a com menor capacidade é a 

da região de Samambaia com 379 assentos. No entanto, os veículos em Ceilândia são mal 

distribuídos porque se percebe uma superlotação ao mesmo tempo que uma baixa lotação. 

Outro ponto que é importante ressaltar é que a frota própia é a que apresenta menor taxa de 

lotação em todas cidades que atua, com baixo aproveitamento da sua capacidade. 

 

Em resumo tanto a frota contratada quanto a frota pública não apresentam um equilíbrio na 

distribuição de passageiros por rotas ou unidades, questão que precisa ser resolvida para 

otimizar a frota de veículos dedicada ao transporte escolar. Tal questão vai ficar mais 

crítica agora que se tem que cumprir protocolos de segurança devido a pandemia do 

coronavírus. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O desenvolvimento urbano culminou com o aumento das necessidades de deslocamentos 

da atual população urbana brasileira, que corresponde a mais de 80% da população total, 

com estimativa de aumento deste índice para cerca de 90% em 2050 da população 

brasileira vivendo nas cidades (GORHAM, 2006). Essa perspectiva recomenda a 

essencialidade dos sistemas de transporte na integração e democratização da mobilidade 

urbana. Diante do exposto, e considerando a urgência necessidade de adequação gerencial 

a aspectos de qualidade associado ao serviço de transporte, o estudo sobre transporte 

escolar urbano do Distrito Federal configurou um tema de pesquisa relevante. 

 

Inicialmente, a fim de favorecer o entendimento acerca do sistema no qual o transporte 

coletivo urbano é ofertado, este trabalho apresentou uma interpretação sistemática da 

literatura, realizada através de bases de dados e fundamentados em artigos publicados em 

um período de 18 anos, de 2002 a 2020. Teoricamente, foi possível constatar que há várias 

contribuições relacionadas com a gestão da qualidade do sistema de transporte coletivo na 

literatura acadêmica. 

 

Em seguida, analisou-se a demanda por transporte escolar no Distrito Federal. Os 

resultados por Centros Regionais de Ensino (CREs) mostram que a regional de Ceilândia 

concentra 16,49% das instituições com oferta de educação infantil, seguida de Samambaia 

(11,44%) e de Planaltina (11,17%). A CRE de São Sebastião é aquela com menor 

participação (2,93%). Considerando o percentual de unidades de ensino na rede pública, os 

resultados mostram que a regional de Ceilândia concentra 18,89% das escolas, seguida de 

Planaltina (13,33%). Na rede particular conveniada com educação infantil 23,58% são de 

escolas da CRE de Samambaia, enquanto na de São Sebastião há apenas uma escola dessa 

rede de ensino 

 

 85,91% das Unidades de Ensino (UEs) são da rede pública. Na área rural há 80 

UEs públicas e uma da rede particular conveniada, localizada na CRE do Recanto 

das Emas. 

 As maiores CREs são a do Plano Piloto e a de Ceilândia que somam 29,31% das 

UEs. Por outro lado, a menor regional de ensino é a de São Sebastião com 26 

unidades de ensino. 
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 Na rede pública há oferta em todas as etapas/modalidades de ensino enquanto na 

rede particular conveniada há a educação infantil e educação especial. 

 Na educação infantil o número de UEs da rede pública com pré-escola é 15,88% 

maior que aquelas em que há creches. Já na rede particular conveniada, a oferta de 

creches é seis vezes maior que a rede pública, além de ter o dobro de creches 

quando comparado ao número de UEs com pré-escola. 

 

Outrossim, analisou-se a oferta do transporte escolar no Distrito Federal. Os resultados por 

oferta de transporte escolar mostraram que há 712 ônibus escolares locados, com idade 

média de 9,3 anos e um total de 1090 irregularidades, isso é, 1,53 irregularidades por 

ônibus da frota locada. Vários problemas de superlotação foram detectados, sendo que no 

Recanto das Emas, um único ônibus escolar de 38 assentos chega a transportar 98 alunos.  

 

Quanto a frota própria, tem-se 137 ônibus escolares, com média de 6,4 anos e um total de 

92 irregularidades, isso é, 0,67 irregularidades por ônibus da frota da Secretaria de 

Educação.  

 

Em relação as irregularidade, recomenda-se que sejam sanadas o mais breve possível, 

principalmente aquelas que se referem aos itens de segurança pois é uma questão essencial 

no transporte de crianças e adolescentes. 

 

No que se refere a vida útil, propõe-se iniciar um planejamento para substituição gradual 

dos veículos antigos, que logo não poderão mais circular, uma vez que ônibus com mais de 

10 anos de idade representam 47% do total da frota locada.  

 

A taxa de ocupação média da frota foi de 74,7%, devido a pandemia do coronavírus esse 

índice deve ser reduzido temporariamente para 50%, proporcionando assim um 

distanciamento social adequado aos alunos transportados. Algumas cidades já apresentam 

lotação inferior, tais quais Paranoá com 13,4% (frota própria), Guará com 30,9% (frota 

própria) e São Sebastião com 40,2% (frota própria). As cidades mais distantes dessa nova 

realidade são Recanto das Emas com sua taxa de lotação de 96,5% e São Sebastião que 

apresentou taxa de 114,7% (frota contratada). Nesse aspecto sugere-se a contratação 

temporária de mais veículos para que os protocolos de saúde sejam respeitados.  
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Sugere-se ainda que em um cenário pós pandemia, quando a frota poderá voltar a circular 

dentro de sua normalidade, uma análise mais detalhada das rotas e a realocação de 

veículos. Posto que cidades como Recanto das Emas e São Sebastião circulavam com 

lotação acima de 80%, enquanto Taguatinga e Brazlândia circulavam abaixo dos 60%, 

tem-se ainda veículos parados ou com baixa lotação em cidades que apresentam trechos de 

superlotação como Ceilândia. Além disso é importamte destacar que a frota própia 

apresenta taxas de lotação inferiores as da frota contratada em todas cidades que atua. 

Esses desiquilíbrios entre oferta e demanda afetam diretamente a qualidade do serviço 

prestado e os custos de operação dos veículos. 

 

Por último, conclui-se que fornecer o transporte escolar para todos os alunos matriculados 

nas Unidades de Ensino da Rede Pública envolveria uma enorme quantidade de veículos e 

ao alto custo, sendo proposto resolver-se antes os problemas de gestão da frota atual. 

Ademais, recomenda-se que essa modalidade de transporte continue sendo ofertada para 

aqueles que se encaixam nos critérios da Portaria nº 225, de 22 de maio de 2017. Aos 

demais estudantes deve-se fornecer transporte público de qualidade e incentivar-se o uso 

de meios de transporte não motorizados, como a bicicleta, por meio de ações de fomento, 

tais quais a construção de ciclovias e de bicicletários nas escolas e divulgação dos 

benefícios do uso deste meio de transporte. 
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