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APRESENTAÇÃO

O MOBCidades, a metodologia Orçamento 
& Direitos e a elaboração dos Orçamentos 
Temáticos da Mobilidade Urbana

Esta análise foi elaborada no âmbito do Projeto MobCidades - Mobilidade, Orçamen-
to e Direitos. Coordenado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) em par-
ceria com dez movimentos da Rede Cidades por Territórios Justos, Democráticos e 
Sustentáveis, o projeto tem por objetivo fortalecer as organizações da sociedade civil 
(OSCs) para o monitoramento do orçamento e a incidência da Política de Mobilidade 
Urbana. A iniciativa conta com o financiamento da União Europeia e contempla mais 
de 50 OSCs das dez cidades participantes: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Ilhabela 
(SP), Ilhéus (BA), João Pessoa (PB), Piracicaba (SP), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São 
Luís (MA) e São Paulo (SP). 

Iniciado em 2017, o MobCidades tem atuado na articulação e capacitação de orga-
nizações da sociedade civil para a popularização do conceito de direito à cidade e o 
monitoramento e atuação política na elaboração das leis orçamentárias. Além disso, 
os movimentos que o integram têm atuado no levantamento de dados sobre trans-
parência e mobilidade nos municípios, na elaboração de Orçamentos Nacional e 
Municipais Temáticos da Mobilidade Urbana, na incidência para a regulamentação 
do transporte como direito social e na discussão da temática mobilidade e gênero.

A metodologia orientadora do projeto chama-se Orçamento e Direitos e foi desenvolvida 
pelo Inesc. Tem como base o Pacto Internacional pelos direitos econômicos, sociais cul-
turais (Pidesc), que prevê a obrigação dos Estados de garantir o máximo de recursos para 
a realização progressiva de direitos, sem discriminação. A partir desse pacto, a instituição 
desenvolveu um olhar para o orçamento e as políticas públicas, observando se a forma 
de arrecadação e distribuição dos recursos se pautam pela i) justiça fiscal, se utilizam o 
ii) máximo de recursos disponíveis nos orçamentos para a iii) realização progressiva de 
direitos, com base nos princípios da iv)não -discriminação e da v) participação popular. 

Segundo o Inesc, é necessário que esses cinco pilares sejam respeitados para que o 
orçamento público esteja de fato garantindo direitos: a partir deles, podemos verificar 
o compromisso do poder público na criação e efetivação de políticas públicas. Um dos 
desdobramentos da metodologia Orçamento & Direitos é a elaboração de Orçamentos 
Temáticos (OT) de cada política, nos quais são analisadas a prioridade dada ao tema no 
planejamento dos governos e a execução orçamentária destinada à sua efetivação em 
determinado período de tempo.  Nesta série de Orçamentos Temáticos, abordamos as 
políticas de Mobilidade Urbana nas dez cidades integrantes do MobCidades. 



distrito federal

página 6

O MOBCIDADES no DF

O projeto é coordenado pelo Movimento Nossa Brasília(MMB), que tem sua sede ad-
ministrativa no Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc). E estão envolvidas no 
processo os seguintes parceiros: BiciCentro, Associação Andar a pé, Rede Urbana de 
Ações Socioculturais, Valores, Brigadas Populares do Distrito Federal, Rodas da paz, 
Movimento Passe Livre e COURB, que tocam o projeto e fazem o debate sobre mo-
bilidade, assim como a discussão do que é esse território tão diverso que se chama 
Brasília, ou DF, ou quadradinho. 

A partir dessas discussões e do desejo de envolver a sociedade civil no debate e na 
incidência por políticas públicas universais e de qualidade, as instituições parceiras 
propõem a participação popular na criação de um orçamento temático de mobilida-
de urbana e no monitoramento das ações governamentais.

Movimento Nossa Brasília

O Movimento Nossa Brasília (MNB) está inserido no âmbito da Rede Cidades: por 
territórios justos e sustentáveis e foi lançado em Brasília em 2012. O Inesc é o grande 
animador do movimento e sua secretaria executiva. O principal objetivo desta rede 
é o monitoramento dos governos locais e por isso incide para que sejam disponibili-
zados indicadores e metas a cada nova gestão. Em 2015, o MNB conseguiu com que 
o governo de Brasília assumisse o compromisso com o Programa Cidades Sustentá-
veis, plataforma que disponibiliza indicadores e metas governamentais. No entanto, 
o governo não disponibilizou os dados na plataforma, tendo ficado sob a responsabi-
lidade do movimento inseri-los e atualizá-los, apresentando para a população sob o 
formato do Mapa das Desigualdades, que se encontra em sua terceira edição. 

BiciCentro

A proposta de Ocupação do BiciCentro consiste em um espaço dedicado à Mobilidade Ur-
bana, para pensar a cidade dentro da rota da bicicleta. Tem como principal objetivo aten-
der a Comunidade do Mercado Sul com atividades relacionadas à bicicleta e ações colabo-
rativas, dentro da proposta de Ocupação do Movimento ‘Mercado Sul Vive’ e Movimento 
Passe Livre (MPL), pautando conceitos como Mobilidade Urbana e Direito à Cidade. 
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Associação Andar a Pé - O Movimento da Gente

Hoje estão com 40 associados, dentre eles uma diretoria colegiada formada por cin-
co diretores e dois conselheiros. O objetivo geral do movimento é trabalhar pela 
valorização do direito de caminhar na cidade de forma plena, segura e confortável. 
Com atuação ainda muito recente, as principais atividades foram: (i) aproximação ao 
poder público; (ii) publicação de notas públicas; (iii) mobilização para melhoria das 
passagens sob o Eixão e (iv) realização do Safári Urbano, cujos resultados ainda serão 
amplamente divulgados.

R.U.A.S – Rede Urbana de Ações Socioculturais

Para promover a transformação social da juventude que vive nas periferias do Distrito 
Federal foi criada a R.U.A.S – Rede Urbana de Ações Socioculturais, uma Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). A R.U.A.S acredita que a mudança no 
meio social em que o jovem está inserido é possível somente a partir da ocupação dos 
espaços públicos para a prática de atividades saudáveis e lúdicas, das manifestações 
artísticas, da cultura urbana, música, dança, esportes, educação, comunicação comu-
nitária, empreendedorismo social. É fundamental pensar e discutir políticas públicas 
para a juventude,  que assegurem direitos, atendam às necessidades, promovam pos-
sibilidades e ofereçam subsídios para se expressarem, experimentarem, aprenderem 
e desenvolverem todo o potencial que possuem. A R.U.A.S defende que a rua é sim, 
um local de vivência, convivência e permanência saudável, por isso procura extrair o 
que de melhor e positivo ela tem a oferecer. A Rede respeita o jovem e o vê como um 
cidadão em formação que pode e deve emergir como agente de direito, forte, ativo, 
que precisa ser incluído no meio social. Não a partir de assistencialismo, somente, 
mas da equidade de gênero e de oportunidades, de liberdade, equilíbrio e justiça so-
cial. Partindo desta concepção e premissa, promove o empoderamento juvenil, unin-
do trabalho social de base e produção de eventos com foco na cultura urbana.
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Valores – Desenvolvimento Social e Humano

A Associação Valores existe desde 2006 e sua missão institucional, desde sua criação, 
está voltada para: assistência social por meio de ações que facilitem o desenvolvi-
mento social e humano; desenvolvimento econômico, social e combate à pobreza por 
meio da realização e apoio a programas socioculturais que transformem o potencial 
de crianças, jovens e adultos em competências pessoais, produtivas e sociáveis e que 
possam ser implantadas em mais de uma região ou se tornar políticas públicas; o 
meio ambiente e o desenvolvimento sustentável; direitos humanos; estudos e pesqui-
sas, tecnologias alternativas e inovadoras, além de conhecimentos técnicos e científi-
cos relacionados às suas finalidades sociais; a ética, a paz, cidadania, a democracia e 
outros valores universais fundamentais para o desenvolvimento social e econômico.

A missão institucional primeira não é a mobilidade urbana, mas tem sido transversal em 
todos os trabalhos, pois perpassam as relações familiares, interpessoais, garantia de di-
reitos individuais e coletivos, enfim, tal tema se fez e faz presente em nossas ações, prin-
cipalmente porque também estão voltadas para os idosos e para pessoas especiais que 
precisam e são detentoras do direito de ir e vir com tranquilidade e segurança. Além, é 
claro, de todas as demais políticas públicas que lhes devem acesso e participação.

Brigadas Populares do Distrito Federal

Unidade aberta por uma nova maioria política e social para o Brasil. Este é o eixo 
estratégico que motiva e conduz a constituição de uma organização de caráter nacio-
nal, popular e socialista a partir das Brigadas Populares, Coletivo Autocrítica, Coletivo 
21 de Junho (C21J) e do Movimento Revolucionário Nacionalista – círculos bolivaria-
nos (MORENA – cb) em uma única organização para contribuir com a edificação de 
uma pátria soberana e socialista. Em seu sentido amplo significa recolher de forma 
crítica e inovadora as tradições de luta e experiências históricas de larga duração dos 
setores nacionalistas revolucionários, comunistas e socialistas da esquerda brasilei-
ra. As novas Brigadas Populares surgem para contribuir com a recomposição de uma 
alternativa popular de enfrentamento ao capitalismo dependente e associado e ao 
Estado capitalista vigente no país.
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Rodas da Paz

A ONG Rodas da Paz foi instituída em 2003 com o objetivo de reagir à violência e ao 
crescente número de acidentes e mortes no trânsito do Distrito Federal. Desde então, 
trabalha com a promoção da mobilidade sustentável, plural e pacífica, como direito 
de todo cidadão. Busca incidir sobre a realidade da mobilidade urbana por meio da 
sensibilização e mobilização cidadã, do controle social e da influência sobre políticas 
públicas. Acredita-se que os pedestres devem ter preferência sobre todas as outras 
formas de deslocamento e incentivamos o uso cotidiano da bicicleta (seja como lazer, 
esporte ou transporte) como estratégia para dar visibilidade ao tema da mobilidade e 
do direito à cidade.A atuação é no DF, mas são associados à União de Ciclistas do Brasil. 

Além dessas organizações, que se engajaram 

integralmente ao Projeto, contamos com o apoio 

para o desenvolvimento das ações, sem vínculo 

institucional, das seguintes OSC:

MPL – Movimento Passe Livre

O Movimento Passe Livre (MPL) é um movimento social autônomo, apartidário, hori-
zontal e independente, que luta por um transporte público de verdade, gratuito para 
o conjunto da população e fora da iniciativa privada.

COURB – Instituto de Urbanismo Colaborativo

Organização sem fins lucrativos, fundada por profissionais de diversas áreas de atu-
ação que buscam melhorar a vida das pessoas nas cidades. Acreditam na constru-
ção colaborativa, na integração de ideias e no engajamento cívico como agentes de 
transformação social e urbana. Por meio da união do conhecimento acadêmico, pro-
fissional e da vivência urbana em diferentes realidades, o COURB pretende auxiliar 
municípios e comunidades em sua construção e estruturação social e urbana. Atuam 
no desenvolvimento de projetos urbanos sustentáveis e resilientes, na formulação e 
análise de políticas públicas, e na construção de projetos de inclusão social. Acredi-
tam na construção colaborativa, no poder da participação social e no engajamento 
comunitário como agentes de transformação.



distrito federal

página 10

INTRODUÇÃO
Para compreender a mobilidade urbana no Distrito Federal é preciso considerar a 
complexidade das formas de deslocamento oriundas de sua segregação espacial. 
Sem considerarmos, por exemplo, a interação entre o DF e a região conhecida como 
Entorno – municípios vizinhos cujas vidas estão entrelaçadas com o Distrito Federal – 
deixamos para trás pontos fundamentais para a elaboração de políticas públicas que 
efetivamente enfrentem as desigualdades e garantam direitos.  Dito isso, pode-se 
afirmar que a participação popular é a principal ferramenta para a formulação dessas 
políticas, pois quem vive e acessa a(s) cidade(s), é quem tem legitimidade para falar 
sobre as necessidades de curto e longo prazos.

Participar das decisões orçamentárias é uma das principais formas de incidência da 
sociedade sobre as políticas governamentais em geral e na mobilidade em particular. 
A partir de uma análise atenta, é possível observar se as diretrizes escolhidas por 
cada gestão correspondem às prioridades da população e, além disso, se tais diretri-
zes estão sendo efetivamente cumpridas, para que possamos nos mobilizar em prol 
de mais e melhores recursos.

Assim, é fundamental que a sociedade civil conheça e se aproprie do orçamento públi-
co: seu ciclo, funcionamento e conceitos, para que possa então analisa-lo. Nesse senti-
do, o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), desenvolveu a Metodologia Orça-
mento & Direitos, para contribuir com o entendimento e acompanhamento dos ciclos 
orçamentários nacional, subnacionais e municipais. Propõe roteiros para incidência e 
colabora para a criação dos orçamentos temáticos, a exemplo deste. Foi a partir desta 
metodologia que desenvolvemos o Orçamento Temático da Mobilidade Urbana do DF. 
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ANÁLISE DOS DADOS
Como no Distrito Federal opera-se com a lógica estadual, o Plano Plurianual (PPA) 
que se está analisando é de 2016 a 2019 e foi elaborado na gestão anterior ao ano 
vigente. Por isso, há vantagens e desvantagens nesta análise. Por um lado, pode-se 
fazer o balanço de um ciclo inteiro, com um olhar mais global das políticas. Por outro, 
acabamos dialogando com outra gestão que não a atual. Mesmo assim, apostamos 
que é possível apontar caminhos a partir da análise que se segue.

A apreciação partiu, assim, do PPA, analisando programas e suas diretrizes. A grande 
diretriz que orienta o eixo “Mobilidade Integrada e Sustentável” é a “priorização do 
transporte coletivo sobre o individual e do ativo sobre o motorizado”. Ainda assim, 
há contradição dentro do próprio texto da lei já que esta se utiliza do “alto índice de 
motorização da capital do país”, para continuar incentivando o uso do automóvel. 
Ao invés de demonstrar preocupação com o atual modelo e propor alternativas, se 
restringe a garantir apenas a “fluidez e a segurança viária”, como consta no terceiro 
objetivo específico do texto, que deseja “promover a restauração, pavimentação e 
ampliação da capacidade das vias e das obras de artes especiais (passarelas, viadutos 
e pontes) com suas respectivas calçadas, aprimorando a capacidade e a segurança 
viária[...]”. O texto aponta um caminho, mas segue por outro.

O PPA registra a necessidade de se “seguir com a implementação dos eixos de transpor-
te público coletivo, conforme definidos no Plano Diretor de Transporte e Mobilidade 
Urbana do DF (PDTU)” e reconhece tal política como a “principal referência de médio 
prazo para as ações do setor”. O texto reforça a priorização do transporte público sobre 
o individual e do ativo sobre o motorizado. Além disso, seu primeiro objetivo específico 
diz respeito à “promoção da atratividade do transporte público coletivo: promover a 
atratividade dos modais e serviços especiais, estimulando o uso do transporte público.” 

Diz ainda:

 “[...] um sistema integrado, em termos físicos, operacionais e tarifários. Os serviços de trans-
porte de diferentes modais devem estar integrados. Do ponto de vista físico, é importante 
viabilizar o elemento “troncal” do sistema, com a implantação de corredores rodoviários com 
prioridade para o transporte coletivo ou sobre trilhos, alimentados por linhas de ônibus ali-
mentadoras e distribuidoras. Esta medida, juntamente com a implantação de um bilhete úni-
co, proporcionará aos usuários um transporte mais rápido, regular e confiável, sem o paga-
mento de mais de uma tarifa, no deslocamento origem destino final, por meio da integração 
dos modos de transporte.”
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Além disso, afirma ser necessário “solucionar os desafios que permanecem para a efe-
tivação do serviço complementar do transporte público coletivo, seja aquele para a 
área rural ou aquele voltado a pessoas com deficiência que não conseguem acessar o 
sistema básico”, e demonstra interesse em incentivar a transferência dos usuários do 
automóvel para o serviço coletivo ao prover espaços de estacionamentos periféricos 
ou junto aos terminais de transporte público. 

Em geral, os documentos de planejamento trazem ótimas intenções que não se re-
alizam na prática e este é exatamente o caso. Não se viu ao longo dos quatro anos 
em questão a ampliação da atratividade do transporte coletivo que, aliás, passou por 
dois reajustes de tarifas no período, aprofundando a crise de demanda já vivenciada 
pelo setor. Apesar de ter havido investimento em corredores exclusivos, nos últimos 
quatro anos não foram implementados sequer um quilômetro a mais, sendo apenas 
mantidos os que haviam sido implementados no governo anterior e, ainda assim, 
com sua exclusividade flexível fora dos horários de pico. 

Vale ainda frisarmos a peculiaridade do Distrito Federal em relação às demais cidades 
do país: há altas taxas de subsídios para o setor, deixando a impressão de haver gran-
des investimentos e/ou prioridade efetiva para o Transporte Coletivo. Uma análise um 
pouco mais retida, no entanto, destaca a opacidade do cálculo tarifário, que baseia o 
tamanho do subsídio e inclui o lucro das empresas, cuja dimensão real não conhece-
mos: Como não há transparência no cálculo tarifário, não sabemos o que é custo ope-
racional do sistema e o que é efetivamente lucro das empresas, de forma que a atual 
política de subsídios muito provavelmente transfere recursos públicos para o bolso dos 
operadores. Desta forma, a sociedade acaba pagando duas vezes por um serviço sem 
qualidade e nada atrativo: uma vez com seus impostos e outra com a (altíssima) tarifa.
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Além disso, os dados sobre os passageiros transportados e de seus custos estão nas 
mãos dos próprios operadores do sistema. Ou seja, as informações de passageiros 
transportados, gratuidades, descontos, viagens executadas e custos são manipulados, 
consolidados e enviados aos gestores públicos pelas empresas por eles contratadas para 
executar os serviços de transporte público. Essa situação representa no mínimo um con-
flito de interesse, que gera uma dificuldade e desconfiança na criação dos indicadores 
de mobilidade urbana das cidades e obnubila os custos.  Assim, é importante observar 
a execução orçamentária que veremos abaixo considerando essa lente, para fazer uma 
reflexão qualificada da forma como Transporte Coletivo tem sido encarado no DF. 

Já com relação ao metrô, o texto afirma que “o sistema de transporte de passageiros 
sobre trilhos é prioridade estratégica do Governo atual”, e que sua grande meta para 
2019 é ampliar o número de usuários e “garantir um alto índice de satisfação”. Além 
disso, fala-se também em expandir a linha 1 na direção de Samambaia e Ceilândia 
e de concluir as estações na Asa Sul e ampliar para a Asa Norte. Esta é mais uma 
afirmação que não saiu do papel. Ao contrário, o que se viu com relação ao metrô 
foi a ampliação da precarização, trens retirados das linhas para manutenção, nada 
de ampliação e ainda o desmonte das condições de trabalho de seus funcionários. 
O que se ouviu ao longo dos quase quatro anos de PPA é que não havia recurso para 
melhoria do sistema metroviário.

Está também no PPA o reconhecimento de que apesar dos 407 km de infraestrutura ci-
cloviária existentes no DF, a qualidade e viabilidade dessa infraestrutura deixam a dese-
jar, uma vez que “apresenta falhas de continuidade, sinalização, manutenção e integra-
ção aos demais modos de transporte”. A malha cicloviária é, ainda, muito concentrada 
no Plano Piloto, em detrimento das outras Regiões Administrativas.  Em consonância 
com esse reconhecimento, o então governo deixou registrado em seu planejamento 
que é “necessário promover o transporte ativo, revendo o plano cicloviário, como tam-
bém elaborar e implementar um plano de mobilidade a pé, que contemple as questões 
de acessibilidade para pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção”. 
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Além disso, em seu segundo objetivo específico, “promoção da mobilidade ativa: incen-
tivar e promover a qualidade dos deslocamentos pelos modos ativos de transporte.”, o 
texto ressalta que a mobilidade ativa exige um tratamento prioritário, já que é pratica-
mente “impossível completar qualquer deslocamento sem que nele esteja incluído um 
trecho de caminhada ou por bicicleta”. Há ainda uma visão sistêmica da estrutura ne-
cessária para o bom funcionamento da mobilidade ativa, contemplando: a construção 
de calçadas, ciclovias, e ciclofaixas, bicicletários e paraciclos, adaptação que favoreçam 
a circulação de bicicletas, implantação de passarelas e faixas de pedestres, melhorias 
da sinalização e da iluminação das áreas adjacentes a tais faixas, além da adequação 
física dos espaços urbanos e edificações às normas de acessibilidade universal. 

Por fim, ressaltamos ainda o seguinte objetivo específico: “005 - FORTALECIMENTO 
DO PLANEJAMENTO, DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DA REGULAÇÃO DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO: Fortalecer o planejamento, a gestão, a fiscalização, 
a regulação, para melhorar a prestação dos serviços de transporte demandados pela 
sociedade, priorizando os canais de participação social e fortalecimento institucional.”  

Ainda que não possua ações orçamentárias próprias, optamos por destacá-lo por ser 
mais uma proposta não realizada do planejamento orçamentário. Para definir quais 
demandas e projetos são, de fato, prioritários, é importante que se faça o planeja-
mento e a gestão de forma participativa e integrada com a sociedade. Assim, estão 
contempladas nesse objetivo ações para a ampliação da transparência e da participa-
ção social nas políticas públicas da mobilidade, com base no Decreto nº 36.772/2015, 
que instituiu o Sistema de Participação Popular da Mobilidade do Distrito Federal, e o 
Decreto nº 37.396/2016, que alterou o primeiro. O Decreto nº 37.396/2016 tem por 
finalidade promover o planejamento participativo para o aperfeiçoamento das po-
líticas públicas no âmbito da mobilidade. Ele institucionaliza canais de participação 
popular ao estruturar os Conselhos e Comitês Regionais, integrando agentes gover-
namentais e não governamentais e estimulando a comunicação entre a sociedade 
e a gestão pública. No entanto, conforme observaremos no detalhamento das Leis 
Orçamentárias Anuais (LOA), não há investimento em participação no que tange à 
política de mobilidade urbana.

Diante do exposto, vemos que a lei destaca a importância do investimento no trans-
porte público e na mobilidade ativa, assim como na acessibilidade de toda a cidade 
e participação. Como veremos abaixo, essa proclamada prioridade não se traduz na 
execução do orçamento.
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LOA 2016

Para fazer as análises abaixo, agregamos as ações por categorias, apresentadas no 
gráfico 1. Vale ressaltar que optamos por conectar o Passe Livre estudantil ao trans-
porte escolar. Esta decisão se deu devido ao atual funcionamento do passe, que não 
permite aos/às estudantes se deslocarem para outras atividades além dos trajetos 
entre casa e escolas/universidades. Se uma de nossas reivindicações é que o passe 
livre estudantil abranja também os deslocamentos para atividades culturais, traba-
lhos extracurriculares, encontros com colegas de estudos, a atual restrição, em dire-
ção contrária, o aproxima do transporte escolar convencional.  Além disso, como no 
restante da política de subsídios ao transporte coletivo no DF, apesar de representar 
50% do gasto do governo na área (R$ 370 milhões), não há transparência sobre o 
recurso, não ficando nítido em que medida está embutido o lucro das empresas. 

Gráfico 1

Fonte: Portal da Transparência DF – Elaboração própria.

O gráfico 1 explicita, ainda, que as prioridades expostas no PPA não foram atendi-
das neste primeiro ano, visto que o investimento em mobilidade ativa é muito baixo 
- 0,3% (sequer aparecendo no gráfico, mas pode ser verificado na tabela 1) -  e a 
acessibilidade é zero, enquanto o gasto em transporte individual motorizado é bem 
superior, ou conforme demostrando, da ordem de 12%. 

Mobilidade Ativa

Transporte escolar

(transporte de alunos e passe escolar)

Transporte Coletivo

Individual Motorizado

0,3%

12%

38%

50%

0%acessibilidade
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Pode-se afirmar, no entanto, que o gasto com transporte coletivo foi bem superior. 
Vale frisarmos novamente, porém, que a maior parte do gasto é feita com a com-
plementação da tarifa, sem transparência e incluindo o lucro das empresas. Além 
disso, o alto custo do transporte no DF não significa qualidade, havendo escassez 
de veículos em várias linhas e horários.  Há ainda algumas situações que beiram o 
tragicômico no Distrito Federal. É, por exemplo, o caso do corredor da EPTG (Estrada 
Parque Taguatinga), construído para ser utilizado por um tipo específico de veículo 
(com portas do lado esquerdo), que nunca chegaram a ser exigidos das operadoras 
de transporte. Ao invés disso, o governo optou por mudar a mão da via, colocando 
em risco quem a utiliza, em especial os/as usuários/as de ônibus e pedestres que têm 
dificuldade de acessar as paradas invertidas. Além disso, o gasto com infraestrutura 
em geral é voltado para o transporte individual, haja vista o pouco investimento em 
corredores exclusivos para ônibus.

Tabela 1

Fonte: Portal da Transparência DF – Elaboração própria.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



distrito federal

página 17

Mobilidade Ativa

Transporte escolar

(transporte de alunos e passe escolar)

Transporte Coletivo

Individual Motorizado

0,6%

9%

38%

52%

0%acessibilidade

LOA 2017

O quadro em 2017 foi bastante semelhante a 2016. Também na contramão do re-
gistrado no PPA, a priorização não foi para os modais ativos, ou mesmo para a aces-
sibilidade, o que se traduziria na possibilidade de uma cidade mais humanizada. Ao 
contrário, aqui também o transporte individual teve destaque, com 9% da execução 
orçamentária um pouco abaixo do ano anterior, talvez pela redução das obras no 
Trevo de Triagem Norte, retomadas a todo vapor em 2018.

Gráfico 2

Fonte: Portal da Transparência DF – Elaboração própria.

Novamente, o gasto com transporte escolar (reunindo passe estudantil e transporte 
convencional) e transporte coletivo (complementação tarifária) é alto, 50% e 38% do 
total do orçamento da mobilidade, respectivamente. Isso poderia implicar no atendi-
mento ao direito social ao transporte público de qualidade, mas, como já menciona-
mos, não é este o caso. Vale ainda dizer que a licitação em voga passa por uma série 
de suspeições, incluindo às relacionadas ao cálculo da tarifa.

O caráter já naturalmente regressivo das tarifas de ônibus é incrementado no DF 
pelas grandes distâncias e sua característica segregação espacial. Quem mora mais 
longe do centro gasta ainda mais com a passagem, o que penaliza uma população já 
precarizada, muitas vezes inserida no mercado informal e, portanto, que não conta 
com vale transporte e não desfruta de gratuidades. 
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Tabela 2

Fonte: Portal da Transparência DF – Elaboração própria.

LOA 2018

Gráfico 3
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Em 2018, fica mais nítida a correlação entre eleições e política rodoviarista, pois 
o gasto com mobilidade aumentou cerca de 50% no total. O gasto específico com 
transporte individual motorizado, por sua vez, subiu de 9% em 2017 para 20% em 
2018, não por coincidência, ano eleitoral. As obras do Trevo de Triagem Norte, por 
exemplo, foram aceleradas, com maior aporte de recursos, R$ 61milhões neste ano, 
contra R$ 27 milhões em 2017 e apenas R$ 9 milhões em 2016.

Outra grande discrepância não explicada é a diferença entre a quantia gasta em 2017 
e em 2018 com a compensação tarifária, a saber, R$ 116 milhões em 2017 versus R$ 
274 milhões em 2018, mais próxima dos R$ 241 milhões de 2016. A expressão eufê-
mica de “manutenção do equilíbrio financeiro do sistema” não explica o que pode 
ter ocorrido em 2017 para que esta ação tenha caído para menos de 50% do ano 
anterior e do posterior. O que houve de diferente? A fórmula de cálculo, ou Índice de 
Passageiro por Quilômetro (IPK) não é a mesma? 

Tabela 3
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No entanto, mesmo com o aumento do financiamento para a mobilidade urbana, a 
acessibilidade permanece praticamente zerada, com um gasto irrisório de R$ 72 mil 
(tabela 3). A mobilidade ativa também está com gasto da ordem de 1% (gráfico 3), 
lembrando que aqui, além da estrutura cicloviária temos, a estrutura para pedestres 
que em algum momento se locomove a pé. 

Outra questão sem explicação é o gasto com reforma e manutenção da Rodoviária do 
Plano Piloto em 2017 e 2018, que somados chegam a R$ 16 milhões. Agora, apenas 
um ano após tais gastos, parte da Rodoviária encontra-se interditada por risco de de-
sabamento, causando transtorno enorme para a população usuária do transporte co-
letivo. Resta-nos saber como após tanto recurso gasto com reforma e manutenção o 
edifício segue prestes a desabar. O GDF precisa dar estas respostas para a população. 

Pinceladas em 2019

Como estamos no último ano do atual PPA, que foi elaborado pelo governo anterior, 
mas ainda não encerramos 2019, daremos apenas algumas pinceladas para fazer 
um comparativo com os anos anteriores. Com relação à Rodoviária do Plano Piloto 
foi reservado R$ 6,7 milhões para reforma e R$ 1,4 milhão para manutenção e até 
o momento (setembro) foram gastos entre reforma e manutenção R$ 7,1 milhões. 
Para o trevo de triagem norte foram reservados R$ 29,6 milhões e pagos R$ 18,6 até 
setembro. E com relação à “Manutenção do Equilíbrio Financeiro do Sistema” foram 
pagos até setembro R$ 123 milhões dos R$ 124 milhões previstos, ou seja, quase 
100%. No entanto, permanece a dúvida em relação ao aumento de gastos em 2018, 
justamente ano eleitoral, acendendo o debate da histórica relação entre operadores 
de transporte e financiamento de campanhas eleitorais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do orçamento temático apresentado, pode-se perceber a falta de responsa-
bilidade do governo com o cumprimento do PPA e a ausência de projeto para que 
a mobilidade urbana se realize como direito extensivo a todas as pessoas em seus 
territórios. Mesmo com as disparidades do DF em relação a outros locais do Brasil, é 
perceptível o incentivo grande para a mobilidade individual em detrimento do ofe-
recimento de transporte público de qualidade, da acessibilidade e de mobilidade 
ativa. Tal constatação explicita como a cidade e o direito à cidade não são para todas 
as pessoas, visto que para uns há mais infraestrutura que para outros, havendo um 
enorme abismo entre centro e periferia.

Como averiguamos em outro estudo (Mapa das Desigualdades, 2019), o transporte 
coletivo no Distrito Federal é utilizado majoritariamente pela população periférica, 
pobre e negra. Desta forma, a maneira como tal política é gerida pelo Estado exem-
plifica e consolida o racismo ambiental, estrutural e institucional em operação. Co-
nectado ao caráter capitalista e mercadológico do transporte, o sistema segue privi-
legiando poucos em detrimento de muitos.

Das cidades que compõem o Mobcidades, Brasília e São Paulo possuem realidades or-
çamentárias diferenciadas, por terem complementação da tarifa e, no caso de Brasília, 
passe livre estudantil, resultando em maior gasto com o transporte coletivo.  No entan-
to, conforme analisado, isso não reflete na universalização do acesso, visto que a tarifa 
continua alta, especialmente para quem não tem gratuidade ou vale transporte.  Apesar 
da política de subsídios ao transporte coletivo ser essencial para garantia deste como 
direito, a forma como ela é realizada no DF beneficia principalmente as empresas de 
transporte, que asseguram seus altos lucros sem terem que enfrentar os questionamen-
tos sociais e o aprofundamento das crises de demanda do transporte coletivo relaciona-
dos às cobranças de passagem. A grande quantidade de recurso repassada às empresas 
acaba mascarada, assim como o entendimento do transporte como um serviço público. 

Por outro lado, tal constatação não justifica os recentes ataques do atual governo con-
tra as políticas de gratuidade do sistema, em especial o passe livre estudantil. Se é ver-
dade que atualmente há grande transferência de recursos públicos para as operadoras 
do sistema, a solução para tal questão não passa por restringir direitos conquistados, 
mas por aumentar a transparência do cálculo tarifário e rever o caráter lucrativo do 
atual sistema. Faz-se necessária maior fiscalização das empresas, assim como a quebra 
do monopólio dos dados sobre o TPU, possibilitando assim que tenhamos conheci-
mento real de seus custos operacionais. Propor acabar com as poucas políticas públi-
cas de garantia do transporte como solução, é transferir novamente o problema para 
os/as usuários/as do transporte, em vez de rever suas questões estruturais.  
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A Mobilidade Urbana permeia e é intrínseca às demais políticas públicas, assim como 
aos direitos humanos, já que é impossível se pensar o direito à cidade sem se pensar 
em transporte e mobilidade. Ela é tão essencial que dita quem pode ir, vir e perma-
necer em espaços centrais de Brasília, acessando (ou não) às demais políticas e equi-
pamentos públicos.  A segregação racial e espacial pode ser ativamente enfrentada 
ou estimulada pelas políticas de mobilidade. 

Uma analogia simples, que evidencia o caráter colonial do funcionamento do trans-
porte no DF, é que pela manhã as porteiras da senzala para a casa grande se abrem 
– havendo uma quantidade maior de linhas e veículos disponíveis rumo aos centros, 
como Plano Piloto, Asas sul e norte, para transportar os/as trabalhadores/as a seus 
postos de trabalho. Já no fim da tarde, essas mesmas porteiras se fecham, havendo 
principalmente veículos que fazem o trajeto centro-periferia, com horário para ter-
minar. Desta forma, as e os trabalhadores/as acabam acessando as áreas centrais 
de Brasília apenas para trabalhar, sem desfrutar de seus equipamentos públicos e 
espaços de lazer e cultura, concentrados na região. 

Basta analisar com cuidado os dados para perceber que enfrentar tal segregação 
racial e espacial não foi prioridade para os governos do DF. Os recursos estão indo 
principalmente para grandes obras rodoviaristas, gastando-se muito menos com in-
fraestrutura para transporte público. Da mesma forma, os recursos para mobilidade 
ativa, incluindo calçadas acessíveis, concentram-se nas regiões centrais, deixando 
as periferias precarizadas. Por fim, apesar de haver pesquisas que apontem como 
a cidade não é segura para mulheres, especialmente mulheres negras, não há um 
centavo de recurso para políticas que enfrentem esta questão. 

Concluímos, então, que os planejamentos são bastante falhos, por não ouvirem as 
diferentes pessoas beneficiárias ou “vítimas” das políticas públicas. O cotidiano das 
políticas, por sua vez, é ainda pior, já que sequer considera o que foi planejado pelos 
próprios governos, realizando políticas e gastando recursos públicos com critérios 
pouco republicanos e nada transparentes.
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